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حذف موازی کاری ،تسهیل
در امور شهروندان

«حذفموازیکاری،همافزاییوتسهیلدرامورشهروندان»
عنوان تفاهم نامه ای اســت که روز گذشــته بین شهرداری
مشهد،سازماننظاممهندسیوسازمانثبتاسناداستان
منعقدشد  .بهگزارش«خراسانرضوی»،شهردارمشهددر
حاشیهاینمراسمدرخصوصجزئیاتاینتفاهمنامهاظهار
کرد:شهرهوشمندیکیازشعارهایمدیریتشهریاست
که اجزای آن کم کم در حال محقق شدن است .محمدرضا
کالیی افزود :در ســالیان متوالی ،اختالفاتی بین سیستم
هاینظاممهندسیوسازمانثبتاسنادوشهرداریوجود
داشــت که باید آن هــا را اصالح کنیــم و از آن جا کــه روزانه
تعدادی از شــهروندان بــرای دریافــت پروانه یــا پایانکار به
شهرداری مشهد مراجعه می کنند ،هنگام بازدیدها و تهیه
نقشههاطیسالیانمتوالییکسریمغایرتهادرنقشهها
به دلیل یکپارچه نبودن سیستم های نظام مهندسی ،ثبت
اسناد و شهرداری به وجود می آمد که باید آن را برطرف می
کردیم .وی تصریح کرد :با امضای این تفاهم نامه ،سیستم
ها یکپارچــه و به هم متصــل می شــود و به شــدت در زمان
پاســخ گویی اثر گذار خواهد بود و هدف نهایی که تســهیل
کار شهروندان اســت ،محقق خواهد شد.همچنین در این
مراسم ،معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهد گفت:
رفتار رفت و برگشــتی مشــتریان شــهرداری و کســانی که
درخواســت دریافت پروانه و پایانکار داشتند ،باعث اتالف
وقت آن ها شده بود و به دلیل سیستم های نوینی که وجود
دارد برای کالن شهری مانند مشهد ،کسر شان بود که این
موضوع قابل حل نباشــد .محمدرضا حسین نژاد افزود :به
دنبالامضای تفاهمنامهایبانظاممهندسیوسازمانثبت
کشور بودیم که جلســات زیادی با ثبت اسناد تشکیل و این
تفاهمنامهبرایتسهیلامورآمادهوامضاشد.

رئیسادارهبهداشتدامپزشکیخراسان
رضویاعالمکرد

شناسایی 21کانون تب برفکی
در استان

رئیس اداره بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای دامی دام
پزشکیخراسانرضویگفت:ازابتدایدیماهتاکنون21
کانونبیماریتببرفکیدرشهرستانهایمختلفاستان
شناسایی شده اســت .دکتر محســن عابدزاده افزود19:
کانونازاینتعداددرگاوداریهاودوکانونبینگوسفندان
مشاهدهشدهاست.ویاظهارکرد:کانونهایتببرفکی
درخراسانرضویطیماهجاریافزایشیافتهواینبیماری
در شهرســتان های مختلف اســتان نظیر تربــت حیدریه،
چناران ،رشــتخوار ،مشهد ،کاشــمر ،نیشابور ،ســبزوار و
گناباد گزارش شده اســت .وی عالیم تب برفکی را لنگش
و سقط جنین گوسفندان ،خراش های دهانی ،تاول های
روی زبان ،لب و پســتان گاوها ،کاهش شــیردهی ،الغری
و مرگ و میر دام بیــان کرد .عابدزاده یکــی از علل افزایش
کانون های تب برفکی در گاوداری ها را مشــکالت مربوط
بهتهیهواکسناینبیماریدانستوگفت:طبقهماهنگی
هایانجامشدهدرسالجاری،واکسنبیماریتببرفکی
درنوعگاویبایدتوسطدامدارانتهیهشودکهتزریقآنبه
صورترایگانانجاممیشود.

