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گالیه فاروجی ها از
نحوه فعالیت تاکسی ها

میم پــرور -شــهــرونــدان فــاروجــی درخــصــوص نحوه
فعالیت تاکسی ها از جمله سوار کردن مسافران به
شکل دربست و افزایش کرایه ها گالیه مند هستند.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته رانندگان تاکسیهای
زرد باید در یکی از محدوده های مشخص شده میدان
مرکزی شهر به سمت سایت اداری ،فرمانداری و
محمدآباد ،میدان مرکزی شهر به سمت مسکن مهر،
میدان مرکزی شهر به سمت بولوار موفق ،کوهستان
پــارک و بیمارستان و میدان مرکزی شهر به سمت
بولوار طالقانی ،به نوبت سرویس دهی اقدام کنند و
با داشتن سه مسافر حرکت و از مسافران نیز مبالغی
که در نرخ نامه مشخص شده است دریافت کنند ،اما
برخی مسافران می گویند پس از نشستن در درون
تاکسی ،برخی رانــنــدگــان مــی گویند چــون مسافر
نیست باید هزینه دربستی را پرداخت کنند .در مقابل
گالیه مندی شهروندان ،تعدادی از رانندگان حمل و
نقل درون شهری نیز دالیلی را مطرح می کنند.
یکی از رانندگان تاکسی زرد به خبرنگار ما گفت:
استفاده شهروندان از خــودروی شخصی ،افزایش
ترافیک و کمبود مسافر باعث مــی شــود درآمــد ما

رانندگان تحت تأثیر قــرار گیرد و این درآمــد ناچیز
جوابگوی نیاز خانواده نیست.
وی که تمایل به ذکر نام خود نــدارد ،افــزود :تعداد
تاکسیهای زرد در داخل شهر خیلی زیاد است و در
بعضی از خیابان ها درخواستی برای تاکسی وجود
ندارد یا اگر هم متقاضی هست تعداد آن ها بسیار کم
است و فعالیت چند دستگاه تاکسی در این خیابان
ها مقرون به صرفه نیست .وی اظهار کرد :گاهی چند
خیابان را به امید سوار کردن مسافر طی می کنیم
ولی مردم کمتر به استفاده از تاکسی رغبت دارند.
یکی دیگر از رانندگان نیز گفت :ما راضی به ضرر
مــردم نیستیم ولــی مجبور هستیم هزینه زیــاد به
صورت دربستی از مسافران بگیریم تا بتوانیم خرج
خود و خانواده خودمان را تامین کنیم .وی بیان کرد:
حرکت بدون تکمیل ظرفیت برای ما مقرون به صرفه
نیست چرا که روز به روز هزینه تعمیرات و تهیه وسایل
یدکی و جانبی خودروها افزایش پیدا می کند و ما نیز
مجبور هستیم به شکل دربستی مسافران را جا به جا
کنیم.
تعدادی از رانندگان تاکسی تلفنی نیز از این وضعیت
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و گــرفــتــن هــزیــنــه دربــســت تــوســط رانــنــدگــان
تاکسی های درون شهری گالیه کردند .یکی
از شهروندان فــاروجــی به خبرنگار ما گفت:
تاکسیهای زرد به عنوان ناوگان حمل و نقل
درون شهری مجوز گرفته اند ،اما برخی از آن
ها در مسیر روستاها یا به صورت دربستی به جا
به جایی مسافر اقدام می کنند.
«رمــضــانــی» افـــــزود :مــدیــریــت تــاکــســیــرانــی
ش ــه ــرداری بــایــد بــا نــظــارت بیشتر و اتــخــاذ
تدابیری به این وضعیت رسیدگی کند .یکی
دیگر از شهروندان نیز گفت :تعداد زیادی از
شهروندان فاروجی از وضعیت فعالیت تاکسی
هــا گــایــه مند هستند و درخــواســت خــود را
از طریق نوشتن نامه خطاب بــه شــهــرداری
و شـــورای شهر اع ــام ک ــرده انــد و خواستار
رسیدگی جدی به این موضوع و رفع مشکالت
این حوزه هستند.
«حــاجــی پــور» افـــزود :بسیاری از شهروندان
برای رفتن به هر نقطه ای از شهر برای انجام
کارهای روزمره قادر به گرفتن تاکسی تلفنی
یا پــرداخــت هزینه دربستی تاکسی نیستند
و انتظار دارنــد که از تاکسیهای زرد درون
شــهــری بــا پــرداخــت هــزیــنــه کــم بـــرای انــجــام
امورات روزمره و رفتن به نقاط مختلف داخل
شهر استفاده کنند.
وی ادامه داد :چرا مسئوالن و متولیان مربوطه
در این شهر همانند شهرهای دیگر مینی بوس
یا خط واحــد بــرای سرویس دهــی شهروندان
قرار نمی دهند که به صورت مداوم به جابجایی
مسافر اقدام کنند؟
کارشناس حمل و نقل و تاکسیرانی شهرداری
فــاروج در ایــن خصوص به خبرنگار ما گفت:
در اولین جلسه ساماندهی تاکسی های زرد
درون شهری مصوب شده که تمام رانندگان
خــودروهــای مذکور از  ۳۱خــرداد تا  ۸تیر به
شهرداری برای تمدید و صدور پروانه فعالیت
خ ــود اقــــدام کــنــنــد« .غــامــپــور» افــــزود :اگــر
رانندگان تاکسی هــای زرد درون شهری به
انجام این موضوع اقــدام نکنند ،شهرداری با
حضور پلیس راهــور نسبت به اجــرای مقررات
برابر قانون اقدام خواهد کرد .وی اظهار کرد:
واحــد تاکسیرانی شــهــرداری نیز در راستای

