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چراغ قرمز سازمان شهرداری های وزارت کشور به خصوصی سازی آتش نشانی

آتش نشانی قابل واگذاری نیست

گزارش
وحیدتفریحی

پــس از فــراز و فرودهــای بررســی مصوبــه
خصوصــی ســازی آتــش نشــانی در هیئت
تطبیق مصوبات و تایید این مصوبه شــورای
شهر با قید رعایت سه شــرط ،حال سازمان
شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور در
نامه ای به سرپرست معاونت هماهنگی امور
عمرانی اســتانداری ،به مصوبــه خصوصی
سازی آتش نشانی اعتراض کرده و با قید این
نکته که «آتش نشانی» شــغلی «حاکمیتی»
محسوب می شود ،درخواســت کرده است
با اقدامات الزم جلوی تبعات منفی تصمیم
گیری های غیرقانونی گرفته شود.
به گــزارش «خراســان رضــوی» ،در چهل و
یکمین جلسه علنی شورای شهر مشهد بود
که اعضــای شــورا رای مثبت بــه مصوبه ای
پر حاشــیه دادند و طــی آن ،آتش نشــانی را
وارد فراینــد خصوصی ســازی کردند .پس
از ایــن مصوبــه ،اعتراضات زیادی از ســوی
کارشناسان و البته آتش نشــانانی که پیش
از ایــن پیــه خصوصی ســازی بــه تــن آن ها
خــورده بــود ،اعالم شــد و همــه نــگاه ها به
هیئت تطبیــق مصوبات شــورای اســامی
شهرســتان مشــهد متمرکز شــد تا همچون
مصوبات گذشته در زمینه خصوصی سازی
آتش نشانی ،با این مصوبه نیز مخالفت کند
و جلوی اجرایی شــدن آن را بگیــرد .اما این
بار همه چیز متفاوت بود ،هیئت تطبیق پس
از برگزاری چند جلســه و با وجــود مخالفت
سرپرست فرمانداری مشهد به عنوان رئیس
این هیئــت ،مصوبه خصوصی ســازی آتش
نشانی را تایید کرد و سه شرط نیز برای آیین
نامه اجرایی آن گذاشت؛ سه شرطی که البته
تا حــدودی از معایب این خصوصی ســازی
می کاهد اما باز هم جلوی تمام تبعات آن را

