اخبار

4

اجتماعی

در مراسم تبادل تفاهم نامه های طرح
دانش آموزی نجات آب مطرح شد

اضافه شدن 30واگن جدید قطار
شهری مشهد تا ابتدای98

محمد حســام مســلمی /مدیر عامل قطار شــهری مشهد
با اشــاره به این که ظرفیت پیش بینی شــده بــرای قطار
شهری مشــهد  100واگن اســت ،گفت :هم اکنون 70
واگن خریداری شده و در اختیار شرکت بهره بردار است،
ضمن آن کــه مونتاژ  30واگــن باقی مانده نیــز تقریبا در
تهران تمام شده است و تا پایان امســال یا اوایل سال 98
وارد مشــهد خواهد شــد که با ایــن ظرفیت ،نیــاز حمل و
نقل ریلی مشهد تا سال  1410پوشش داده خواهد شد.
«کیانوش کیامرز» در گفت وگو با خراسان رضوی ،با اشاره
به ورود پنج واگن جدید از ناوگان خط  2قطارشــهری به
مشــهد گفت :این پنج واگن شــامل یک رام قطارشهری
است که پنج شنبه وارد مشهد شد و به زودی وارد سیستم
ریلی خط 2خواهد شــد   .کیامرز به تامین مالی تکمیل
خط دو قطار شهری اشاره کرد و افزود :منابع مالی خوبی
در اختیار داریم کــه از طریق اوراق مشــارکت تامین می
شــود ،همچنین طبق قولی کــه داده ایم تا پایــان خرداد
سال  98از ایستگاه شــریعتی تا شهید کاوه مسافرگیری
خواهیــم کــرد .وی تصریــح کــرد :بعــد از مســافرگیری
ایستگاه شریعتی تا شهید کاوه ،ایســتگاه های الندشت
و کوهسنگی وارد مدار خواهد شــد و طبق برنامه ریزی،
خط  2در سال  98تکمیل خواهد شد.

رفعنشدننقایصایمنیمجتمعزیستخاورباوجوداخطارهایمکررآتشنشانیمشهد

زیستخاور پالسکو نشود
گزارش خبری
خدیجه علی نیا

ایمن ســازی مجتمع تجاری زیســت خاور
مشــهد بــه عنــوان یکــی از قدیمــی تریــن
مجتمع های تجاری و بلندمرتبه که نیازمند
ایمن ســازی اســت ،به دلیل تامین نشدن
منابــع مالــی توســط کســبه ایــن مجتمع
متوقف شــده اســت .به گزارش خراســان
رضــوی ،پــس از آتش ســوزی مهیــب برج
ســلمان در مشــهد و مجتمــع پالســکو در
تهــران ،حساســیت هــا دربــاره وضعیــت
ایمنی مجتمع های بزرگ تجاری در کالن
شــهرها بیشــتر شــد و در این میان مجتمع
«زیســت خاور» مشــهد نیز از جمله مجتمع
هایی بــود که نگرانــی ها درباره آن شــدت
گرفت .بر اساس اطالعات ارائه شده توسط

شــهرداری و سازمان آتش نشــانی مشهد،
طی دو سال گذشــته اخطارهای متعددی
برای رفع نواقص ایمنی این مجتمع صادر
و بخشــی از مشــکالت نیز رفع شده است،
اما هم اکنون ایمن ســازی زیست خاور در
بخش نصب سیستم اعالم حریق که یکی از
مهم ترین نیازهاست ،متوقف مانده است.

•توضیحاتآتشنشانیمشهد

معاون آموزشــی و پیشگیری ســازمان آتش
نشــانی مشــهد در گفــت وگــو با «خراســان
رضــوی» دربــاره روند ایمن ســازی زیســت
خاور گفت :نقــص های موجــود در مجتمع
زیســت خاور ،به هیئت مدیره مجتمع اعالم
شده اســت و آن ها نیز برای تکمیل سیستم
اطفایحریقدراینمجتمعگامهایخوبی
برداشتهاندامااجرایکاملاینطرحبهویژه
در بخش اعــام حریق با مشــکالتی مواجه

