اخبار
شهری

معاونسازمانمیراثفرهنگیکشوراعالمکرد

بودجه گردشگری به «هفت حوض»
مشهداختصاصمییابد
معــاون ســرمایه گــذاری ،امــور حقوقــی و مجلس
ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری کشــور گفــت :بودجــه گردشــگری
ویژه مناطــق نمونه ملــی و گردشــگری بــه منطقه
هفت حوض اختصاص می یابد .به گــزارش پایگاه
اطالعرسانی شهرداری مشهد ،اربابی در بازدید از
منطقه نمونه ملی و گردشگری هفت حوض اظهار
کرد :تالشها ،اقدامات و زیرساختهای رفاهی و
گردشــگری صورت پذیرفته در منطقه نمونه ملی و
گردشــگری هفت حوض ،این محدوده را به لحاظ
زیســت محیطی و طبیعت بکــر و چشــم اندازهای
بینظیــر و نزدیکی آن به شــهر مشــهد ،بــه بهترین
مکان برای گذران اوقات فراغت شهروندان ،زائران
و گردشگران تبدیل کرده است.

معاونشهرسازیومعماریشهرداریمشهد
خبرداد:

اجرای درخواستهای کمیسیون
ماده 5از طریق شهرداریها

معــاون شهرســازی و معماری شــهرداری مشــهد
از اجــرای درخواســتهای کمیســیون مــاده  5از
طریــق شــهرداریها خبــر داد .به گــزارش پایگاه
اطال عرســانی شــهرداری مشــهد ،محمدرضــا
حســیننژاد در جلســه کمیتــه عمــران شــهری و
روســتایی کمیســیون عمــران مجلــس گفــت :در
راستای بند ت ماده  59قانون برنامه ششم کمیته
عمــران شــهری و روســتایی کمیســیون عمــران
مجلــس بــا موضــوع اســتقرار ســامانه یکپارچــه
اطالعات مکانی ،مقرر شد تمامی درخواستهای
کمیسیون ماده  5از طریق شهرداریها و در فرمت
ســامانهای خاص انجام شــود .وی با بیــان این که
کمیسیون ماده  ۵یکی از نهادهای تصمیمگیرنده
در امور شهری اســت ،افزود :این نهاد طبق قانون
وظیفه دارد طرحهای تفصیلی شــهری و تغییرات
بعــدی آن را بررســی و تصویــب کنــد .وی گفــت:
بــا توجه به پیشــرفت فضــای دیجیتال ،هــر لحظه
ســامانههای الکترونیکــی باعــث میشــوند افراد
بتوانند با توجه به نیازشان ســطح زندگی و شغلی
خــود را ارتقــا دهنــد ،از همیــن رو شــورای عالــی
شهرســازی و معماری ایران بر اهمیــت و ضرورت
استقرار هر چه سریع تر این سامانه مکانیزه تاکید
کرد .حسیننژاد اظهار کرد :این مهم برای افزایش
شفافیت و عدالت در نظام مدیریت شهری ،انتشار
و دسترســی آزاد اطالعات ،افزایش تحققپذیری
طرح و جلوگیری از انحراف آن انجام شــده است.
وی ادامه داد :ســامانه یکپارچــه اطالعات مکانی
فراینــد کمیســیون مــاده  ،5یــک نرمافــزار تحت
شــبکه اســت که امکانات مــورد نیــاز را بــه منظور
جســت وجو ،نمایش و ویرایــش اطالعات مکانی و
توصیفی موجود در پایگاه داده کمیســیون ماده 5
فراهم میکند.

از میان خبرها
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ایستبهالیحهجنجالیشهرداری
پیشینه

گزارش

ملیحه رفیع طلب

اوایل امســال خبــر تهیه «الیحــه پولی
شــدن تردد خودروها در اطراف حرم»
توســط شــهرداری مشــهد اعالم شد؛
الیحــه ای کــه توجیــه مدافعــان آن،
این اســت کــه بــا دریافــت عــوارض از
خودروهایی کــه در آن محــدوده تردد
مــی کننــد ،محدودیــت هایــی ایجــاد
می شــود و بار آلودگــی هــوا و ترافیک
منطقه کاهش می یابد .این الیحه البته
بــا مخالفت مــردم همــراه بــود  .حدود
 10هــزار نفر از شــهروندان مشــهدی
با شــرکت در نظرســنجی کانال اخبار
خراســان نظر خود را در این باره اعالم
و  90درصــد شــرکت کننــدگان با آن
مخالفــت کردنــد ،هرچنــد مدافعان و
متولیان همچنان بــر موضع خود برای
اجرای ایــن طرح اصــرار داشــتند .اما
حــاال رئیس کمیســیون حمــل و نقل و
ترافیک شورای شــهر مشهد اعالم می
کند کــه اجرایی شــدن طرح در ســال
جاری ،به دلیــل قرار گرفتــن مردم در
شرایط بد اقتصادی ضرورتی ندارد .با
این اظهارنظر عمال اجــرای این الیحه
جنجالی فعال منتفی شده است.
•زمان اجرایی شدن طرح مشخص
نیست

