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اخبار

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با انتقاد از ابالغ نشدن طرح جامع مشهد اعالم کرد:

خطرغلبهنیازهایمالیبرضوابطدرنبودطرحجامع
نورپردازی ساختمان های خیابانامامرضا(ع)خودنمایانهاست

مدیر کل نوسازی مدارس اعالم کرد:
 49مدرسه خشتی و گلی دراستان

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد
گ��ف��ت :ط��رح ج��ام��ع مشهد از س��ال  83م��ورد
بازنگری قرار گرفته است ،اما مصوبه این طرح
ابالغ نشده که این مدیریت شهری را به زحمت
می ان��دازد و این خطر وج��ود دارد که نیازهای
اقتصادی و مالی بر ضابطه غلبه کند.
به گزارش خراسان "محمد رضا حسین نژاد" روز
گذشته در همایش نور و معماری که در محل موزه
ب��زرگ خراسان برگزار شد ،با بیان این مطلب
اف��زود :شرایط اب�لاغ نشدن مصوبه طرح جامع
مشهد مدیریت شهری را به زحمت می اندازد،
هر چند تالش شده است در بناهای خاص نقطه
قرمز را رعایت کنیم ام��ا نیاز اس��ت ط��رح های
تفصیلی جدید براساس طرح جامع تهیه شود.
وی گفت :نمی شودتوسعه شهر را تازمانی که
ط��رح ه��ای تفصیلی جدید تهیه م��ی شودقفل
کنیم ،از طرفی این خطر وجود دارد که نیازهای
مالی و اقتصادی بر ضابطه غلبه کند.حسین نژاد
بر ضرورت وارد کردن طرح تفصیلی نورپردازی
در ضابطه ه��ای شهری گفت :تسریع تصویب
طرح جامع و تفصیلی را از وزارت راه و شهرسازی
خواستاریم.وی گفت :مشهد با وجود بیش از 60
هزار مهندس در رشته های مختلف توان باالیی
برای اداره علمی شهردارد و اکنون زمان آزمون
و خطا گذشته اس��ت.وی ی��ادآور ش��د :مدیریت
شهری نیازمند هدفگذاری با نگاهی همهجانبه
اس��ت ،بنابراین در تقویت زیرساختها باید
نیازهای بشر براساس یک زندگی خوب و مدرن
باشد و در همین راستا عالوه بر توجه به مبلمان
شهری و نورپردازی ،در فعالیتهای کالن خط 2
و  3قطار شهری مشهد در حال اجراست و حدود
 7کیلومتر از خط  2قطار شهری در چندماه آینده
به بهره برداری می رسد و افتتاح میشود.
حسیننژاد با تاکید بر ای��ن که تقویت ظرفیت
پیادهمحوری و زیرساختهای حمل و نقل عمومی
از اول��وی�ته��ای اصلی ش��ه��رداری اس��ت گفت:
کالنشهری با ویژگیها و ظرفیتهای مشهد
باید در قالب ط��رحه��ای جامع نیز درخواست
شهروندان را براساس پیشرفتهای روز دنیا پاسخ
دهد و در این راستا تقویت فرهنگ پیادهمحوری و
زیرساختهای حمل و نقل عمومی از اولویتهای
اصلی شهرداری مشهد است.وی با اشاره به این
که بخش نرم اف��زاری و پشتیبانی مطالعاتی در
مقیاس شهری عملکرد اصلی معاونت شهرسازی
و معماری است اظهار کرد 38 :میلیارد تومان
از اعتبارات  9600میلیارد تومانی شهرداری
مشهد به معاونت شهرسازی و شهرداری تعلق
دارد که پایان یافتن پروژههای پارک خورشید،
کوهسنگی و  ...از برنامههای مدنظر ما در سال