از میان خبرها
گوناگون

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

سرپرست آبفای خراسان رضوی:
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 30درصد شبکه و تاسیسات آب
استان فرسوده است

تاکنون 3وعدهمتفاوتبرایانتشارگزارشسهمآالیندههادرمشهداعالمشدهاست

کلکسیونوعدههابرایانتشارسیاههآلودگیهوا
مشهد ســال هاســت با معضل آلودگی هوا دست و
پنجه نرم مــی کند ،هر وقت آلودگی هوا شــدت می
یابد و نفس مشهدی ها از این آلودگی به شماره می
افتد ،تازه مسئوالن به فکر برنامه ریزی می افتند که
چــه کاری باید انجام دهند ،جلســات ســتاد بحران
تشــکیل می دهند و چاره ای موقتی بــرای حل این
موضوع پیشــنهاد می کنند .در همین جلسات هم
برنامه ریزان استان برای کاهش تاثیر آلودگی هوا بر
مبنای گزارش آماری  16ســال قبل عمل میکنند
چرا که آخرین سیاهه انتشــار آلودگی هوا که در آن
ســهم هر یک از آالینده ها در آلودگی هوای مشــهد
مشخص شده ،مربوط به سال  81است و از آن سال
بهبعدسیاههایکهنشاندهدمنابعاصلیآالیندگی
هوای مشهد چیست ،تهیه نشده است.

• 3وعده برای یک اقدام
برای تهیه و انتشــار ســیاهه آلودگی هوای مشهد تا
کنون کلکســیونی از وعده ها مطرح شده است؛ هر
کدام از متولیــان این حوزه ،تاریــخ متفاوتی را برای
تهیه و انتشار این گزارش حیاتی درخصوص کنترل

و کاهش آلودگی هوای مشهد اعالم کرده اند20 .
شــهریور ماه امســال محمد عرفانی معــاون محیط
زیست اســتان در گفت و گویی با «خراسان رضوی»
اعالم کــرده بود کــه قــرارداد تهیه ســیاهه آلودگی

هوای مشــهد با دانشگاه صنعتی شــریف در خرداد
ماه امسال بســته شده و تا پایان ســال طرح اولیه آن
تهیه خواهد شد .این اولین وعده در این زمینه بود.
اما دوباره یک ماه بعد از این اظهار نظر در 17مهرماه

امسال،دراقدامیعجیبدوبارهقراردادتهیهسیاهه
آلودگی هوای مشــهد بین شــهردار وقت مشــهد و
معاون پژوهشــی دانشگاه صنعتی شــریف در محل
تاالرشهرمشهدامضاشدوروزگذشتهنیزدرنشست
خبری شــهرداری بــه مناســبت هفته هــوای پاک،
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد
اعالم کــرد که اواخر شــهریور ماه ســال آینــده تهیه
سیاهه آلودگی هوای مشهد به اتمام می رسد و این
گونهشدکهدومینوعدهدراینزمینهثبتشد.نکته
جالب این که معاون محیط زیست انسانی سازمان
حفاظتمحیطزیستنیزهمینهفتهبهایسنااعالم
کرد که سیاهه آلودگی هوای کالنشهرهای کشور
تا تیرماه سال آینده تهیه و منتشر می شود و این طور
بود که کلکسیونی از وعده ها برای انتشار مهم ترین
گزارش در زمینه برنامه ریزی برای کاهش آلودگی
هوای مشهد ،شکل گرفت .حال سوال این جاست
که باالخره کدام وعده برای انتشــار سیاهه آلودگی
هوای مشــهد محقق خواهد شــد و دلیــل این همه
تفاوتدراینزمینهچیستوچراایناقدامبهصورت
واحد توسط متولیان انجام و پیگیری نمی شود؟

سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد اعالم کرد

آلودگی صوتی در مشهد ۲۰،دسی بل باالتر از استاندارد
گزارش جلسه
محمد حسام مسلمی

•معاینهفنیرایگانتاکسیهادرمراکز
مجازوتنظیمموتورخودروها
در 10تعمیرگاه
محمــد پذیرا مدیــر محیــط زیســت و توســعه پایدار
شهرداری مشهد نیز در این نشست ،به برخی برنامه
هایشهرداریمشهددرهفتههوایپاکاشارهکردو
گفت:تنظیمرایگانموتورخودروهادر 10تعمیرگاه

اقدام نمادین شهردار و مدیران شهری مشهد
در اولین روز از هفته هوای پاک

در اولین روز از هفته هوای پاک ،محمدرضا کالیی شهردار مشهد و معاونانش در اقدامی نمادین،
مسیر میدان توحید تا ساختمان شهرداری را پیاده طی کردند.