با حضور فرمانده سپاه امام رضا(ع) ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد و دبیر ســتاد مرکزی اردوهای جهادی وزارت بهداشت ،از
جهادگــران این عرصه در خراســان رضــوی تقدیر شــد .به گزارش
خراســان رضــوی ،ســردار «یعقوبعلی نظــری» فرمانده ســپاه امام
رضا(ع) در این مراسم با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی
من
 22بهمن گفت :مردم بین نظام اســامی و عملکرد مسئوالن و ِ
مســئول فرق می گذارنــد .به گزارش «خراســان رضوی» ،ســردار
«یعقوبعلی نظری» پنج شنبه گذشته در مراسم تقدیر از جهادگران
عرصه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،اظهار کرد:
طی  ۴۰سال گذشته ،اســتقالل ،حفظ و استحکام نظام جمهوری
به عنوان مهــم ترین دســتاورد انقالب مطــرح بوده که بــه خوبی با
ایثارگری و شهادت ها انجام گرفت و باید به این هدیه الهی به عنوان
نعمتی بزرگ توجه داشته باشیم .وی افزود :حیات طیبه ما در گرو
بقا ،استحکام و کارکرد نظام مقدس اسالمی است و براساس همین
اعتقاد است که مردم معتقدانه ،با شکوه و بصیرت در راهپیمایی ها
حضور پیدا می کنند ،مردم بین نظام اسالمی و عملکرد مسئوالن و
من مسئول فرق می گذارند و ما جلوه ای از این توجه و بصیرت را در
ِ

عکس:میثم دهقانی

مدیرعاملشرکتقطارشهریخبرداد:

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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سرانه مصرف آب در مشهد
از کشور هلند هم بیشتر است

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان با اشــاره به
ضرورت فرهنگ سازی برای ترویج الگوی صحیح مصرف
آب گفت :سرانه مصرف آب در مشهد از هلند که از پر آب
ترین کشور های دنیاست ،بیشتر است .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی شرکت آب منطقه ای« ،محمد عالیی» در
مراسم تبادل تفاهم نامه های طرح دانش آموزی نجات و
آموزش کتاب انسان و محیط زیست با اداره کل آموزش و
پرورش استان ،تصریح کرد 60 :ســال با نگاه و فرهنگ
ناصحیح در مصرف آب حرکت کرده ایم و به تدریج از یاد
ما رفته اســت که در اقلیم خشــک و کم آب قرار داریم ،در
این مدت رویکرد سازگاری با کم آبی را کنار گذاشته ایم و
امروز مسرف ترین مردم دنیا در مصرف آب ،غذا ،انرژی و
 ...هستیم .عالیی بر سابقه  10ساله اجرای طرح نجات
آب در خراسان رضوی تاکید کرد و افزود :طرح ملی دانش
آموزی نجات آب که از آن با نام داناب نیز یاد می شــود ،از
استان خراسان رضوی و با همکاری بسیار خوب اداره کل
آموزش و پرورش استان خراسان رضوی آغاز شده است.
«قاسمعلی خدابنده» مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز
درباره اجرای طرح مشــترک با آب منطقه ای در مدارس
گفت :در طرح داناب در مقطع متوسطه اول حدود 290
هزار دانش آموز و در مقطع متوسطه دوم حدود  42هزار
نفر مخاطب کتاب «انسان و محیط زیست» خواهند بود.

جامعه

اســت« .غالمحســین حاجی زاده» افزود :با
توجه به این که ایستگاه آخر ایمن سازی این
مجتمع مربوطبهسیستماعالمحریقاست،
به دلیل هزینه بر بودن آن بخش ایمن سازی
زیست خاور در ایســتگاه کمبود منابع مالی
متوقف شده است و هم اکنون هیئت مدیره
منتظر ورود دستگاه قضایی برای ادامه کار
و دریافت هزینه از مالــکان برخی واحدهای
تجاریاست.

•اهرماجراییبرایپلمبنداریم

حاجی زاده بــا گالیــه از هیئت مدیــره قدیم
مجتمع تجاری زیست خاور افزود :طی5-6
سالاخیربههیئتمدیرهاینمجتمعدرزمینه
لزوم برطرف کردن مشــکل اعــام و اطفای
حریــق اخطارهایــی داده بودیــم ،اما هیئت
مدیره قدیم توجه چندانی به این اخطاریه ها
نداشــت و اقدامی انجام نداد .وی با اشاره به

