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شهرستان ها

گوناگون

برگزاری یادواره ۲۴شهید روستای
حصارویکشهیدمدافعحرم

انعقادتفاهمنامه 3000میلیاردریالی
حوزهسالمتدرطرقبه
تفاهم نامه سه هزار میلیارد ریالی همکاری های اقتصادی
بین بخش خصوصی ،فرماندار ،نماینده مجلس ،رئیس
دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز و امام جمعه طرقبه
امضاشد.فرماندارطرقبهشاندیزبابیاناینمطلببهخبرنگار
ما گفت :این تفاهم نامه به منظور افزایش مشارکت های
مردمی در اقتصاد و فراهم آوردن فضای کسب و کار مناسب
باسرمایهگذاربخشخصوصیمنعقدشدکههدفآنتوسعه
کار آفرینی و سرمایه گذاری در زمینه گردشگری ،سالمت ،
فرهنگی آموزشی و خدمات است .مهندس حسینی افزود:
محل اجرای طرح های این تفاهم نامه محور طرقبه  -نغندر
در قالب تاسیس دهکده سالمت و در زمینی به مساحت۱۴
هکتار با کاربری های حوزه سالمت همچون غذای سالم،
ورزشی و طب های مکمل است.فرماندار اظهار کرد :میزان
اشتغال زایی اولیه این طرح ۲۰۰نفر برآورد شده است و
سازمانمیراثفرهنگی،جهادکشاورزی،شهرداری،محیط
زیستو...ازدستگاههایمرتبطبااینطرحهستند.حسینی
اضافه کرد :زمان اجرای این طرح از سال ۹۸و به مدت سه تا
پنجسالاست.ویگفت:اعتمادوهمدلیهمهنیروهایتاثیر
گذاروعواملپشتیبانحکومتیبهمنظورتوسعهاقتصادیو
رویکردمشارکتیازاهدافاینتفاهمنامهاست.
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شهرستانها
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مراسمترحیمهمسردکترشریعتی
در داورزن برگزار شد
ترضوی»همسر
مراسمترحیموبزرگداشت«پورانشریع 
مرحوم دکتر علی شریعتی روزگذشته با حضور قشرهای
مختلف مردم در داورزن برگزار شد.جواد کاهه ،رئیس
شورایاسالمیروستایکاهکداورزنبه ایرناگفت :این
مراسم از سوی دوستداران دکتر شریعتی در مسجد علی
ابن ابیطالب(ع) برگزار شد.

گزارشیازکشاورزیبافاضالبشهریوبیمارستانیدرشهرستانمرزی

تکرارفاجعهکشفروداینباردرتایباد

توضیحسازمانشهرداریهای
کشوردربارهگزارشسوختن
بینراهیوپاسخخراسانرضوی

گزارش
شهرستانها

مدت 10سال است که شبکه فاضالب تایباد
ناتمام رها شده است .طبق اظهارات رئیس اداره
آبفای شهری تایباد اگر بنا باشد تخصیص اعتبار
برای تکمیل پروژه فاضالب شهری تایباد به روال
فعلی ادامه پیدا کند ،بهره برداری ازاین پروژه
50سال زمان می برد و مردم تا آن زمان باید چشم
انتظار افتتاح طرح باشند.

تصویریازآبیاریمحصوالتکشاورزیبافاضالبدرتایباد

بخشی-یادواره ۲۴شهیدروستایحصارازتوابعبایگویک
شهید مدافع حرم با حضورپرشورخانواده های معظم شهدا
و مردم بخش بایگ وبا سخنرانی مدیر کل حفظ آثار و نشر
ارزشهایدفاعمقدسخراسانرضویدرمسجدالحسینی
روستای حصار برگزار شد .سردارنجاتی دراین مراسم
درسخنانی بااشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار وشهادت
درجامعهگفت:استکبار جهانیازبدوپیروزیانقالباسالمی
تالش کرد که کشوراستقالل وآزادی نداشته باشد ازهمین
رو جنگ تحمیلی را علیه ایران اسالمی به راه انداخت .وی
افزود:امابهلطفالهیوبادرایترهبریوپشتوانهمردمیکه
درهشتسالجنگتحمیلیهمههستیخودرافدایمیهن
کردند،اینخواببرایدشمنتعبیرنشد.مدیرکلحفظآثار
ونشرارزشهایخراسانرضویتصریحکرد:خوشبختانه  
شاهد آن هستیم که ایرانی که دراوایل جنگ حتی قادر به
تامین سیم خاردار نبود ،امروز به یکی از  10کشوربرتر دنیا
درحوزهنظامیتبدیلشدهاست.سردارنجاتیافزود:دراین
راه نباید فراموش کنیم که رسیدن به این درجه ازافتخار
مرهون رشادت ها و خون شهدایی است که همه چیز خودرا
فدای خاک وناموس کشور کردند .وی اظهار کرد :امروز
وظیفه اصحاب قلم ورسانه است که سیره شهدا را به رشته
تحریردرآورندوبانشرآنهافرهنگایثاروشهادترادرجامعه
نهادینه کنند .درپایان این مراسم با حضورسردارنجاتی
ازخانواده های ۲۴شهید روستای حصار با اهدای لوح های
یادبود تجلیل به عمل آمد .همچنین قبل ازآغاز این مراسم
یادمانگلزارشهدایروستایحصارافتتاحشد.
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اخبار