سرپرست

عکس تزیینی است

همزمان با روز جهانی داوطلب 30 ،کانون سالمت محله
در اســتان با هدف اجتماعی شدن ســامت افتتاح شد.
به گزارش «خراســان رضوی» ،روز گذشته دکتر خدایی
قائم مقام رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد در حوزه
مشــارکتهای اجتماعــی و ســازمانهای مردمنهاد در
مراسم افتتاح اولین کانون ســامت مشهد که در منطقه
سیدی برگزار شــد ،اجتماعی شــدن موضوع سالمت را
مهمترین راهکار برای دســتیابی به تمامی ابعاد سالمت
جامعه برشــمرد و اظهار کرد :قرار اســت در مشهد ۱۸۳
کانون ســامت دیگر راه اندازی شــود و راه انــدازی این
کانون ها با همکاری شــهرداری ،شورای شهر و دانشگاه
علوم پزشکی انجام می شود.
وی بــه اهــداف راه انــدازی کانون های ســامت اشــاره
کرد و افــزود :امروزه در جامعه بیماری اجتماعی بیشــتر
از بیماری جســمی خود را نشــان می دهــد؛ کانون های
ســامت محالت با مشــارکت دادن مردم مــی توانند در
زمینه سالمت جسمی و اجتماعی نقش مهمی ایفا کنند.
وی ارائــه خدمــات بهداشــتی اولیه به مــردم بــه ویژه در
مناطق حاشیه شهر را مهم برشــمرد و گفت :داوطلبانی
که در محالت به عنوان سفیران سالمت تالش می کنند،
می توانند مشکالت مردم را در همه حوزه ها به ویژه حوزه
سالمتبهمسئوالنانعکاسدهندتاخدمترسانیبهترو
با هزینه کمتر انجام شود.خدایی تصریح کرد :داوطلبانی
که در کانون های ســامت محلــه فعالیت مــی کنند ،به
حدی از رشد رسیده اند که می توانند مشکالت محالت
خــود را خودشــان با مشــارکت مــردم برطرف کننــد .ما
مسئوالن حقوق بگیر مردم هســتیم نه ارباب آن ها ،باید
برای مردم تــاش کنیم ،ضمــن این که موفقیــت کانون
های سالمت نیاز به آموزش و اطالع رسانی دارد.در ادامه
مراسم ،حیدر خوش نیت سرپرست فرمانداری مشهد با
اشــاره به خدمات شایسته وزارت بهداشــت به مردم طی
ســال های اخیر اظهار کــرد :وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشــکی بــه ویژه شــخص وزیر آقای قاضــی زاده
هاشــمی خدمات شایســته ای را در حوزه سالمت انجام
داده اند که بی نظیر است .وی در ادامه به اجتماعی شدن
سالمت در جامعه اشــاره کرد و افزود :اگر امروز مردم در
عرصه سالمت مشارکت نداشته باشند ،سالمت جسمی
و اجتماعی محقق نخواهد شد و اگر امروز در حاشیه شهر
مشــهد با نابرابری ها در حوزه ســامت مواجه هســتیم،
کانون های سالمت می توانند این نابرابری ها را کاهش
دهند.رضــا دانایــی معــاون اجتماعی و مشــارکتهای
ســازمان اجتماعــی فرهنگی شــهرداری مشــهد نیز در
این مراســم اظهــار کرد :شــهرداری مشــهد تمــام قد از
کانون های ســامت محله در مشــهد حمایــت می کند،
کانون ســامت محــات که یکــی از محورهای شــورای
اجتماعی محالت است ،می توانند نقش مهمی را در این
شــوراها برای حل مشــکالت مردم ایفا کنند.همچنین
دکتر حسن نژاد رئیس مرکز بهداشت شماره ۵مشهد نیز
گزارشی از روند تشــکیل کانون سالمت محله در منطقه
سیدی ارائه کرد.

اخبار

نخواهد گرفت .این سه شرط شامل رعایت
استانداردهای آتش نشانی و رعایت دو آیین
نامه معامالتی و مالی و قوانین اســتخدامی
شهرداری ها می شود.

•آتش نشانی قابل واگذاری به بخش
خصوصی نیست

در نامــه «هیربــد معصومــی» معــاون امــور
شــهرداری هــای ســازمان شــهرداری و
دهیاری هــای کشــور از زیــر مجموعه های
وزارت کشور به سرپرست معاونت هماهنگی
امور عمرانی اســتانداری خراســان رضوی
آمده است« :همان گونه که قبال نیز در پاسخ
به استعالم آن استان برای تعیین تکلیف در
خصوص مصوبه شورای اسالمی شهر مشهد
برای واگذاری یا برون سپاری خدمات آتش
نشــانی به بخــش خصوصی اعــام گردید،
مشاغل آتش نشــانی برابر بند «ک» ماده 8
قانــون مدیریت خدمــات کشــوری از جمله
مشــاغل حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به
بخش خصوصی نمی باشــد .لذا بــا توجه به
اهمیت شــغل آتــش نشــانی و جلوگیری از

تبعات منفی تصمیم گیری های غیرقانونی
و غیرتخصصــی در این زمینه ،لطفا دســتور
فرمایید موضوع با قید فوریت بررسی و اقدام
الزم صورت پذیرد».
در پیوست این نامه نیز درخواست جمعی از
پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری مشهد مبنی بر اعتراض به تصمیم
شــهرداری مشــهد در خصــوص واگــذاری
تعــدادی از ایســتگاه هــای آتش نشــانی به
بخــش خصوصــی ،همچنین طرح مســائل
و مشــکالت این واگــذاری طی ســال های
گذشته ارسال شده است.