تکمیل مدارک از تمام رانندگان تاکسی های
زرد تا مورخه  ۸تیربرای تمدید و صدور پروانه
فعالیت اقدام خواهد کرد.
شــهــردار فــاروج نیز بــه خبرنگار مــا گفت :در
راســتــای ساماندهی تاکسی هــای زرد درون
شــهــری ،اولــیــن جــلــســه در  ۳۱خـــــرداد ،با
حــضــور رئــیــس پلیس راهـــور ،رئــیــس شــورای
شهر و نماینده رانندگان تاکسیهای زرد در
شــهــرداری برگزار و در ایــن جلسه به بررسی
مسائل و مشکالت مختلف این حوزه پرداخته
شد.
«علی اصغر گل محمدیان» افزود :در این جلسه
مقرر شد ،شهرداری با هماهنگی پلیس راهور
نسبت به نصب تابلو و خط کشی در محل های
ایستگاه تاکسی و رانندگان تاکسی های زرد
درون شهری نیز در مکان های مشخص شده
به جا به جایی مسافر اقدام کنند و اگر خالف
این موضوع صــورت پذیرد حتم ًا با رانندگان
برخورد جدی می شود و جریمه خواهند شد.
وی اظهار کــرد :رانندگان تاکسی هــای زرد
درون شهری ملزم به دریافت هزینه مشخص
شده در نرخ نامه از شهروندان هستند و نباید
بیشتر از مبلغ مشخص شده از مسافران کرایه
دریافت کنند.
وی ادامــه داد :شهروندان می توانند گزارش
تخلفات صــورت گرفته بــا اســم و مشخصات
راننده یا خودرو را به شهرداری و شورای شهر
اعالم کنند تا با متخلفان برخورد جدی صورت
پذیرد.
شهردار فاروج با اشاره به فعالیت  ۴۰دستگاه
تــاکــســی زرد در نــاوگــان حــمـلونــقــل درون
شهری خاطرنشان کــرد :وقتی پــای صحبت
و درددل رانندگان می نشینیم آن ها از نبود
مسافر و افزایش هزینههای خرید قطعات و
تعمیر خودرو و در مقابل نیز مسافران از نبود
تاکسی در زمان های مشخص و گرفتن کرایه
زیاد از سوی رانندگان گالیه می کنند و ما نیز
بر حسب وظیفه ملزم به رفع مشکالت هر دو
گروه و خدمات دهی متناسب به آن ها هستیم
چرا که هر دو گروه در این شهر زندگی و باید
از خدمات شهری به صورت یکسان بهره مند
شوند.