• دفع فاضالب شهری تایباد وبیمارستان

به گزارش خراسان رضوی ،شهر50هزارنفری تایباد
درفاصله 225کیلومتری مشهد قرار دارد و هم
اکنونفاضالبشهریتایبادبهصورتغیربهداشتی
واردکانالهامیشودودرخروجیشهر عدهایازاین
فاضالب برای کشت علوفه دام و سبزی استفاده
می کنند به طوری که علوفه وسبزی برای خوراک
دام ها ،تولید می شود .باتوجه به ضرورت توجه به
موضوعاتی که با سالمت مردم درارتباط است ،
دراین باره گفت وگویی بامردم و مسئوالن انجام شده
است که می خوانید.
رضایی شهروند تایبادی که درمنطقه خیام زندگی
می کند می گوید :مدت هاست که فاضالب تنها
بیمارستانتایبادبدونتفکیکوکلرزنیواردمحوطه
پشت بیمارستان می شود و از آن جا با تمام آلودگی
هایی که فاضالب بیمارستان دارد  ،وارد کانال
آب فاضالب شهری می شود ودرخروجی شهر
این فاضالب برای کشاورزی استفاده می شود
 .سلیمانی کارشناس بهداشت می گوید  :یکی
ازخطرناک ترین فاضالب ها  ،فاضالب بیمارستانی
است که باید از فاضالب شهری جدا شود یا این که
درتصفیه خانه مخصوص کلرزنی و عاری ازعفونت
های خطر ناک شود وپس ازتفکیک وکلرزنی به
شبکهاستانداردفاضالبانتقالیابد.همچنینزباله
های بیمارستانی به طریق خاص معدوم شود  ،ولی
آن چه برای مردم خطرناک است  ،این که فاضالب
بیمارستان درمحوطه پشت بیمارستان رها سازی
می شود و از آن جا با تمام آلودگی های بیمارستانی
 ،به کانال فاضالب غیر بهداشتی شهر می ریزد .با

این کار تمام آلودگی ها وارد کانال می شود و قبل
ازورود این فاضالب خطرناک به کانال فاضالب غیر
بهداشتیشهر،متاسفانهدرمحوطهپشتبیمارستان
رها سازی می شود که با آلودگی کفش کارکنان
والستیکخودروهایپارکشدهدرپشتبیمارستان
این آلودگی به شهر منتقل می شود و باید هرچه زود
تر برای حفظ سالمت مردم مسئوالن چاره اندیشی
کنند وحتی یک ساعت هم نباید این فاضالب به
محوطه پشت بیمارستان وکانال فاضالب شهر
رها سازی شود که خیلی خطر ناک است واحتمال
مبتالشدن شهروندان به بیماری های خطر ناک
وجود دارد .

•کشت یونجه وزعفران با فاضالب آلوده

محمدی از دامداران تایبادی می گوید :با
تمام آلودگی فاضالب شهری مشاهده کرده ام که
عده ای با این فاضالب یونجه ،زعفران وگاهی هم
سبزی کشت می کنند.

•چندین بارتذکر دادیم

مهندس قیصری  ،رئیس محیط زیست تایباد
می گوید :درخصوص فاضالب بیمارستان چندین
بارنامه نوشتیم وتذکر دادیم که بیمارستان خاتم تنها

بیمارستان شهر است که به دلیل کمبوداعتبارات
دولتی متاسفانه هنوزفاضالب این بیمارستان به
تصفیه خانه مخصوص وصل نشده است .درشورای
بهداشت هم تذکر داده ایم ولی به دلیل کمبود
اعتبارات دولتی چاره ای ندارند .رئیس محیط
زیست تایباد می گوید :درخصوص کشت با
فاضالب شهری به همراه فاضالب بیمارستانی،
چندین بار ازمحل بازدید کرده وتذکر دادهایم و
وظیفه ممانعت از کشت بافاضالب به عهده جهاد
کشاورزی است وما فقط تذکر می دهیم که کسی هم
عملنمیکند.
وی تصریح کرد :نیروی انسانی اداره محیط زیست
محدود است وعالوه برتایباد بر باخرز هم نظارت می
کنیم و ازاین بیشتر توان اجرایی نداریم .خطرات
کشت با فاضالب را برای دامداران ومردم در کالس
های ترویجی توضیح داده ایم.
دکتر اعتضادی معاون جهادکشاورزی تایباد
درخصوص کشت بافاضالب توسط برخی مالکان
می گوید :باید مسئوالن شورای بهداشت با همکاری
مسئوالن اجرایی وقضایی جلوی کشت با فاضالب
را بگیرند .جهاد کشاورزی ضمن تذکر خطرات
این موضوع را برای دامداران ومردم در کالس