عکس :آرشیو

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی
از وجود  49مدرسه خشتی و گلی در استان خبر داد.
هدایت ا ...هاشمینسب در گفتوگو با ایسنا  ،درب��اره
م��دارس خشتی و گلی ،اظهار ک��رد 49 :مدرسه خشتی
و گلی با  133کالس و زیربنای حدود  57هزار مترمربع
در سطح استان وجود دارد که به جز یک مدرسه بقیه در
شهرستانهای استان واقع شدهاند.
هاشمینسب ی��ادآور شد :با توجه به گفته وزیر آم��وزش و
پرورش که مدارس خشتی و گلی تا پایان سال  96جمع
خواهند شد در صورت تخصیص اعتبار موردنیاز در استان
ما نیز ،تا پایان س��ال  96م��دارس خشتی و گلی حذف
خواهند شد.
وی درب��اره نوسازی یا ب��ازس��ازی م��دارس خشتی و گلی
تصریح کرد :م��دارس خشتی و گلی کامال تخریب شده و
براساس جمعیت دانشآموزی به صورت یک شیفت یا دو
شیفت با رعایت استانداردهای الزم دوباره ساخته میشوند
در حالی که مدارس خشتی و گلی موجود زیربنای کمتری
دارند و از نظر فضا نیز غیر استاندارد هستند.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان ادامه داد:
آمار مربوط در رابطه با مدارس خشتی و گلی به سازمان
نوسازی مدارس کشور داده شده ،تا اعتبار الزم از محل
اعتبارات ملی اختصاص داده و ارس��ال ش��ود همچنین
پیگیریهای الزم در این زمینه در حال انجام است.
هاشمینسب عنوان کرد :در سطح خراسان رضوی 43
مدرسه عشایری به صورت سیار وجود دارد و در مناطق
موردنیاز عشایر استقرار پیدا میکند.
وی خاطرنشان ک��رد :خیران ع�لاوه بر مدرسهسازی در
مقاومسازی ،تخریب و بازسازی مدارس خشتی و گلی نیز
مشارکت دارند ،ما به ازای هر ریالی که از دولت میگیریم با
مردم مشارکت میکنیم.مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز
م��دارس خ��راس��ان رض��وی گفت 50 :درص��د کالسهای
تخریبی استان استانداردسازی شده و با تجهیزات کامل
تحویل داده شده است .وی اظهار کرد :از زمان آغاز اجرای
طرح تخریب و بازسازی مدارس فرسوده یا غیر استاندارد
که از سال  86آغاز شده است تا کنون 5890 ،کالس در
استان بازسازی شده و بازسازی  336کالس نیز در سال
جاری در دست اجراست .هاشمینسب ادامه داد :طبق
آماری که در سال  83جمعآوری شده11 ،ه��زار و 780
کالس درس با زیربنای  935ه��زار و  118مترمربع در
سطح استان فرسوده و غیر استاندارد بودهاند.

پیامك:

ج���اری است.محمد رض��ا حسین ن���ژاد معاون
شهرسازی و معماری شهرداری مشهدهمچنین
به سابقه روشنایی خیابان ها و معابر اشاره کرد
و گفت :در گذشته خیابان ها و معابر را با فانوس
هایی که به تیرها آویزان می شد روشن می کردند
و اکنون فرصتی به دست آمده تا در کنار روشنایی
معابر زیبایی بصری و آرامش دهی نیزبا نورایجاد
کنیم.
وی با بیان این که تدوین طرح جامع نورپردازی
شهرمشهد با حمایت شهردار و کمیسیون عمران
شورای شهر مشهد پیشرفت خوبی داشته است،
افزود :اما انتظار داریم راه و شهرسازی نورپردازی
در سیما و منظر شهری را به قانون تبدیل کند تا
مردم در این زمینه نقش و حضور گسترده داشته
باشند.حسین نژاد بر ضرورت تهیه طرح تفصیلی
نورپردازی مناطق مشهد نیز تاکید کرد.
وی ی��ادآور شد:با توجه به جایگاه معنوی بارگاه
ملکوتی حضرت رض��ا(ع) دیگر در مشهد روز و
شب معنایی ندارد.