مجتبــی بهارونــد در گفــت و گــو بــا
«خراسان رضوی» درباره روند بررسی
و کارشناســی ایــن الیحــه مــی گوید:
جلســات مختلفی با کمیســیون های

حمل و نقل و فرهنگی شورا و همچنین
مرکز پژوهش ها برگزار و درباره جنبه
هــای اجتماعــی ،فرهنگــی ،حمــل و
نقلی و ترافیکی آن بحث شــد ،بیشــتر
کارشناسان با اجرای این طرح موافق
هستند اما با توجه به شرایط اقتصادی
کــه جامعه بــا آن مواجــه اســت ،زمان
اجرایی شدن طرح مشــخص نیست و
ممکن است ســال آینده اجرا شود ،در
مجموع بــرای اجرای ایــن طرح عجله
زیادی نداریم  ،بیشتر اتفاق نظر تمامی
کارشناســان بــر ضرورت اجــرا مطرح
است.
وی می افزاید :مهم تریــن مزایایی که
بــرای این طــرح مطرح شــده ،کاهش
آلودگی هــوا و ترافیک اســت ،معایب
آن هــم بــه شــهروندان و کاســبانی
کــه در آن محــدوده تــردد مــی کنند،
مربوط می شــود ،این که ممکن است
از لحــاظ مــادی احســاس کننــد باید
هزینه بیشــتری متقبل شــوند .رئیس
کمیســیون حمــل و نقــل و ترافیــک

شورای شــهر مشــهد تصریح می کند:
این طرح قطعا هنگام بررسی در صحن
علنی که احتماال در خرداد ماه برگزار
می شود ،مخالفانی خواهد داشت و ما
آن جا هم اســتدالل های مــان را بیان
می کنیم.
وی تاکید می کند :در ایــن طرح البته
باید توجه داشــت که اســتثنائات غیر
ضروری در نظر نگیریم .برای مثال من
رئیس نباید مجوزهایی داشــته باشــم
که در آن محــدوده ،آزادانه تردد کنم.
بهارونــد تاکید مــی کنــد :درآمدهای
حاصل از این طرح به توسعه زیرساخت
ها تعلق می گیرد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا
نظرســنجی از مردم را همچنان دنبال
می کنید یا خیــر؟ تاکید مــی کند :بله
این موضوع پابرجاست به شرط این که
نظر ســنجی همگانی با مــردم صورت
گیرد نه فقط مردم و کسبه ساکن در آن
محدوده،بههرحالدرصورتیکهمردم
راضینباشندماهمتابعقانونهستیم.

هشداردامپزشکیبهدامدارانبرایپیشگیریازتبکریمهکنگو
ادارهکلدامپزشکیاستان،انجاماقداماتپیشگیرانهدردامداریهاوسمپاشیدامهاراازجمله
راهکارهای موثر در پیشگیری از بروز بیماری تب خون ریزی دهنده کریمه کنگو دانست و به دام
دارانهشداردادبارعایتموازینبهداشتیدامپزشکیازبروزاینبیماریجلوگیریکنند.دکتر
محمد رشتی معاون سالمت اداره کل دام پزشکی اســتان در این زمینه اظهار کرد :در سال 97
بیش از یک میلیون و 300هزار رأس گوسفند و بز و حدود 60هزار رأس گاو و گوساله و حدود پنج
میلیون و 500هزار متر مربع جایگاه نگهداری دام علیه انگل های خارجی سم پاشی شده است.