های ترویجی توضیح داده است ولی چون منفعت
شخصیبرایاستفادهکنندگانازاینفاضالبوجود
دارد تاکنون این مشکل حل نشده است .مهندس
اشراقی رئیس اداره آبفای شهری تایباد هم می گوید
 :اعتبارات زیادی برای پروژه فاضالب شهری هزینه
شده است و برای تکمیل نیاز به اعتبار ملی است .از
بخش خصوصی هم دعوت کرده ایم تا برای ایجاد
تصفیه خانه اقدام کند  ،متاسفانه تاکنون سرمایه
گذار بخش خصوصی استقبال نکرده است وبا روال
تخصیص اعتبارات دولتی هم  50سال طول خواهد
کشید که این پروژه به سرانجام برسد.
دکتر سید محمد موسوی رئیس شبکه بهداشت
ودرمان تایباد هم درخصوص دفع فاضالب
بیمارستان می گوید :سیستم دفع فاضالب وتصفیه
این فاضالب تامین اعتبار و به پیمانکار واگذارشده
استوطیدوهفتهآیندهمشکلفاضالببیمارستان
حلمیشود.ویمیگوید:تایبادبهعنوانشهرستان
مرزی نیازمند اعتبارات بهداشتی ودرمانی خاص
خوداستضمناینکهبیمارستانخاتمقدیمیاست
و اگر مشکل تامین زمین حل شود و مسئوالن محلی
 ،شورای شهر ومنابع طبیعی همراهی کنند ،کار
ساخت بیمارستان جدید درتایباد شروع می شود .

درپی انتشار گزارشی با تیتر « یک اتوبوس دیگر در نبود آتش
نشانی جاده ای خاکستر شد /سوختن بین راهی» در تاریخ
 97.9.19در صفحه  7روزنامه خراسان رضوی ،مدیرکل
حوزهریاستوروابطعمومیسازمانشهرداریهاودهیاری
های کشور توضیحاتی به شرح ذیل ارائه داده است که ابتدا
این توضیحات وسپس پاسخ خراسان رضوی را می خوانید.
در توضیحات روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری
های کشور آمده است :براساس مفاد قانون شهرداری،
مسئولیت شهرداری ها صرفا برای اطفای آتش سوزی در
محدودهوحریمشهرهاستوازنظرفنینیزامکانحضورموثر
برایاطفایآتشسوزیخودروهادرجادههابهدلیلدوریاز
ایستگاههایآتشنشانیمیسرنیست.ضمناینکهطبقبند
( )3ماده ( )16آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح
رانندگیوظیفهجستوجوونجاتشاملاطفایآتشسوزی،
امدادونجاتورهاسازیدرشهرهاوحریمآنبهسازمانآتش
نشانیوخدماتایمنیشهرداریمحولومتعاقبآن،همین
وظیفهدرمحلهایبرونشهریطبقبند()4مادهمذکورجزو
وظایف سازمان امداد و نجات هالل احمر ،احصا شده است.
شایان ذکر است ،در این آیین نامه ضمن تعیین مسئولیت
هایهریکازدستگاهها،برارتقایایمنیوبهسازیراهها
ازطریقوزارتراهوشهرسازی،ارتقایایمنیوسایلنقلیه
بامسئولیتوزارتصمتودیگرموضوعاتازجملهفرهنگ
سازی،ارتقایآموزشهمگانیواصالحرفتارپرخطرتاکید
ومسئولیتهایمربوطتعیینشدهاست.
خراسان رضوی :با تامل در مفاد قانونی که مسئولیت
اطفایحریقدرآتشسوزیهایجادهایرامشخصمیکند
ودرتوضیحات روابطعمومیسازمانشهرداریهاودهیاری
هایکشورآمدهاستمیتواندریافتکهدرگزارشمذکور
نیزبهخألنبودمتولیمشخصبرایاطفایحریقبهموقع در
محورهایمواصالتیولزومایجادایستگاههایاطفایحریق
جاده ای حداقل در مسیرهای پرتردد اشاره شده است .به
بیاندیگرهدفاصلیروزنامهازانتشاراینگزارش یادآوری
وپیگیریبرایحلمشکلآتشسوزیخودروهادرمحورهای
مواصالتی است که به دلیل بعد مسافت وهمچنین لزوم
دریافت اجازه آتش نشانی ها ازفرمانداری ها برای خروج از
شهر وهمچنین بعضا نداشتن تجهیزات الزم وکافی برای
اطفای حریق توسط سازمان امداد ونجات هالل احمر
در اغلبمواردمنجربهسوختنکاملوسایلنقلیهمیشود.