•سرپرست معاونت عمرانی
پاسخگو نبود

بــرای پیگیــری موضــوع بــا وحیــد قربانــی
سرپرســت معاونت هماهنگی امور عمرانی
اســتانداری تماس گرفتیم که وی پاسخگو
نبود .روابط عمومی استانداری نیز در پاسخ
به پیگیری های ما اعالم کرد که سرپرســت
معاونت عمرانی احتماال اوایــل هفته آینده
در این زمینه پاسخ خواهد داد.

•هیئت حل اختالف استان می تواند
به مصوبه اعتراض کند
در ادامــه بــا سرپرســت فرمانداری مشــهد
و رئیــس هیئــت تطبیــق مصوبات شــورای
اســامی شهرســتان مشــهد گفــت و گــو
می کنیم .حیدر خــوش نیــت در گفت و گو
با «خراســان رضــوی» درباره نامه ســازمان
شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور
مــی گوید :هــم اکنــون کار از دســت هیئت
تطبیق مصوبات خارج شده  ،اما اگر این نامه
در زمان جلســات هیئت تطبیق به دست ما
می رســید  ،قطعا ما ایــن کار را نمی کردیم.
وی تصریح مــی کند :اما اکنــون هیئت حل
اختالف استان می تواند با استناد به همین
نامه به مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی
اعتراض و به آن ورود کند.
وی تاکید مــی کند :با توجه بــه این که دیگر
امکان تصمیم در هیئت تطبیق وجود ندارد،
هیئت حل اختالف اســتان می تواند با این
نامه سازمان شــهرداری ها و دهیاری های
کشور به مصوبه ورود و آن را بررسی کند.

فرمانداری
مشهد:

اگرایننامهدر
زمانجلسات
هیئتتطبیق
بهدستما
میرسید،
قطعامااین
کاررانمی
کردیم .اما
اکنونهیئت
حلاختالف
استان
میتواندبا
استنادبه
همیننامه
بهمصوبه
خصوصی
سازی
آتشنشانی
اعتراضوبه
آنورودکند

رئیس شورای اسالمی شهر خبر داد:

انجام مقدمات صدور حکم شهردار
مشهد از سوی وزارت کشور

مســلمی /رئیس شــورای اسالمی شــهر مشــهد از انجام
مقدمات صــدور حکم شــهردار مشــهد از طــرف وزارت
کشور خبر داد و گفت :با پیگیری که امروز (روز گذشته)
از معاون وزیر کشور داشتم ،هیچ مشکلی در صدور حکم
شهردار مشهد وجود ندارد .محمد رضا حیدری در گفت
و گو بــا «خراســان رضوی» با بیــان این که همــه مدارک
و مســتندات شــهردار مشــهد درمهلت قانونی به وزارت
کشور ارسال شده است ،اظهار کرد :وزارت کشور عنوان
کــرده که بــه زودی حکم شــهردار صــادر می شــود .وی
همچنین درباره زمان صدور حکم شهردار مشهد گفت:
بر اســاس آن چه من پیگیری کردم مانعی وجود ندارد و
مقدمات صدور حکم شهردار آماده اســت اما زمان آن را
اعالم نکردند.
رئیس شورای شهر مشهد همچنین در پاسخ به این سوال
که چرا با وجود پایان مهلت قانونی وزارت کشــور ،هنوز
حکم شــهردار مشــهد صادر نشده اســت؟ گفت :فرایند
صدور حکم شهردار مشــهد طبیعی بوده است ،در زمان
انتخاب شهردار ســابق جناب تقی زاده خامسی از زمان
معرفی شورا تا صدور حکم 26روزطول کشید ،لذا فرایند
صدور حکم طبیعی بوده و مشکل خاصی وجود ندارد.