▪ ▪حیات شبانه مشهد نیازمند نور است
همچنین زارع صفت مدیر کل میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در
ای��ن همایش گفت :ن��ور پ���ردازی موجب حیات
شبانه شهر ها می شود و یکی از دالیلی که شهر
ها مقصد گردشگری قرار می گیرند حیات شبانه
است.وی باطرح این که آیا منظر شهر مشهد در
شب زیباست؟ گفت :ضرورت دارد در مشهد به
نورپردازی ابنیه و معماری توجه کنیم.
زارع صفت با بیان این که یکی از جاذبه های
گردشگری ترکیب ،حرکت و بهره برداری از نور
است گفت :بسیاری از کشورها نداشته های خود
را با نوربازسازی و عرضه می کنند اما آیا ما این

چنین اقداماتی را داریم.
وی افزود :برخی از جاذبه های دنیا مخروبه هایی
است که با نور پردازی جلوه گری می کند.
زارع صفت با بیان این که کاستی های زیادی در
این زمینه داریم  ،تصریح کرد :شاید الزم باشد
هم چنان که در معماری و ابنیه به نما توجه می
کنیم الزاماتی برای نور پردازی هم در نظر بگیریم
و به استاندارد سازی مراکز اقامتی در زمینه نور و
نورپردازی توجه کنیم.وی با اشاره به نورپردازی
ساختمان شهرداری مشهد و موزه بزرگ خراسان
در ایام نوروز اظهار کرد :این ضرورت وجود دارد
که ای��ن ن��ورپ��ردازی ها در ط��ول س��ال نیز ادام��ه
داشته ب��اش��د.زارع صفت با بیان این که حیات
شبانه شهر نیازمند نور است  ،تاکید کرد :اگر می
خواهیم توسعه حضور زائ��ران را داشته باشیم و
جذابیت ایجاد کنیم باید از نورپردازی استفاده
کنیم.هم چنین ذاکر الحسینی رئیس کمیسیون
ع��م��ران ش���ورای شهر مشهد در ای��ن همایش
خواستار حضور معماران در ش��ورای اجتماعی
محالت شد و گفت 170 :شورای اجتماعی محله
داری��م که در هر کدام  10نفر از اقشار مختلف
حضور دارند و شهرداری های مناطق بخشی از
پروژه ها را باید به تصویب این شورا برسانند که
امیدواریم برای خلق آثار ماندگار ،معماران نیز
به این شورا اضافه شوند.وی به نقش معماران
در تهیه طرح های جامع و تفصیلی اشاره کرد و
افزود :براساس مصوبه شورای شهر بودجه های
 5ساله شهرداری باید منطبق بر طرح های جامع
و تفصیلی باشد تا سرانه ها مناسب توزیع شود.
ذاکر الحسینی یادآور شد :طرح خروج از رکود در
بخش ساختمان در دستور کار شورای شهر قرار
دارد البته سال گذشته نیز شورای شهر با تصویب
برخی تخفیف ها در این زمینه تالش کرد.

وی گفت :البته همه مسائل به شهرداری وصل
نمی شود و خروج از رکود نیازمند کاهش بهره
بانکی است و این که دولت قدرت خرید مردم را
افزایش دهد.رئیس کمیسیون عمران شورای
شهر با بیان این که اکنون سازمان زیباسازی در
مشهد نداریم،اظهار کرد :تشکیل سازمان زیبا
سازی در شورای شهر مصوب شده که امیدواریم
با ساختاری که برای این سازمان تعریف می شود
از دیدگاه ها و ظرفیت های معماران برای زیبا
سازی استفاده کنیم البته هم اکنون فعالیت های
زیبا سازی در بخش های مختلف انجام می شود.
در ادامه این همایش دکتر سلمانی پژوهشگر در
زمینه نورپردازی از تابلوهای تبلیغاتی که در مسیر
حرم مطهر رضوی قرار دارد انتقاد کرد وگفت:
باید از فاصله یک کیلومتری حرم مطهر رضوی
دیگر تابلویی نداشته باشیم اما این مسیرمملو از
تابلوهای تبلیغاتی است.
وی اف��زود :مشهد فقط نامش پایتخت معنوی
است و در سیما و منظر مانند دیگر شهرهاست
و در مشهد هم " م��ال" می سازند تا ماندگاری
زائر را افزایش دهند اگر هدف ماندگاری است
که مشهد را مانند دبی بسازید تا ماندگاری هم
افزایش یابد .سلمانی تصریح کرد :برای ساخت
مشهد نباید شهرداری از مردم پول بگیرد بلکه با
توجه به حضور حدود  30میلیون زائر از سراسر
کشور  ،دولت باید بودجه اختصاصی به مشهد
بدهد و این شهر از بودجه های عمرانی کشور
استفاده کند.

