اخبار
شهری

مدیرعاملسازماناتوبوسرانیمشهدخبرداد

اجرای مصوبه افزایش 100تومانی
بلیت اتوبوس از اول اردیبهشت

مدیرعاملسازماناتوبوسرانیمشهدگفت:مصوبهافزایش
 ۱۰۰تومانی بهای بلیت اتوبوس ابالغ شده است و از اول
اردیبهشــتماه به اجرا میرســد .علیاصغر نیشابوری در
گفتوگوبافارسبااشارهبهرونماییازاتوبوسهایجدید
در اســفند ۹۶تصریح کرد ۱۵۵:دســتگاه اتوبوس از اول
فروردین  ۹۷وارد خطوط شــد و در مقابــل  155اتوبوس
فرســوده از خطــوط خــارج شــد .نیشــابوری تأکیــد کرد:
خوشبختانه در شهر مشهد کمبود ناوگان نداریم و پوشش
حداکثریاست.

•ادامه نردهگذاری خط 3بی آرتی
ازابتدایاردیبهشتماه

مدیرعامــل ســازمان اتوبوســرانی مشــهد دربــاره ادامــه
نردهگذاری خــط  ۳بیآرتی نیــز گفت :مقدمــات این کار
انجام شده و مجوز شــورای اداری شهرســتان نیز دریافت
شدهاست،بنابراینباهمکاریبیندستگاههایمتولیاز
ابتدایاردیبهشتنردهگذاریادامهمسیرنیزاجرامیشود.
نیشابوریبااشارهبهاجرایزیرساختهاواحداثبارانداز
و پارکینگ در این مســیر گفت :در مصوبه کلی ،از احداث
پارکینگ و بارانداز بهعنوان زیرساختها نام برده شده که
حدفاصلمیدانتوحیدتاچهارراهابوطالبباراندازبهمیزان
کافی ایجاد شده اســت .وی افزود :پارکینگها در خیابان
های توحیــد  6و توحید  ۴احداث شــده اســت ،همچنین
پارکینگمجدکهظرفیتبسیارباالییدارد،بهبهرهبرداری
میرسدکهالبتهاینپارکینگهانیازبهساماندهیدارند.

هواشناسیدراطالعیهایهشدارداد

کاهش دمای هوای استان
تا چهارشنبه ادامه دارد

اداره کل هواشناسی اســتان در اطالعیه ای اعالم کرد که
کاهش دمای هوا در استان تا روز چهارشنبه ادامه خواهد
داشــت .به گزارش پایگاه هواشناســی خراســان رضوی،
تحلیلنقشههاومدلهایهواشناسیبیانگرتداومفعالیت
سامانه ناپایدار جوی تا ظهر روز چهارشنبه در استان است
کهباگسترشجریاناتسردومرطوبشمالیهمراهاست.
با توجه به ایــن وضعیت انتظار میرود گســترش جریانات
شمالی باعث کاهش محسوس دما شــود ،به طوری که در
اوایل وقت امروز دوشــنبه ،همچنین اوایــل وقت روزهای
سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری دمای حداقل شبانه در
نواحی سردسیر استان به کمتر از صفر درجه سانتی گراد
می رســد .همچنین طبق تحلیل مدل های هواشناسی،
بارشهایرگباریتوامبارعدوبرقوبارشتگرگهمچنان
در اســتان ادامه دارد که با توجه به حجــم بارشها ،امکان
آبگرفتگیمعابروهمچنینسیالبیشدنمسیلهابهویژه
طیامروزوفردادراستانبهویژهنیمهجنوبیوغربیوجود
دارد .طی فعالیت این ســامانه به علت بارش باران و برف،
لغزندگــی ،وزش باد ،کوالک ،تشــکیل مــه و کاهش دید،
احتمالاختاللدرسیستمحملونقلاستانوجوددارد.

•بارانهوایمشهدراپاککرد

همچنینبراساساطالعاتمرکزپایشآالیندههایزیست
محیطی ،هوای مشهد روز گذشته بعد از بارش باران پاک
شد .شــاخص کیفیت هوای روز گذشته مشهد با میانگین
 41دروضعیتپاکقرارداشت.
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رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای
شهر مشهد:

