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اجباری شدن واکسن فلج اطفال برای زائران حج

مدیرکل حج و زیــارت خراسان جنوبی با بیان اینکه
داشــتــن کــارت واکــســن فلج اطــفــال بــرای زائ ــران حج
تمتع الــزامــی اســت ،گفت :زائ ــران در کنار به همراه
داشتن کارت واکسن فلج اطفال باید دو دُز از واکسن
سینوفارم یــا واکــســن آسترازنکا را نیز تــزریــق کــرده
باشند.

خبر
روز

گزارش

تحویل
فاز نخست
بیمارستانزیرکوه
در 18ماه
اسحاقی ،نماینده
مردم قاینات و
زیرکوه در مجلس
شورای اسالمی
گفت :براساس
برنامهریزی صورت
گرفته فاز نخست
بیمارستان زیرکوه
بهزودی آغاز و در
 ۱۸ماه بعد به اتمام
میرسد.

◾

◾ضـ ــرباالج ـ ـلـ ــی ب ـ ـرای
اجرای مصوبه دولت

بهتازگی دادس ـتــان مشهد در
پی وقــوع یک حادثه بــرای یک
دس ـت ـگــاه خـ ــودرو گ ــازس ــوز در
حین سوختگیری که ازقضا
تأییدیههای الزم ایمنی را هم نداشت مهلت دو
ماههای برای خودروهای فاقد تأییدیه ایمنی برای
سوختگیری در جــایـگــاههــای ســوخــت در نظر
گرفت .براساس آنچه دادستانی اعالم کرد پس از
اتمام زمان این فرصت ،به هیچ عنوان به خودروهای
گازسوز بدون تأییدیه ایمنی در جایگاههای سوخت
مشهد اجازه سوختگیری داده نخواهد شد.
البته این مطلب یک روی سکه است روی دیگر آن
که مهمترین موضوع در ایمنسازی سوختگیری
خودروهای گازسوز است این است که بیتردید
جایگاههای سوخت خودروهای گازسوز باید شرایط
الزم برای شناسایی و پایش خودروهایی که برای
سوختگیری به آنها مراجعه میکنند را داشته
باشند و بتوانند بر مبنای آن ،مانع سوختگیری
خودروهای بدون تأییدیههای الزم ایمنی شوند.

◾
دراستان

◾هنوز هیچ کاری نشده است
به نظر میرسد این قسمت از کار بهشدت میلنگد
و بزرگترین مانع برای اجرایی شدن مصوبه چهار
سال گذشته هیئت دولــت و مهلت تعیین شده
دادستانی مشهد است.
نماینده شرکتها و کارگاههای دوگانهسوز کردن
خودروها در استانهای خراسان (شمالی ،رضوی
و جنوبی) درخصوص اقدامهای انجام شده برای
ایمنسازی خــودروهــای فاقد تأییدیه ایمنی به
قدس گفت :با وجود اینکه دادستانی برای این
موضوع ،مدت در نظر گرفته اما هنوزهیچ کاری

ابوالفضل نوفرستی اظهار کرد :پس از دو سال وقفه
در انجام حج تمتع امسال زائران به کشور عربستان
برای شرکت در مراسم معنوی حج تمتع اعزام خواهند
شد .امیدوارم در این سفرهای زیارتی و معنوی وظیفه
خود را به خوبی انجام دهیم.
وی ب ــی ــان ک ـ ــرد :ام ــس ــال ی ــک ه ـ ــزار و  ۲۰۰نــفــر از

هاشم رسائی فر چهار سال از مصوبه هیئت
وزیران مبنی بر ساماندهی خودروهای گازسوز
و دریافت تأییدیه ایمنی از مراکز معتبر میگذرد با
اینکه در همان زمان وزارتخانههای نفت و صمت
مکلف به هوشمندسازی جایگاههای عرضه

خراسانجنوبی به حج مشرف میشوند و در این زمینه
 ۹کاروان فعالیت خواهند داشت و همه کاروانها بهجز
یک کاروان مدینه بعد هستند.
مدیرکل حج و زیارت خراسانجنوبی ادامه داد :پروازها
پنجم و ششم تیرماه از فــرودگــاه بینالمللی شهید
کاوه بیرجند آغاز خواهد شد و امسال بهدلیل همراه

سوخت و یکپارچهسازی مراکز معاینه فنی و
سامانه اطالعات خودروهای دوگـانـهسـوز شده
بودند و حتی اعالم شده بود از تــاریــخ98/10/1
امــکــانسـوخـتگـیـریدرجایگاههای
سوخت گـاز طبیعی فقط بـرای خـودروهـای

قدس دالیل اجرا نشدن مصوبه دولت پس از چهار سال را بررسی میکند

معضلدوگانهسوزهای
غیراستاندارد

انجام نشده است.
پایندهخواه بیان کرد :کارگاههای مجاز ما برای اجرا
شدن این موضوع هیچ مشکلی ندارند و آمادگی
الزم را دارنــد اما شرکت پخش فـراورد ههــای نفتی
باید کار مهمی را به سرانجام برساند و آن هم اینکه
باید جایگاهها به سیستم هوشمند و شناسایی
خودروها مجهز شوند.
وی ادامــه میدهد :جایگاههای سوخت ،گلوگاه
اصلی بــرای پایش خــودروهــای مجاز و غیرمجاز
بــرای سوختگیری هستند .تا زمانی که بحث
هوشمندسازی به سرانجام نرسد عمال ًکاری پیش

نخواهد رفت و همچنان خودروهای فاقد تأییدیه
ایمنی در شهر جوالن خواهند داد.