با هدف استاندارد سازی معابر شهری

انجام می شود؛

اجرای طرح بهسازی و بازپیرایی
بولوار سجاد مشهد

شهردار منطقه یک مشــهد از آغاز عملیات اجرایی طرح
بهسازی و بازپیرایی بولوار سجاد و تقاطع نمونه چهارراه
بهار بــا هدف استانداردســازی معابر شــهری و تســهیل
در عبــور و مرور شــهروندان ،خبر داد.به گــزارش روابط
عمومی شــهرداری منطقــه یک ،جــواد اصغــری اظهار
کرد :در کنار بهســازی معابر ،ایجاد مســیرهای ویژه به
منظور عبــور توان یابــان و نابینایــان عزیز نیــز از اولویت
های این پروژه است .وی با اشــاره به اجرای بیش از 14
هزار متر مربع پیاده روســازی و ایجاد فضای سبز در این
پــروژه ،تصریح کرد :زیبایی شــهر و توســعه فضای ســبز
شــهری می تواند در افزایش نشــاط و سالمت اجتماعی
اثربخش باشد.
وی ادامــه داد :همچنین به منظور آرام ســازی ترافیکی
مسیر در نزدیکی تقاطع ها و افزایش ایمنی عبور و مرور،
عملیات اصالح هندســی کل مســیر این پــروژه اجرایی
خواهد شد.
وی بهســازی معابر ،اجــرای پیاده رو اصلی و پشــتیبان،
جانمایــی مبلمان شــهری و اجــرای تاسیســات آبیاری
مکانیکی و تامین روشنایی بولوار سجاد را بخش دیگری
از اقدامات اجرایی این پروژه بیان کرد .شایان ذکر است
هزینه اجرای این پروژه بیــش از  33میلیارد ریال برآورد
شده است.

چهرهها وخبرها
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی:

 4هزار بیمار زیر پوشش کمیته امداد استان قرار دارند

مدیر کل کمیته امداد خراسان رضوی گفت :هم اکنون چهار هزار بیمار نیازمند ،صعب
العالج و مبتال به بیماری های خاص زیر پوشش کمیته امداد استان قرار دارند .حبیب
ا ...آسوده در گفت و گو با ایرنا افزود 830 :بیمار از این تعداد عالوه بر خدمات این نهاد
از حمایت های خیران و نیکوکاران نیز برخوردارند .وی با اشــاره به هزینه های بسیار
ناشی از درمان این بیماران اظهار کرد :خدمات این نهاد به بیماران ،متناسب با بیماری
در قالب تجهیزات طبی ،هزینه درمان ،دارو و رفت و آمد ارائه می شود .همچنین معاون مشارکت های مردمی
کمیته امداد استان نیز در گفت و گو با مهر گفت:خراسان رضوی  ۵۵۷موسسه خیریه دارای مجوز دارد که
ما آن ها را رقیب خود نمی دانیم.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد:

ن زاست
نگاه طرح جامع مشهد به توسعه ،درو 
رئیس کمیسیون عمران و شهرســازی شورای شهر
مشــهد گفت :از همه بخشهای مختلف طرح ســوم
جامع شهر مشــهد این موضوع استنباط میشود که
نگاهآنتوسعهدرونزاواستفادهبهینهازاراضیداخل
شهراست.بهگزارشایسنا،محمدهادیمهدینیادر
نشست«شهرفشرده،پهندشتی»اظهارکرد :اندازه
شهر یک مفهوم در حوزه شهرســازی است که اندازه
بهینه شهر چقدر است .سابقه شهرســازی در دنیا تا
دهههای  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰استفاده از الگوی توسعه
پهن دشــتی بوده ،این که ما بیشتر از رشد افقی شهر
حمایتکنیم.
وی همچنیــن دربــاره اســتفاده از زنــان در مدیریت
شــهری گفــت :خوشــبختانه در بیــن معاونتهــای
شــهرداری معاونــت شهرســازی باالتریــن میــزان
مشــارکت خانم ها را در حوزه کارمنــدی و مدیریتی
دارد .از  ۱۳منطقه ما که رئیس شهرســازی و معاون
شهرســازی دارد ،تقریبا اکثریت خانم هســتند .وی
افزود :در حوزه کارشناسی هم زنان بسیاری فعالیت