•انتقالصنوفمزاحمشهرمشهدطی 4سال
سرپرســت معاونت خدمات و محیط زیســت شهری
شهرداری مشهد در این نشست خبری همچنین به
سامان دهی مشاغل مزاحم اشــاره کرد و گفت :طی
چهارسال،صنوفمزاحمشهرمشهدرابهمحلهای
مناسبانتقالمیدهیمکهبرایاینکارچهارمجتمع
صنفی مربوط به این مشــاغل در حال احداث اســت
که دو مجتمع با ظرفیت  590واحــد صنفی تا پایان
سالبهبهرهبرداریمیرسد.ویافزایشفضایسبز
برایکاهشآلودگیهوایمشهدراضروریدانست
و اظهارکرد:امسال 27پارکبهمساحت 37هکتار
رابهبهرهبرداریرساندیم،همچنین 16پارکدیگر
تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید ،ضمن این

عکس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری

سرپرســت معاونت خدمات و محیط زیست شهری
شهرداری مشــهد گفت  :آلودگی صوتی در مشهد،
 ۲۰دســی بل باالتر از اســتاندارد اســت .به گزارش
«خراســان رضــوی» ،روز گذشــته مهــدی یعقوبی،
سرپرســت جدید معاونت خدمات و محیط زیســت
شهری شهرداری مشــهد در نشســت خبری اعالم
برنامههایهفتههوایپاکدراینزمینهاظهارکرد:
متاسفانهبهمدیریتآلودگیصوتیمشهدزیادتوجه
نشده و متوســط شــدت صوت در خیابان های شهر
مشهد،حدود ۷۵دسیبلاست؛ایندرحالیاست
کهاستانداردشدتصوت ۵۵دسیبلاستوبااین
وضعیت ۲۰دسی بل باالتر از ســطح استاندارد ،در
شهرمشهدآلودگیصوتیداریم.
ویهمچنینبهموضوعانتشارسیاههآلودگیهوای
مشهد اشاره کرد و گفت :در مهر ماه امسال ،قرارداد
انتشار ســیاهه آالینده های شهر مشــهد با دانشگاه
صنعتی شــریف امضا شــد و تاکنون  30درصد این
طرحپیشرفتهاستوپیشبینیمیکنیمکهاواخر
شهریور ســال آینده این طرح تمام شــود .بر اساس
اینسیاهه،سهمآلودگیهربخشمشخصخواهد
شد،همچنین برایناساسالگویهواشناسیشهر
مشهد برای کنترل آالینده ها نیز ارائه می شود.وی
یکی از آلودگی های مهم شــهر مشــهد را آلودگی با
مونوکســید کربن برشــمرد و اظهار کرد :عمده این
آلودگی ها ناشی از تردد خودروهاست و یک راهکار
اصلی بــرای کاهــش آلودگی هوا ،توســعه نــاوگان
حملونقلعمومییاطراحیخودروهاییبامصرف
سوختکمتراست.یعقوبیبابیاناینکهازنیمهدوم
سال ۹۲مرکزپایشدرحوزهمعاونتخدماتشهری
شهرداری مشهد تشــکیل شــد ،افزود :تاکنون ۲۳
ایستگاهسنجشمدیریتهوااحداثشدهاستکهبه
پایشهوایمشهدمیپردازند،همچنینپنجدستگاه
میزان آلودگی صوتی و دو دستگاه سنجش آلودگی

الکترومغناطیسیشهرمشهدرارصدمیکنند.
وی با اشــاره به راهاندازی گروه های ســیار سنجش
آالیندههایهوانیزاظهارکرد:ششگشتخودرویی
با تجهیزات ســنجش آالیندههای زیســت محیطی
سیار،میزانآالیندههایخودروهابهویژهتاکسیها
را اندازهگیری می کنند و خودروهای معیوب توسط
پلیس راهور که همراه این گشتها هستند ،اعمال
قانون می شــوند؛ همچنین یک گشــت ویژه کنترل
آالیندههای هــوا ،اتوبوسهایی را که دچار مشــکل
باشند،متوقفوبهپارکینگمنتقلمیکند.یعقوبی
اســتفاده کمتر از ســموم در فضــای ســبز را از دیگر
اقدامات معاونت خدمات شــهری شهرداری مشهد
برشــمرد و گفت :در ایــن خصوص ارتبــاط خوبی با
جهاددانشگاهیاستانبرقرارشدهاست،همچنین
جوندگان و موش ها نیز با اســتفاده از سموم کنترل
می شوند که این سموم خطری برای انسان و محیط
زیســت ندارد .وی راه انــدازی اتوبــوس دیابت برای
تســت رایگان قند خون افراد را از دیگر برنامه هایی
اعالم کرد که هر هفته در یکی از محالت مشهد اجرا
می شــود و تاکنون بیش از 14هزار نفر در این طرح
شرکتکردندکهازاینتعدادششهزارنفرازدیابت
خوداطالعینداشتند.