اعتماد مردم به مدیریت شهری
حد و مرز دارد

معاون دادستان با اشاره به ضرورت برخی اقدامات در حوزه خدمات شهری خبر داد

 9دستورقضاییدادستانیبهشهرداریمشهد
گزارش خبری
وحیدتفریحی

«ســامان دهــی کارگــران ســاختمانی و گــذری،
ســامان دهــی و نظــارت بــر متکدیــان و معتــادان
متجاهر ،تابلوهای تبلیغاتی و نظارت بر آن ،ایمنی
مجتمع های تجاری و ارائه خدمات ایمنی مناسب
تر به شهروندان ،ارتقای آگاهی عمومی در خصوص
زباله و مدیریت پسماندها ،ارائه خدمات مناسب تر
به شــهروندان در ســازمان فردوس ها ،زیباسازی
شهر با نمادهای ایرانی و اسالمی ،گسترش فصای
سبز منطبق بر شرایط آبی و بومی منطقه و نظارت
بهتر و بیشــتر در حوزه هوای پاک و آلودگی هوا» 9
دستور قضایی دادستانی به معاون خدمات و محیط
زیست شــهری شــهرداری مشهد اســت که قاضی
بخشــی محبی معاون دادســتان عمومی و انقالب
مرکز ضمن اعالم این خبر ،به تشریح آن می پردازد.

•وضعیت کارگران ساختمانی و گذری را
ساماندهی کنید

قاضی محمد بخشی محبی در تشــریح دستورات
قضایی صادر شده به «خراسان رضوی» می گوید:
معاون خدمات و محیط زیست شــهری شهرداری
مشــهد در حــوزه معاونــت اجتماعی و پیشــگیری
از وقوع جرم دادســرای مشــهد حضور یافتند و در
جلســه ای معضالت شــهر در حوزه هــای مختلف
بررسی و دستورات قضایی الزم هم صادر شد.
وی می افزاید :از مهم ترین موارد مطرح شده در این
جلسه ،موضوع کارگران ساختمانی و سامان دهی
و نظارت بــر آن ها بود؛ در شــهر مشــهد حجم قابل
توجهی از این قشــر زحمــت کش حضــور دارند که
نیازمند حمایت های مختلف اجتماعی و بهداشتی
هستند ،این افراد گاهی با حقوق خودشان هم آشنا
نیستند و این موضوع ممکن است برای خودشان و
سایر شهروندان مشــکالتی را به وجود بیاورد .وی

تصریحمیکند:ازسویدیگرتجمعاینکارگراندر
برخیمعابرموجبنازیباییشهرمیشودوبههمین
دالیل بنا شــد کــه شــهرداری در خصوص ســامان
دهی کارگران ســاختمانی با توجه به حمایت های
دادســتانی اقدامات را به صورت جــدی و پیگیرانه
انجــام دهد.معــاون دادســتان عمومــی و انقــاب
مرکز استان دستور بعدی دادستانی به شهرداری
در حوزه خدمات شهری را ســامان دهی متکدیان
و معتادان متجاهــر بیان می کند و مــی گوید :همه
می دانیم که متکدیان و معتــادان متجاهر هم جزو
شهروندان ما هســتند اما بنا بر شــرایطی دست به
تکدی گری می زنند یا معتاد شده اند که به هرحال
باید مورد حمایت قرار بگیرند ؛ در این زمینه همان
طور که سال گذشــته شــهرداری اقداماتی را برای
ســامان دهی ایــن افراد انجام داده اســت ،بنا شــد
امسال هم شهرداری به صورت جدی به این موضوع
ورود و اقدام کند.قاضی بخشــی محبی یادآور می
شــود :تابلوهای تبلیغاتی هم نیاز به ســامان دهی
دارد که بر این موضوع هم تاکید شد و اعالم کردیم
که سامان دهی تابلوهایتبلیغاتی نیز مورد حمایت
ماســت تا در این زمینه شــهرداری و شــورای شــهر

شهردار منطقه  11مشهد:

پیشنهاد تبدیل 4خیابان مشهد به پیاده راه

شهردار منطقه  11مشــهد گفت :آمادگی داریم در
این منطقه چهار محــور را به عنوان پیــادهراه اعالم
کنیم .ســعید ریختهگر در گفتوگو با ایســنا اظهار
کرد :بر این اســاس حدفاصل چهارراه آزادشــهر تا
ل آلاحمــد ،دانشــجوی  ،28منظریه
میدان جــا 
و انتهــای بولوار معلــم تا وکیلآبــاد بــرای تبدیل به
پیادهراه در نظر گرفت ه شد ه است.وی افزود :تالش

میکنیم در روزهای آینده بولــوار معلم را یک روز به
صورت آزمایشــی به پیادهراه تبدیــل کنیم تا تبعات
آن را بســنجیم.ریختهگر با بیان این کــه تبدیل یک
منطقه به پیادهراه ،باعث رونــق اقتصادی آن محله
میشــود ،تصریح کــرد :بعضــی مغازهدارهــا مایل
هســتند که خودروی خــود را جلــوی مغــازه پارک
کنند ،چه اشــکالی دارد مقداری باالتر یا پایینتر از

اقدامات الزم را انجام دهند.