این که هیئــت مدیره جدیــد مجتمع تجاری
زیســت خاور  6ماه پیش تعیین شــد ،افزود:
زمانی که هیئت مدیــره جدید شــروع به کار
کرد،بهدلیلتعاملخوبآنهابامابرایرفع
شدن مشــکل موجود اعالم آمادگی کردند.
بعد از موافقت هیئت مدیره جدید ،بخشی از
کارهای الزم از جمله تامین و بهبود خاموش
کنندهها،تامینایمنیدرراهپلههاوبهسازی
شــبکه آب آتش نشــانی را در حد توان انجام
دادند امــا کارهــا در بخش تکمیل سیســتم
اعالم حریق به دلیل هزینه باال ،متوقف شد.
وی افــزود :هیئت مدیــره جدید بــرای خرید
سیستماعالمحریقازماراهنماییخواستو
باتوجهبهاینکهحدود 600-700مغازهدر
اینمجتمعتجاریوجوددارد،خریدسیستم
آدرسپذیراطفایحریقراپیشنهادکردیمتا
به راحتی مشخص شود آتش سوزی در کدام
بخشازمجتمعرخدادهاستوآناننیزقبول
کردند اما نیازمند تامین هزینه زیادی اســت
و پول آن باید بین کسبه تقسیم می شد و گویا
به دلیل بنیه کم کســبه فعال در این مجتمع
تجاری ادامــه کار فعال متوقف شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد :اخطار هــای ما دربــاره این
مجتمع نهایی بوده و هست ،اما اهرم اجرایی
برایپلمبمغازههانداریمواینکارطینامه
نگاریهاییکهباشهرداریانجامشدهاست،
پیگیریمیشود.

• 120واحدتجاریخالی
رئیس هیئت مدیره مجتمع تجاری زیســت
خاور نیز در این بــاره توضیحاتی داد و گفت:
حدود  100تا  120واحــد تجاری خالی در
اینمجتمعوجودداردکهازسالهایگذشته
شارژ خود را پرداخت نکرده اند و با همکاری
دادســتانی ،پیگیری مــی کنیم تــا از طریق
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قانونیوحقوقیمعوقاتشارژهاراازمالکان
اخذ و برای تکمیل سیســتم ایمنی مجتمع
هزینهکنیم«.یوسفی»باابرازامیدواریبرای
اخذتاییدیهآتشنشانیتانیمهاولسال98
افــزود :هزینه سیســتم اعالم حریــق حدود
 800میلیون تومان است ،در مقابل طلب ما
از کسبه حدود یک میلیارد تومان است که با
کمک دادستانی بخشــی از آن دریافت شده
و باقی مانده به 700میلیون تومان رســیده
است که به زودی اقدامات الزم برای گرفتن
آننیزانجاممیشود.

•صدورپیدرپیاخطار
شهردار منطقه  8مشــهد نیز با بیان این که
از ابتدای امســال بررسی ســاختمانهای
ناایمــن منطقــه بــا همــکاری ســازمان
آتشنشــانی آغــاز شــده اســت ،گفــت:
ســاختمانهای ناایمــن منطقــه  8در ســه
دســته اماکــن عمومــی بــزرگ تجــاری و
مسکونی ،اماکن اقامتی و ساختمانهای
مســکونی ویژه تقســیمبندی میشــود که
طی بررسیهای انجام شــده بالغ بر 300
ســاختمان ناایمن در منطقه  8شناســایی
شده است .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شــهرداری« ،حجت فرقانی» افــزود :چند
ســاختمان از بین  300ســاختمان دارای
وضعیت ناایمــن بدتری به دلیــل موقعیت
مکانی و مراجعه بیشتر شهروندان است که
زیست خاور ،بازار قماش  ،بازار بلور و حکیم
از جمله ایــن ساختمانهاســت لــذا از راه
قانونی برای ایمنســازی این ساختمانها
وارد شدیم .وی درباره مجتمع زیست خاور
خاطرنشان کرد :جلســاتی با هیئت مدیره
تجاری و هیئت مدیره دفاتر و شــرکتهای
مجتمع زیســت خــاور برگزار شــد ،اما طی

سردار نظری فرمانده سپاه امام رضا(ع):

مردم بین نظام اسالمی و عملکرد مسئوالن فرق می گذارند
راهپیمایی  22بهمن توسط مردم مشاهده کردیم.

•پیامرهبرانقالبالهاممیدهدکهنظاماسالمی
مانند یک خطتولیداستقراریافته است
وی تصریح کرد :در طول 40ســال گذشــته نظام مقدس اسالمی در
معرض تهدیدات متعدد و مســتمر بــوده و با وجود این شــرایط ،حفظ
این نظام توســط این مردم و فرزندان این مردم فوق العاده بوده است.
فرماندهسپاهامامرضا(ع)بااشارهبهدستاوردهاینظاماسالمیطی
چهار دهه گذشته تصریح کرد :در حوزه انسان سازی تجربه 40ساله
مهم است ،درســت اســت که آزمون و خطا در طول این  40سال زیاد
داشتیم اما تجربه کسب کردیم و دانشگاه های ما با نگاه نظام مقدس
اســامی تولید نیروی انســانی داشــته اند و همه این زمینه ها فراهم

شده اســت تا ورود به مرحله بعدی انقالب اسالمی داشته باشیم .وی
بااشارهبهپیامراهبردیرهبرانقالبدربارهگامدومانقالبنیزگفت:
آن چه پیام رهبر معظم انقالب به ما الهام می دهد این اســت که امروز
نظام اسالمی مانند خط تولید یک کارخانه استقرار پیدا کرده است،
نمونه های آزمایشــگاهی و تحقیقاتی در همه عرصه ها تولید شــده و
مدیریتبرایاستفادهازاینخطتولیدوجوددارد.