که در افزایش فضای ســبز ،تمرکز ما بر درخت کاری
در کمربند سبز است که تا پایان ســال 294 ،هکتار
درختکاریدراینمنطقهانجاممیشود.

مجاز و ســه نمایندگی خــودرو ،معاینه فنــی رایگان
تاکسیهادرمرکزحافظ،برگزاریمسابقاتنقاشی
در 500مدرسه ،آموزش فرهنگ حفاظت از محیط
زیست در مدارس و تشــکیل زنجیره انسانی توسط
 500نفر از دانشآموزان در بوســتان کوهسنگی از
جملهبرنامههایهفتههوای پاکشهرداریمشهد
است.وی افزود :در 305روز گذشته از سال جاری،
 33روز هوای پاک 231 ،روز هوای ســالم 38 ،روز
ناسالمبرایگروههایحساسوسهروزهوایناسالم
برایتمامیگروههاداشتهایمکهنسبتبهمدتزمان
مشابهسالگذشتهدروضعیتبهتریقرارداریم.

سرپرست شــرکت آب و فاضالب خراســان رضوی گفت:
 30درصد شبکه و تاسیسات آب شهرهای استان فرسوده
است.عباسمهریدرگفتوگوباایرناافزود:طولخطوط
انتقال آب در 73شــهر این استان به جز مشهد ،یک هزار و
 643کیلومتروطولشبکهتوزیعآبنیزششهزارو241
کیلومتراست.ویبابیاناینکهکمبوداعتباراتازچالش
های این شرکت است ،اظهار کرد :طی 9ماه امسال شش
هزار و 688رشته انشعاب آب در استان اصالح و بازسازی
شــده اســت .وی گفت :همچنین در این مدت یــک هزار و
 570انشــعاب غیر مجاز در استان به انشعاب مجاز تبدیل
شد.مهریبااشارهبهوجود 270مخزنآبباظرفیت516
هزارمترمکعبافزود:حداکثرظرفیتتامینآببرای73
شهرایناستانبهجزمشهد 240میلیونمترمکعباست
وآبموردنیازاستاناز 424حلقهچاه 9،رشتهقناتو11
چشمهتامینمیشود.

مدیرسرمایهگذاریومشارکتهایمعاونت

اقتصادیشهرداریمشهد:

 5هزار میلیارد تومان پروژه
مشارکتی در حال اجراست

مدیر ســرمایهگذاری و مشــارکتهای معاونت اقتصادی
شــهرداری مشــهد گفــت :از ابتــدای انعقــاد پروژههــای
مشــارکتی تا کنــون ،پنــج هــزار میلیــارد تومان قــرارداد
مشــارکتی در حال اجرا داریم که میانگین سهمالشــرکه
شــهرداری در ایــن پروژههــا حــدود  35درصد اســت .به
گــزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری مشــهد ،محمد
هادی محمدی مقدم در جلسه شورای اداری شهرداری،
اظهارکرد:پروژهطرقکهقراردادآندردورهشورایچهارم
مصوبشدهبود،درایندورهبهسمتپروژهسرمایهگذاری
تغییرماهیتیافتکهمبلغ 135میلیاردتومانبابتپروانه
ازسرمایهگذار،دریافتشد .ویافزود:همچنینمقررشد
تصفیه خانــه و پارک طرق بــه صورت BOTاجرایی شــود.
تفاهمکلیآننیزتقریباقطعیشدهاست.تصفیهخانهاین
پروژهاعتباراسمی 35میلیاردتومانیواعتبارفعلیحدود
 70میلیاردتومانیدارد.همچنینتفاهمشدسرمایهگذار
 220میلیارد تومان در پارک طــرق هزینه کند .محمدی
مقدمگفت:الیحه 212میلیاردتومانیپارکخورشیدنیز
آماده ارسال به شورای شهر است تا مراحل تصویب خود را
در کمیســیونهای تخصصی و صحن علنی طی کند .وی
افزود:درگامبعدی،قراردادپروژهتوسعهباغگیاهشناسی
به مبلغ 85میلیارد تومان نیز منعقد شده است که در حال
آمادهســازی الیحه برای ارســال به شــورای شهر هستیم.
همچنین محور کوشــش نیز به مبلغ  18میلیارد تومان به
صورت تهاتری  80درصد عقد قرارداد شده است .فروش
پروژه مسکونی معلم  83نیز در دســتور کار قرار دارد که با
دریافت مصوبه کمیســیون ماده 5به مبلــغ 180میلیارد
تومانانجامخواهدشد.