•دستور قضایی برای ایمنی مجتمع های
تجاری

هدایت کند.
وی می افزاید :یکی از مواردی که گالیه شهروندان
را به دنبال داشته است ،بحث ارائه نشدن خدمات
مناسب به شهروندان در سازمان فردوس ها ،به ویژه
حضور نداشتن پزشک در سازمان فردوس هاست
که قرار شــد این موضوع در دســتور کار شهرداری
قرار بگیرد تا ان شــاءا ...از رفت و آمدهای بی مورد
و هزینه های اضافی جلوگیری شــود و شهروندان
بتوانند امور خود را به راحتی در ســازمان فردوس
ها انجام دهند.
بخشــی محبی تصریح می کند :زیباسازی شهر با
نمادهای ایرانی اســامی نیز از مواردی اســت که
مورد خواست دادستانی است و شــهرداری هم به
این نکته توجه دارد و مورد پذیرش آن هاست.

•فضای سبز منطبق با شرایط بومی و آبی
منطقه گسترش یابد

معاون دادستان مشهد در ادامه ،از دستور قضایی
برای ایمنی مجتمع هــای تجــاری و ارائه خدمات
بهتــر در این زمینــه به شــهروندان خبر مــی دهد و
می گوید :با توجه به این که در ســال هــای اخیر ما
دو مورد آتش سوزی در مجتمع های بزرگ مشهد
داشــتیم ،اعالم کردیم که با تذکرات الزم و نظارت
هایی کــه در این زمینه انجــام می شــود ،اقدامات
برای ایمن ســازی مجتمع های تجاری انجام شود
تــا مجتمع های تجــاری از حریــق در امــان بماند و
مشــکلی در این زمینه برای شــهر و شــهروندان به
وجود نیاید.ارتقای آگاهی هــای عمومی در زمینه
زباله و مدیریت پسماند نیز دستور دیگر دادستانی
اســت که بخشــی محبی در ایــن زمینه مــی گوید:
بــا توجه بــه این که بناســت مشــهد به عنــوان یکی
از شــهرهای بــدون زباله در کشــور مطرح باشــد،
شهرداری باید در این زمینه اطالع رسانی مناسب
تری داشــته باشــد تا مــردم را به این ســمت و ســو

معــاون دادســتان عمومــی و انقــاب مرکز اســتان
همچنین از تاکید بر گســترش فضای ســبز منطبق
با شــرایط بومی و آبی منطقه به عنــوان یکی دیگر از
دستورات قضایی دادســتانی به شهرداری در حوزه
خدمات شــهری یاد می کند و می گوید :تاکید شــد
که فضای سبز شهری به ویژه در کمربند سبز چه در
شمال و چه در جنوب مشهد منطبق با شرایط بومی
و آبی منطقه گســترش یابد که این موضوع نیز مورد
پذیرش شــهرداری قرار گرفت.وی یادآور می شود:
در حوزه هوای پاک نیز ما در ســال گذشــته شــرایط
خوبی نداشتیم اما خوشــبختانه با هماهنگی های
انجــام شــده بیــن شــهرداری ،دادســتانی و محیط
زیستودیگردستگاههایمرتبط،اقداماتخوبیدر
زمینه آلودگی هوای مشهد انجام و موجب شد بحث
آلودگیهوامدیریتشود.بخشیمحبیمیافزاید:
امســال هم امیدواریم با هماهنگی های بیشتر بین
شهرداری و دادســرا بتوانیم شاهد خدمات مناسب
تریازشهرداریبهشهروندانباشیم.

مغازه پارک و پنج دقیقه پیادهروی کنند؟ وی با بیان
این که مشــهد امروز ،تهران دیروز است و چنانچه
چارهای نیندیشــیم به وضعیتی خواهیم رســید که
دیگر مهارشــدنی نخواهد بود ،افزود :به دلیل دود،
ترافیک و مشــکالت روحی و روانی زیاد در شــهرها
در حــال خفه شــدن تدریجی هســتیم و هــر اندازه
راه ،بزرگــراه ،پــل و دیگر تمهیدات بــرای خودروها
پیشبینیوساختهشودبازهمپاسخگویخودروها
نیست.ویافزود:صریحبگویم،بهدلیلاینکهورود
بهعرصههایجدیدمانندپیادهراهدرگیریهایزیاد
و گسترده دارد ،مدیران منفعل شدهاند و به فکر امور

روزمره و اوضاع جاری هستند ،چنان چه عزم جدی
در مدیران ارشــد کشوری ،اســتانی و شهری وجود
نداشته باشد ،مطمئن باشــید مدیری که صبح سر
کار میآید بــه دنبال کارهای نوین که دردســرهای
زیادیدارد،نخواهدرفت.ویبابیاناینکهتاسیس
پیادهراههادرطرحتفصیلیشهریدیدهشدهاست،
امامتاسفانهمدیرانجرئتاجرایآنراندارندافزود:
مطبوعات و رســانهها باید این حرکــت اجتماعی را
آغــاز و ضرورتهــای ایجاد پیــادهراه را بــرای مردم
تشــریح کنند .ایجاد پیادهراه در یک منطقه به رونق
کسبوکارآنمنطقهکمکمیکند.