•شتابگیریفعالیتهاباپیگیریجهادیوزیرپیشین
صورتگرفت
رئیسدانشگاهعلومپزشکیمشهدنیزضمنتشکرازجهادگرانیکهدر
این عرصه به ارائه خدمت می پردازنــد ،اظهار کرد :جهاد گران با روحیه
تالشگریومسئولیتپذیریهمراهباخلوصوصداقتنقشموثریدر

بازههای زمانی سه ماهه دو اخطار از طرف
شــهرداری و یک اخطــار از طرف ســازمان
آتش نشــانی برای این مجتمع صادر شــده
است.

•پیگیریماجراازطریقدادستانی

وی با بیان این که نصب پرده اطالعرســانی
عدمایمنیمجتمعدریکمرحلهانجامگرفته
اســت ،ادامه داد :همچنین مــوارد از طریق
دادیاریپیشگیریازجرمدرحوزهدادستانی
وکالنتریمحلبرایهمکاریبیشترکسبه
با شــهرداری در جهت ایمنی ســاختمان در
حالپیگیریاست.ویتصریحکرد:مجتمع
زیستخاوردردوبخشاعالمحریقواطفای
حریق مشــکل دارد کــه اولویت شــهرداری
بیشــتر با نصب اعالم حریق بــه دلیل هزینه
کمتروکاراییبیشتراست.
حجت فرقانی همچنین دربــاره بازار قماش
اظهار کرد :بازار قماش هم وضعیت بحرانی
داردوعالوهبرنبودسیستماطفاواعالمحریق
 ،ایمنیهای اولیه سیســتم برق و گاز کشــی
در ایــن بازار رعایت نشــده اســت .وی افزود:
اقداماتواخطاریههایاولیهبرایایمنسازی
بازارقماشنیزانجامگرفتهوموضوعازطریق
دستگاهقضاییدرحالپیگیریاست.

•امیدواریبهنصبسیستماعالم
حریقدربهار98

شهردار منطقه  8با اشاره به دیگر مشکالت
زیســت خاور تصریح کرد :یکی از مشکالت
دراجرایایمنسازیزیستخاور،همکاری
نکــردن  400کســبه در زمینــه پرداخــت
هزینهها بوده اســت .امیدواریــم با پیگیری
دســتگاه قضایی و شــهرداری شــاهد نصب
سیستم اعالم حریق در مجتمع زیست خاور
درسهماهاولسالآیندهباشیم.

رشدکشورداشتهاندومردمهمثابتکردهاندباروحیهجهادیمشکالت
را برطرف می کنند و شکوفایی کشور را رقم می زنند .دکتر «محمدرضا
دارابی»افزود:ساختبیمارستانها،طراحیسندتوسعهسالمتاستان،
سندپیشگیریازبیماریهایغیرواگیر،راهاندازیمجمعسالمت،ایجاد
مراکز بهداشــتی و درمانی جدید ، ،کاهش هزینه هــای درمان و حضور
مستمرمسئوالندرشهرستانهارامیتواننمونههایبارزاقداماتموثر
درطولمدتاخیربرشمردو بهطورحتماینموفقیتهادرسایهروحیه
جهادی است که در میان فعاالن عرصه ســامت در حوزه های مختلف
وجودداردواگراینروحیهوجودنداشتنمیتوانستیمازمشکالتعبور
کنیموبهموفقیتهایملیوبینالمللیدستیابیم.رئیسدانشگاهعلوم
پزشکیمشهدتاکیدکرد:شتابگیریفعالیتهایحوزهسالمتطی
ششسالگذشته باپیگیریهای جهادیوزیرپیشینبهداشتودرمان
صورت گرفت که باید به این مهم توجه شــود و اگر بخواهیم در راســتای
خدمت به مردم نــام جهادگر را روی خود بگذاریم وظیفه ســنگینی را بر
عهده گرفته ایم .در این مراسم دکتر «محمد تاج فرد» دبیر ستاد مرکزی
اردوهایجهادیوزارتبهداشتنیزگزارشیازفعالیتهایگروههای
جهادیکشوردرحوزهبهداشتودرمانارائهکرد.