◾
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◾مردم همکاری نمیکنند
نماینده شرکتها و کارگاههای دوگانهسوز کردن
خودروها در استانهای خراسان یکی از دالیل دیگر
اجرایی نشدن مصوبه هیئت دولت را تمایل کم
مردم در همراهی با آن میداند و میگوید :مالکان
خــودروهــای گــازســوز تبدیلی کــه بیشتر آ نهــا از
سهمیه سوخت 60لیتر در ماه برخوردارند به دلیل
اینکه پس از صدور تأییدیه و ثبت مشخصاتشان

دوگـانـهسـوز کـه در کــارت شناسایی آنها عبارت
دوگانهسوز یا دوگانهسوز تبدیلی درج شده و دارای
گواهی معاینه فنی معتبر هستند ،فراهم شود ،اما
این مصوبه پس از چهار سال همچنان مسکوت باقی
مانده و خبری از پایش ایمنی این خودروها نیست!

سهمیهبنزینخودروشاننصفمیشودتمایلیبه
این کار ندارند و از انجام آن سر باز میزنند.
پایندهخواه همچنین گفت :تعداد قابلتوجهی از
خودروهایدوگانهسوزیکهتبدیلیهستندبیشاز
 15سال است بدون حتی داشتن تأییدیههای اولیه
فعالاند که این یکی از بزرگترین خطراتی است که
متوجه دارندگان این خودروهاست.

◾

◾جلسه هماهنگی که برگزار نشده
مسئول جایگاههای سوخت  CNGشرکت پخش
فــراورد هه ــای نفتی خـراســان رضــوی درخصوص
اجراییشدنمصوبهدولتوایمنسازیخودروهای
گازی گفت :براساس مصوبه هیئت وزیران اجرایی
شــدن آن ،نیازمند همراهی چند متولی ازجمله
شرکت پخش فراوردههای نفتی ،سازمان صمت،
اداره استاندارد ،شهرداری و استانداری است و
شرکتپخشبهتنهایینمیتواندتصمیمبهاجرای
این مصوبه بگیرد.
مدبر ادامه داد :به همین دلیل و در راستای تشکیل
جلسه و همراهی دستگاههای یادشده تاکنون دو
بار با استانداری مکاتبه کردیم تا زمینه برگزاری
جلسه فراهم شود اما هنوز پاسخی از استانداری در
این خصوص دریافت نکردیم و منتظر اعالم زمان
جلسه از سوی استانداری خراسان رضوی هستیم
تا در حضور استاندار این جلسه تشکیل و درباره
دغدغههای شورای حفظ حقوق عامه تصمیم الزم
اتخاذ شود.
وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر راهکار
دیگری برای اجرایی شدن مصوبه هیئت وزیران
وجود ندارد ،اظهار کرد :راهکارهای اجرایی زیادی
برای خیلی از بندهای مصوبه وجود دارد اما اجرایی
شدن آن ابتدا مستلزم تشکیل جلسهای است
که عنوان شد.
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داشتن تست منفی  PCRممکن است برخی افراد
دچار مشکالتی شوند.
نوفرستی بیان کرد :امسال سن زائران باید زیر ۶۵سال
بــاشــد و یــک نــاامــیــدی بین ثبتنا مکنندگان بــاالی
۶۵ســال بهوجود آمد که با کمک ائمه جماعت این
ابهام رفع شد و این شرط تنها مربوط به امسال است.
این در حالی است که درصد باالیی از خودروهای
گازسوز با وجود اینکه تبدیلی هستند و معمو ً
ال
نکات ایمنی در تبدیل آنها کمتر رعایت میشود
از عمر زیادی برخوردارند که این خود درصد
خطرآفرینی آنها را افزایش میدهد.

خبر
کرایه 5هزار تومانی
مسافران فاقد «من کارت» در شرف تصویب

ی کمبرخوردارها
سفردرونشهر 
گران میشود؟

رسائیفر انتشار خبر5هزار تومانی شدن کرایه
اتوبوس در مشهد یکباره همه چیز را تحت تأثیر
خود قرار داد .گرچه این موضوع هنوز اجرایی نشده
و مصوبه شــورای شهر توسط فرمانداری مشهد
برگشت داده شده است ولی به اصرار شورای شهر
برای اجرایی شدن به هیأت حل اختالف رفته و
درصورت تصویب سفر درونشهریکمبرخوردارها
یعنی اسـتـفــادهکـنـنــدههــای اصـلــی حملونقل
عمومی ،گــران میشود .سخنگوی شــورای شهر
مشهددرواکنشبهاینمسئلهگفت:اینموضوع
در مورد افرادی قابلیت اجرا دارد که بدون استفاده
از «من کــارت» از خدمات اتوبوسرانی استفاده
میکنند .حاجی بیگلو افزود :باید توجه داشت که
ساالنهنزدیکبه 30میلیونمسافربهمشهدسفر
میکنند و همه آنها خدمات دریافت میکنند
نکته این است که هزینههای ملی را شهرداری
نباید پرداخت کند یک مسافر وقتی از اتوبوسرانی
استفاده میکند 7تا  8هزار تومان هزینه آن است
وقتی یک مسافری «من کــارت» نــدارد و از شهر
دیگری آمده باشد باید بخش عمدهای از هزینه
که همان  5هزار تومان است را پرداخت نماید .وی
در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای این مصوبه
«من کارت» به میزان الزم در سطح شهر مشهد
در اختیار شهروندان خواهد بود و مشکلی پیش
نخواهدآمد،گفت:بیتردیدهمینطورخواهدبود
و من کارت به هر میزان که شهروندان نیاز داشته
باشند در اختیار آنها خواهد بود.