توضیحات روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص تغییر مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شیروان
تغییر سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان شیروان طی روزهای
گذشته موجب ایجاد برخی ســواالت شد که در همین خصوص ،روابط
عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تأکید بر این که تغییر
در سرپرستی شبکه بهداشت و درمان شیروان موقتی است ،توضیحاتی را
منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،به دنبال
پیشامد موانع قانونی مبنی بر انتقالی دکتر «محمدرضا حیدری» از اعضای
هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی بم برای خدمت در استان خراسان
شمالی ،حکم انتصاب این نیروی بومی و متخصص در سرپرستی شبکه
بهداشت و درمان شیروان تا رفع این مشکل ،لغو شد و دکتر «میالد انوری»

سرپرست بیمارستان «هاشمی رفسنجانی» به مدت موقت مسئولیت شبکه
بهداشت شیروان را برعهده گرفت.
گفتنی است پیگیری رفع موانع قانونی و حضور مجدد دکتر «حیدری» در
شبکه بهداشت شیروان ،از سوی مسئوالن استانی ،دانشگاه علوم پزشکی
و دانشگاه مبدأ در حال انجام است.
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شهرستا ن ها
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از شهرستان ها چه خبر؟

برگزاری یادواره شهدای هفتم تیر
یـــــــــــــــادواره شــــهــــدای
واالمـــقـــام هــفــتــم تــیــر در
شهرستان های اسفراین
و گـــرمـــه بــــرگــــزار شــد.
بـــه گـــــزارش «نــجــفــیــان»
خــبــرنــگــار مــــا ،یـــــادواره
شهیدان آیــت ا ...دکتر
«ســـیـــد مــحــمــدحــســیــن
بهشتی» و حجت االسالم
و المسلمین شهید «محمدحسن طیبی» نخستین نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای
اسالمی و دیگر شهدای حادثه تروریستی هفتم تیر  ۱۳۶۰با حضور مشاور استاندار در امور
ایثاگران و معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در مسجد و مصالی اعظم امام
خمینی (ره) اسفراین برگزار شد.
امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی اسفراین در این مراسم با گرامیداشت هفته
بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی تصریح کرد :همواره دشمن در جریان مقابله و
تضعیف نظام شکوهمند اسالمی دچار خطای محاسباتی شده است.
حجت االســام «سید محمد موسوی» به انسجام و اتحاد ملی در پی تالش دشمنان و
بدخواهان نظام اشاره کرد و در ادامه با اشاره به ویژگی های شاخص شهید آیت ا ...دکتر
«بهشتی» اشاره و مطرح کرد :باید سبک زندگی شهدا و فرهنگ فاخر ایثار و شهادت در سطح
جامعه ترویج شود و توسعه یابد .همچنین به گزارش «محمودیان» خبرنگار ما ،مراسم گرامی
داشــت شهید «صــادقــی»
از شهدای واالمقام  7تیر
در در مسجد امــام جعفر
صــــادق(ع) گرمه برگزار
شـــــد .ح ــج ــت االســـــام
«تاتاری» امام جمعه گرمه
در این مراسم گفت :مقام
معظم رهبری در سفرشان
به خراسان شمالی ،شهید
دکتر «قاسم صــادقــی» از
اهالی شهر گرمه را «آیت استعداد» معرفی کردند.
«قاضوی» فرماندار گرمه گفت :شهدا به ما درس ایثار و شهامت را آموختند و عزت ،سربلندی،
امنیت و اقتدار کشور در منطقه و جهان مدیون مجاهدت ها و رشادت های شهدا و ایثارگران
است.سردار «علی اکبر گرمه ای» ،از رزمندگان  8سال دفاع مقدس در اين مراسم ضمن
اشاره به توطئه های دشمنان ،به شخصیت شهید دکتر «صادقی» و دیگر شهیدان حادثه 7
تیر سال  1360اشاره کرد و ابعاد این ترور را برای حاضران تشریح کرد.

خارج کردن توده  1.5کیلویی از بدن یک بیمار
در بیمارستان آشخانه
طی یک جراحی موفقیتآمیز در بیمارستان پورسینای آشخانه ،یک توده  1.5کیلویی از
شکم یک بیمار خارج شد .دکتر «مریم یزدانی» ،جراح زنان اظهارکرد :با مراجعه خانمی
 ۳۵ساله با درد شدید به اورژانس بیمارستان پورسینا و انجام معاینات اولیه ،بیمار به اتاق
عمل ارجاع داده و با همکاری تیم گروه بیهوشی ،یک توده از تخمدان راست بیمار خارج و
تخمدان به علت تورشن و پیچ خوردگی برداشته شد .وی تصریح کرد :توده دیگری نیز از
تخمدان چپ بیمار خارج و برای پاتولوژی به آزمایشگاه ارسال شد .بر اساس گزارش وبدا،
بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص شد.