میکنند .باید تبعیضهای مثبت اتفاق بیفتد که آن
عقبافتادگیگذشتهتاریخیجبرانشود.ویتصریح
کرد :معتقدم خانمهای ما پتانســیل این را دارند که
توانمندی خود را نشــان دهند و پستهای مدیریتی
بگیرند.باتوجهبهاینکهکلیتنگاهشورایشهرپنجم
مشهد به این بحث حمایتی بوده است امیدواریم این
نگاهآثارخودرادرحوزهاجراییهمبگذارد.
همچنینناصربراتیعضوهیئتعلمیدانشگاهامام
خمینی(ره)نیزبابیاناینکهطرحجامعراکمکمباید
کنار بگذاریم زیرا جواب نمیدهد و هیچ کاری برای
شهرها نمیکند ،گفت :در دهه  ۷۰دولت تحقیقی
انجام داد که براســاس آن مشــخص شــد ۸۰درصد
پیشنهادهای طرحهای جامع و تفصیلی اجرا نشده
است .در طرح جامع هیچ هدف خاصی برای شهرها
در نظــر گرفته نمیشــود و این طرح فقــط یک هدف
را دنبــال میکند ،آن هم تطبیق دادن کالبد شــهر با
استانداردها و ســرانه هاست .مثال میگوید در فالن
منطقهمدرسهکماستوبایدساختهشود.

مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریمشهدخبرداد:

نمایشگاه «پسماند ،طالی کثیف» در ایستگاههای مترو

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد از برپایی نمایشگاه آثار هنری
با عنوان «پســماند ،طالی کثیف» در ایســتگاههای مترو خبر داد .بــه گزارش پایگاه
اطالعرسانی شهرداری مشهد ،ابوالفضل کریمیان گفت :رشد شهرنشینی و تولید
بیرویه زباله یکی از مباحثی است که شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند و مردم باید
به این آگاهی برســند که در زمینه آموزش شــهروندی نقش تاثیرگــذاری دارند .وی
افزود :این نمایشگاه در چهار ایستگاه غدیر ،شهدا ،شــریعتی و طالقانی ایجاد شده
است که متشکل از نقاشی ،کاریکاتور و عکس است .کریمیان تصریح کرد :با ایجاد این ایستگاهها بازخورد
بسیار خوبی از شهروندان مشهدی داشتهایم  ،در هر ایستگاه  20تابلوی هنری به نمایش در می آید.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

رئیس اداره محیط زیست شهرداری مشهد خبر داد:

مشهدیها امسال هوای پاک بیشتری تنفس کردهاند
رئیسادارهمحیطزیست،ایمنیوسالمتشهرداریمشهدگفت:کیفیتهوایمشهداز
ابتدایسالتاکنون 30روزپاکبودهکهنسبتبهمشابهسالگذشتهپاکترشدهاست.به
گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد ،محمد پذیرا افزود :براساس اطالعات مرکز
پایش آالیندههای زیســت محیطی شهرداری مشــهد طی 260روز گذشــته از سال، 97
شهروندان مشــهدی 30روز معادل 11.6درصد هوای پاک تنفس کردهاند که نسبت به
 260روز سال 96که شاهد 12روز هوای پاک بوده ایم ،شهروندان مشهدی در سال97
هوایپاکتریراتنفسکردهاند.ویتصریحکرد:همچنیناز 260روزگذشتهازابتدایفروردینامسالتا 14آذر
ماه،کیفیتهوادر 192روزسالمبودهکهباتعدادروزهایهوایسالممشهددرسال 96برابربودهاست.
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