▪ ▪ منظر شبانه ساختمان های خیابان امام
رضا (ع) مشهدخودنمایانه است
در ادام����ه ای���ن ه��م��ای��ش دک��ت��ر س��ه��راب��ی��ان از
پژوهشگران درباره تبیین مولفه های کیفی منظر
شبانه با مطالعه موردی خیابان امام رضا(ع) نیز
گفت :حدفاصل پایانه امام رضا(ع) تا حرم مطهر
م��ورد مطالعه ق��رار گرفته و مولفه ه��ای کیفی
ایمنی ،زیبا شناسانه ،خوانایی  ،انعطاف پذیری،
نفوذ پذیری و آالیندگی نوری مورد ارزیابی قرار
گرفته اس��ت.وی اف��زود :گسستگی در ساختار
نوری خیابان و نورپردازی احجام بزرگ بدون
توجه به نقش نشانه ای حرم مطهر  ،استفاده از
رنگ های متنوع ،دیده شدن منابع نوری و تیرگی
ناشی از انعکاس آن ها و مزاحمت های نوری برای
پالک های مجاور از جمله اشکاالت نورپردازی در
این خیابان است.وی تاکید کرد :براساس نتایج
پژوهش منظر شبانه ساختمان های خیابان امام
رضا (ع) مشهدخودنمایانه است.
در این همایش از پیشکسوتان معماری نیز تقدیر
شد.

برای اطالع مسئوالن
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تلفن051 37617000:
تلگرام09033337010:

شهرداری
» »در شهرک ارمغان(میدان نمایشگاه) با گذشت ۲۰
سال از قدمت آن ،هنوز شبکه جمع آوری فاضالب
شهری اجرا نشده است ،شرکت آب و فاضالب می گوید
مشکل حفاری داریم و شهرداری باید به ما مجوز بدهد.
لطف ًا مسئوالن رسیدگی کنند.
» »شهرداری های محترم به جای استفاده از بنر گربه
ملوس و جذابی که منتظر آشغال هایی است که ما
دیرتر از ساعت  9بیرون گذاشته ایم ،از تصویر حیوانات
موذی مثل سوسک و مگس و صحنه ناخوشایند کیسه
زباله پاره شده استفاده کند تا نتیجه بگیرد ،بچه ها با
دیدن گربه ناز و با ادبی که منتظر آشغال های ماست
بیشتر ترغیب می شوند که به این حیوان طفلکی کمک
کنند...چرا قبل از طراحی و نصب بنرهای فرهنگی
کمی به عواقب کار فکر نمی کنند.
» »مسئوالن محترم ،آقای شهردار مشهد به داد ما اهالی
هاشمیه  52تا  62و 73تا  83برسید که هرروز بر اثر
شیب تند این محل باید از صدای مهیب تصادفات و
واژگونی خودرو ها وحشت زده از خواب بیدار شویم.
این محل به نصب سرعتکاه نیاز دارد.

متفرقه
» »لطفا پیگیری کنید چرا شرکت توزیع برق مشهد تکلیف
نیروهای جدید پیمانکار قرائت کنتور را روشن نمی کند
حدود  ۶ماه است بدون قرارداد ،بدون بیمه وبدون هیچ
مزایاییباحداقلحقوقعلیالحسابداریمکارمیکنیم.
» »در پارک وکیل آباد رودخانه ای زیبا وعظیم راکه به خاطر
بارندگی های اخیر وسرریز شدن سدگلستان به وجود
آم��ده مشاهده ک��ردم .آیا مسئوالن تامین آب شهر نمی
توانند این نعمت بسیار با ارزش را برای فصل گرما ذخیره
کنند؟یاحداقل ب��رای س��ال ه��ای آینده فکری بکنند؟
» »مخابرات اع�لام ک��رده بود ب��رای واگ��ذاری تلفن ثابت
م��ح��دودی��ت��ی ن���دارد ول��ی در م��ن��زل آب���اد تلفن ثابت
واگذارنمی شود .
» »تولیت محترم آستان قدس رضوی چرا علی رغم این
که دوسال از بهره برداری پل جانباز می گذرد! سازمان
ام�لاک متبوعه نسبت به تعیین تکلیف قطعه زمین
رهاشده که اتفاقا" قسمتی از آن جزو حریم خیابان است
واقع در حدفاصل پل جانباز و آزادی (۴۸آموزگار)۲
اق��دام��ی نمی کند؟ اهالی اززب��ال��ه ه��ای ره��ا ش��ده و
همچنین از دست افراد شرور وبعضا" معتاد که در این
زمین حضور پیدا می کنند در عذاب هستند.