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای شهر مشهد با
بیان این که تحمل ،کمک ها ،اعتمــاد و منابعی که مردم
در اختیار مدیریت شــهری قــرار می دهند ،حــد و مرزی
دارد ،تصریح کرد :امروزه این موضوع در مدیریت شهری
به شدت دچار آسیب شده است.
به گزارش خراســان رضوی« ،بتول گندمی» روز گذشته
در نشســت مشــترک مدیران مرکز مطالعات شهرداری
تهران که با موضوع تبادل یافتههای شــهرداری مشــهد
و تهران در سالن شهدای شهرداری مشــهد برگزار شد،
اظهار کرد :طی چهار دهه با آســیب های زیادی در نحوه
اداره شهرها مواجه بودیم ،این آسیب ها از این بوده که در
مدیریت شهری هر کسی و در هر مرحله ای ،خواسته است
که از نقطه صفر شروع کند ،متاسفانه نگاه های سیاسی
نیز در این زمینــه غلبه پیدا کرده و گذشــته نادیده گرفته
شده است.وی به رویکرد شورای شهر پنجم در استفاده از
تجربیات مدیریت شهری دوره های گذشته و دیگر شهرها
اشاره کرد و افزود :رویکرد شورای شهر پنجم مشهد این
است که از تجربیات گذشته در شهر مشهد و دیگر شهرها
استفاده کند و مواردی را که دچار نقص و کاستی است،
برطرف کند.

•اشتراک گذاری بیش از  5هزار طرح پژوهشی
در عرصه شهری با شهرداری تهران
«شــهریار آل شــیخ» معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه
انسانی شهرداری مشــهد نیز در این نشســت با اشاره به
این که نشر دستاوردها و تجربیات باعث توسعه و ارتقای
آن می شود ،گفت :باید تجربیات و دستاوردهای خود را
با دیگر شــهرها تبادل کنیم .وی اظهار کرد :بســیاری از
فعالیت های پژوهشــی به صورت مشــترک بین نهادها و
دستگاه ها تبادل می شود ،در بسیاری از پروژه ها امکان
فعالیت مشترک وجود دارد و می توان پروژه هایی تعریف
کرد که با دیگر شهرها قابل استفاده باشد.
آل شــیخ با بیان این که بــرای انتقال تجربیات ،ســامانه
برخطی در حال شکل گیری است که امکانات تطبیقی را
در خود دارد ،افزود ۱۰۷۷ :طرح پژوهشی ۳۵۵ ،پایان
نامه دوره دکتری و کارشناسی ارشد و سه هزار و ۹۲مقاله
ای را که در این حوزه تهیه شده است با شهرداری تهران به
اشتراک گذاشته ایم.
معاون برنامهریزی و توســعه سرمایه انســانی شهرداری
مشــهد تصریح کرد :ســامانه پژوهــش یار به ایــن منظور
در دســت راهاندازی اســت و پژوهشهای شهری برخی
شــهرداریها را پوشــش میدهــد و به دنبــال تکمیل آن
هستیم.
جوادی یگانــه ،مســئول مرکز مطالعــات و برنامــه ریزی
شــهرداری تهــران هــم در این نشســت مشــترک گفت:
اگر بشــود که فرصت ها و تجــارب در زمینــه بضاعت ها و
محدودیــت ها در حــوزه شــهری و مداخالت شــهری در
اختیار شهرداران شهرهای کشــور قرار بگیرد ،بسیاری
از مســائل قابل حل خواهد بود.وی با بیــان این که مرکز
مطالعات و برنامه ریزی شــهرداری تهران ترکیبی از ۱۰
کمیته است که معاونت های شهرداری را شامل می شود،
اظهار کرد :نگاهی که ما داریم این است که تجارب خود
را برای بهره بــرداری منتقل کنیم که در ایــن زمینه تمام
اطالعــات پژوهشــی مرکــز مطالعــات تهــران در اختیار
شهرداری مشهد قرار گرفته است.