الیحه پولــی شــدن تــردد خودروهــا در اطراف حــرم با
توجیه کاهــش ترافیک و آلودگی هوا در هســته مرکزی
شهر مشــهد از ســوی شــهرداری تهیه شــده است .پس
از زمزمــه هایــی از تهیــه این الیحه توســط شــهرداری،
روزنامه «خراســان رضــوی» در تاریــخ  21فروردین در
گزارشــی با عنوان «الیحه شــهرداری برای پولی کردن
تردد خودروها در اطراف حرم رضوی» ،جزئیات و ابعاد
این الیحه را در گفت و گو با محمدرضا کالیی شــهردار،
خلیــل ا ...کاظمی معــاون شــهردار و مجتبــی بهاروند
رئیس کمیسیون حمل و نقل شــورا بررسی کرد .در آن
گزارش ،بهاروند اعالم کرد اگر اکثریــت مطلق مردم با
این طرح مخالف باشند ،اجرایی نمی شود .از همین رو،
یک روز بعد از انتشار این گزارش ،کانال اخبار خراسان
در یک نظرســنجی ،این الیحــه را به رای گذاشــت که با
مشــارکت  10هزار نفــری ،حــدود  90درصد مــردم با
این الیحه اعــام مخالفت کردنــد 25 .فروردین ماه در
همین صفحه گزارشی با عنوان «مخالفت  90درصدی
با الیحه جنجالی شهرداری» منتشر شد .چند روز بعد از
آن نیز بهاروند در این زمینه خبر از برگزاری نشست های
تخصصی برای بررسی و شنیدن نظر موافقان و مخالفان
این طرح داد و خراسان رضوی نیز در این زمینه گزارشی
را با عنوان «بازگشــت الیحه جنجالی شــهرداری به میز
کارشناسان» منتشر کرد.
نبود توجیهات مستند درباره کاهش آلودگی هوا با اجرای
این طــرح یکی از نقدهــای جدی به آن اســت .ایــن که به
هرحال ایجاد محدودیت در این منطقه برای خودروهای
عبوری موجــب انتقال بــار ترافیک بــه نقاط دیگر شــهر و
انتقــال آلودگی به آن مناطق می شــود .کما ایــن که نبود
زیرساخت ها از جمله سیستم حمل و نقل عمومی کامل و
در دسترس و همچنین نبود پارکینگ از جمله موضوعاتی
است که باید در این طرح دیده شود.

مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستان:

مشهد 25ردیف صنف و شغل
مزاحم و آالینده دارد

مدیــر کل حفاظــت محیط زیســت اســتان گفت:
درکالن شهر مشــهد 25 ،ردیف مشاغل و صنوف
آالینده و مزاحم شهری داریم که نیاز است سامان
دهی و انتقال آن ها به خارج از شهر یا شهرک های
صنعتی ،مجتمع های صنفی و مجاز طی یک برنامه
زمان بندی انجام شــود .به گزارش روابط عمومی
اداره کل حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی
تورج همتــی در همایش چالش هــا و موانع تحقق
ســامان دهی مشــاغل مزاحم و آالینده شهری ،از
انجام مقدمات ایجاد کارگروه هــای محلی دراین
خصوص در مشــهد و ســایر مراکز شهرستان های
استان خبر داد و گفت :مسئولیت پیگیری این مهم
بر عهده فرمانداران هر شهرستان است.
وی اظهار کرد :حاشــیه نشــینی صنعتــی و بافت
هــای نامتجانــس شــهری عــاوه بــر آثــار زیانبــار
زیســت محیطی ،از عوارض متعــدد در حوزه های
فرهنگی ،اجتماعی ،توسعه شهری و حتی اقتصاد
مقاومتــی برخــوردار و به طــور کلی فاقــد هرگونه
توجیه درخصوص توســعه پایدار است .وی افزود:
با وجــود ده هــا شــهرک ،ناحیــه ،منطقه و شــاخه
صنعتی در اســتان ،واحدهای تولیــدی ،صنعتی،
معدنــی و خدماتــی فراوانــی در حریــم و محدوده
شهر مشــهد اســتقرار یافته اند و واحدهای مشابه
صنفی و واحدهای غیر مجازی را که ســال هاست
در حاشیه شهر مشغول فعالیت هستند نیز باید به
این آمار اضافه کرد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی
استان اعالم کرد:

خطر مسمومیت ناشی از مصرف
قارچ های وحشی بومی
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان
رضوی از شــهروندان خواســت از چیدن و مصرف
قــارچ هــای جنگلــی در رویــش گاه هــای طبیعی
پرهیز کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی ،ســید هاشــم نقیبی اظهار کرد:
شــهروندان از خریــد و مصــرف قــارچ هــای فلــه
ناشناس پرهیز کنند ،ضمن این که پختن یا کباب
کردن قارچ به هیچ عنوان از خاصیت ســمی بودن
آن نمی کاهد.