شهرستان ها
» »چرا روستای فرخد واقع در جاده کالت نرسیده به شهرک
صنعتی ،کوچه هایش را نیمه کاره آسفالت وسپس رها
کرده اند آیا پول بیت المال را این گونه باید هدر بدهند،
االن 6ماه است که زیرسازی کوچه شهید اصغرزاده 9را
انجام داده اند وبه بهانه این که باغ باید عقب نشینی کند
آسفالت را نیمه کاره رها کرده اند و زندگی مردم را به گل
والی کشیده و زیر سازی را خراب کرده اند آیا نباید قبل
از زیرسازی تکلیف عقب نشینی باغ روشن می شد.

عضو شورای شهر مشهد

نظارت بر شهرداری در شورای چهارم در
حاشیه قرار گرفته است

مدیر محیط زیست شهری و توسعه پایدار شهرداری:

بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوا حداقل 4سال دیگر زمان میبرد
سند جامع توسعه زیست محیطی مشهد سال96ابالغ می شود

عضو شورای اسالمی شهر مشهد گفت :نظارت بر شهرداری
در شورای چهارم در حاشیه قرار گرفته است.به گزارش ایسنا
"سیدجالل فیاضی " افزود:انتخاب شهردار مشهد توسط
جریان اکثریت سیاسی شورا بود که این عده هم اکنون از
شهرداری دفاع و در مقابل هرگونه نظارت ،مقابله میکنند.
وی اضافه کرد  :نقطه ضعف شورای چهارم این است که با
توجه به این که شهردار توسط اکثریت شورا که نگاه سیاسی
دارن��د ،انتخاب شده ،نظارت بر شهرداری در حاشیه قرار
گرفته اس��ت.وی اف��زود :این عده از اکثریت ش��ورا ،مدافع
شهرداری هستند و هر نوع نظارت در خصوص شهرداری
با بنبست مواجه میشود .این عضو شورای اسالمی شهر
مشهد گفت :هم اکنون شهرداری در یک حاشیه امن قرار
گرفته است .فیاضی در خصوص نقطه قوت شورای چهارم
شهر مشهد تصریح ک��رد :وج��ود تخصصهای مختلف در
شورای چهارم یکی از نقاط قوت این شوراست.وی افزود :
در این شورا به دلیل  25نفره بودن آن ،از انواع تخصصهای
فنی ع��م��ران��ی ،ح��ق��وق��ی ،فرهنگی و  ...ب��رخ��ورداری��م.

خبیری /در حالی که "صالحی" مدیرکل محیط زیست
خراسان رضوی از مراحل پایانی اصالح و بازنگری طرح
جامع کاهش آلودگی هوای مشهد در مصاحبه با مهر
در اواسط بهمن ماه خبر داده و گفته بودظرف همین
روزها ویرایش نهایی طرح جامع کاهش آلودگی هوای
مشهد به پایان می رسد و دوباره به دستگاههای ذیربط
ابالغ میشود "محمد پذیرا" مدیر محیط زیست شهری
و توسعه پایدار شهرداری مشهد با اعالم این که پیش
نیاز های این طرح آماده نیست ،می گوید :پیش بینی
می کنم برای نهایی شدن بازنگری و ابالغ طرح جامع
کاهش آلودگی هوا 4سال زمان نیاز است.مدیرمحیط
زیست شهری و توسعه پایدار معاونت خدمات و محیط
زیست شهری ش��ه��رداری مشهد گفت  :سند جامع
توسعه زیست محیطی ک�لان شهر مشهد درح��ال
تدوین است و در سال  96ابالغ خواهد شد.به گزارش
خراسان رضوی " محمدپذیرا" روزگذشته در نشست
خبری که به مناسبت هفته زمین پاک برگزار شد افزود:
سیاست های کلی حفظ محیط زیست کشوراواخر
سال گذشته توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد که
بسیار جامع ودر اصل نظام یکپارچه ملی محیط زیست
است که بسیاری از مشکالت مدیریتی را به ویژه در
خارج از شهر و محدوده شهری برطرف خواهد کرد.

وی اضافه کرد  :در گذشته در خصوص حفظ محیط
زیست جرم انگاری داشتیم ،اما سیاست گذاری نبود
که با ابالغ این سیاست های کلی که دارای 15بند
است اکنون سیاست گذاری نیز وجود دارد لذا ما نیز با
تشکیل کار گروهی متشکل از  16اداره کل مرتبط با
بحث های محیط زیستی با محوریت شهرداری مشهد
به تدوین سند جامع توسعه زیست محیطی مشهد اقدام
کرده ایم.وی بابیان این که این سند توسط دانشگاه
فردوسی مشهد درحال تدوین است ،اظهار کرد :در این
سند برنامه ریزی های الزم زیست محیطی شهر مشهد
برای دوره های میان مدت سه ساله و دوره بلند مدت
 20ساله انجام می شودکه کامل ترین نقشه زیست
محیطی مشهد برای آیندگان خواهد بود.وی با اشاره به
این که سال گذشته مشهد47روز هوای پاک 272،روز
هوای سالم و46روز هوای ناسالم داشته است ،افزود:
خوشبختانه فروردین ماه سال  95با توجه به بارندگی
ها در شهر مشهدهیچ روزی هوا ناسالم نبوده ودر این
مدت 23روز هوای سالم و8روز هوای پاک را شاهد
ب��وده ایم.پذیرا گفت10 :دستگاه سنجش آالینده
های زیست محیطی جدید را با اعتبار 3.5میلیارد
تومان خریداری کرده ایم که توسط دانشگاه فردوسی
مشهد جانمایی شده است و به زودی نصب می شود و

اطالعات را به صورت آنالین به مرکز سنجش آالینده
های زیست محیطی ارسال خواهد کرد که با نصب این
10دستگاه تعداد ایستگاه های سنجش آلودگی هوای
مشهد به 20عدد افزایش پیدا می کند.

▪ ▪طاعون مدرن
وی ب��ا ب��ی��ان ای��ن ک��ه س��ازم��ان جهانی بهداشت
آلودگی صوتی را طاعون مدرن معرفی کرده است،
تصریح ک��رد :آلودگی صوتی مشکالت زی��ادی را
برای شهروندان ایجاد می کند ،به همین دلیل از
س��ال گذشته طراحی نقشه آلودگی صوتی شهر
مشهد را در دستور کار ق��رار داده و در این راستا
 5ایستگاه سنجش صوتی با هزینه 730میلیون
تومان خریداری کرده ایم که به زودی در نقاط مورد
نظر نصب خواهد شد .مدیر محیط زیست شهری و
توسعه پایدار شهرداری مشهد به خریداری  5دستگاه
نمایشگر آالینده های زیست محیطی اش��اره کرد و
گفت :این 5دستگاه نمایشگر با هزینه 600میلیون
تومان خریداری می شود ومیزان آالینده های زیست
محیطی را به صورت آنالین به اطالع شهروندان می
رساند.پذیرا با بیان این که طرح جامع آلودگی هوای
شهر مشهد در حال بازنگری است ،اضافه کرد :اما

این طرح ابتدا به ایجاد هواشناسی شهری ،شناسایی
پتانسیل های انتشار و مدل سازی نیاز دارد که به
دلیل نبود ای��ن پیش نیازها پیش بینی می کنیم
بازنگری طرح جامع آلودگی هوای مشهد 4سال به
طول انجامد.
وی گفت :برای برخورد با افراد و خودروهای آالینده
هوا و محیط زیست ،گشت هایی را ایجاد کرده ایم
که در سال گذشته  29هزار مورد اعمال قانون انجام
داده اند که  33درصد آن مربوط به نداشتن معاینه
فنی خودرو بوده اس��ت.وی در پاسخ به این که یکی
از دالیل ایجاد کمربند سبز کاهش آلودگی هوا بوده
است اما بخشی از زمین هایی که برای اجرای کمربند
سبز در نظر گرفته شده در اختیار نهادهای نظامی
و انتظامی است برای رفع تصرف این زمین ها چه
اقداماتی صورت گرفته است؟ اظهار می کند :در حوزه

مدیریت کمربند سبز و شورای حفظ حقوق بیت المال
رفع تصرفات در حال انجام است که در این خصوص
چندی پیش رئیس کل دادگستری و دادستان استان
از این محدوده بازدید داشته اند.پذیرا افزود :برای
جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ،شورای
شهر چندی پیش الیحه ای را به تصویب رساند که
بر اساس آن ،پروژه ها باید پیوست زیست محیطی
داشته باشند که آیین نامه اجرایی آن در حال تدوین
است و به زودی اجرایی خواهد شد.وی به ویژه برنامه
های شهرداری در هفته زمین پاک اشاره کرد و گفت:
پاکسازی 5بوستان شهر مشهد با همکاری سازمان
های مردم نهاد  ،بازدید علما و روحانیون از پروژه های
زیست محیطی از جمله کشف رود و استفاده از کیسه
های قابل بازیافت در فروشگاه های شهرداری به طور
ادامه دار ،از جمله برنامه های هفته زمین پاک است.

خبر

مدیراموراجراییطرحهایفاضالبمشهد

مشکلآبگرفتگیهایاخیرمیدانامامحسین(ع)مشهدبرطرفشده است

 /٩٥٠٣١٢٥٤م

مدیر امور اجرایی طرحهای فاضالب مشهد گفت:
مشکل آبگرفتگی میدان امام حسین(ع) مرتفع شده
است.
بابک امیر سرداری در گفتوگو با ایسنا  ،با اشاره به
این که شبکه جمعآوری فاضالب مشهد مشابه دیگر
نقاط کشور وظیفه جمعآوری فاضالب خانگی را بر
عهده دارد ،افزود :شبکه جمعآوری فاضالب برای
جمعآوری آب ب��اران و روانآبه���ا طراحی و اجرا
نشده است.
وی افزود :لذا انتقال آب باران بر عهده کانالهای
جمعآوری فاضالبهای سطحی شهرداری است
که به ص��ورت م��وازی با شبکههای فاضالب عمل
میکنند .میدان امام حسین(ع) محل اتصال دو خط
انتقال آب اصلی فاضالب شهر و شروع خط انتقال

اصلی تصفیه خانه خینعرب است.
امیر س��رداری ادام��ه داد :در مواقع بارندگی های
شدید به دلیل اتصال غیر مجاز آب باران پشتبام
منازل مسکونی به شبکه فاضالب و پیوستن آبهای
سطحی به شبکه فاضالب و حجم قابل توجه آب های
روان؛ این مازاد جریان باعث باال آمدن آب از منهول
در این میدان میشود.
مدیر امور اجرایی طرحهای فاضالب مشهد تصریح
ک��رد :ب��ه ت��ازگ��ی ب��ا ت�لاش شرکت آب��ف��ای مشهد و
همکاری عوامل شهرداری و اتصال کامل خط انتقال
تصفیهخانه خینعرب و اج��رای خط کنار گذری
به منظور انتقال مازاد ناشی از روانآبه��ا و کانال
مجاور مشکالت برطرف شده است.
وی اظهار ک��رد :مشکل میدان ام��ام حسین(ع) به

دلیل نزدیکی و مجاورت با کانال (دروی) و اجرای
این خط کنار گذر ،مرتفع شده است اما در باران
های سیلآسا در صورت ورود بیش از حد آب باران به
شبکه فاضالب شهری ،امکان پسزدگی و باال آمدن
آب در برخی از خطوط اصلی وجود دارد که برای
این موضوع الزم است اوال در تمامی ساختمانها
به خصوص ساختمانهای جدید آب ب��اران به چاه
منتقل شود.
وی ادام���ه داد :ای��ن اق���دام از ی��ک س��و م��خ��ازن آب
زیرزمینی را تامین میکند و آل��ودگ��ی ن���دارد و
مشکل پسزدگی به وجود نمیآید و از سوی دیگر
شبکههای ج��م�عآوری آبه��ای سطحی همگام با
شبکههای فاضالب توسعه خواهد یافت و نقاط
منفصلی نخواهد داشت.

