از میان خبرها
شهری

معاونشهردارمشهدخبرداد:

بهرهبرداری از مسیر اتصال
خیابانخاقانی به بولوار نماز تا 3آبان

عضوشورایشهرمشهداعالمکرد:

اجرای طرح «خیرین شهریار»
برای مشارکت شهروندان
در پروژه های عام المنفعه

رئیس کمیســیون حقوقی ،امــاک و قراردادهای
شــورای شــهر مشــهد طــرح خیریــن شــهریار را
از اقدامــات شــورای پنجم در راســتای مشــارکت
همگانی در اجرای پروژه های عام المنفعه برشمرد
وگفــت :ایــن طــرح در راســتای برنامههای شــهر
ترمیمی دســتهبندی میشــود که برای مشارکت
مردم در پروژههای همگانی عامالمنفعه از ساخت
فرهنگســرا تــا حمایــت از کــودکان کار و احــداث
تصفیهخانهوحتیحمایتازتیمهایورزشیاست.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شورا ،حسینی پویا
در دومین جلســه از سلســله نشســتهای عدالت
ترمیمی شهر گفت :طی ســه ماه اخیر  23شرکت
تسهیلگر برای بافتهای ناکارآمد و فرسوده ایجاد
شده ضمن این که در کمیسیون ماده  77به سمت
تسهیل پروندهها رفتهایم ،در کمیسیون اقتصادی
نیز بیش از  30پروژه مشارکتی در کارگروه تسهیل
مطرح و به جای ارجاع به دادگاه ،مسائل حل شد.

رئیسکمیسیونخدماتشهریشورا:

سرمایهگذار فضاهای توسعهای
بوستان مینیاتوری را در موعد
مقرر تحویل دهد

رئیس کمیســیون خدماتشــهری شــورای شــهر
مشــهد گفت :ســرمایهگذار بوســتان مینیاتوری،
موظف اســت طی دو ســال باقیمانده از قــرارداد
خود ،فضاهای توســعهای متعهد شــده بــرای این
پارک را تحویل دهد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شــورا ،حاجیانشــهری با بیان این که ایــن بازدید
پــس از دریافــت برخــی گزارشها مبنی بــر وجود
مشــکالتی در فضــای موجــود پــارک انجام شــد،
اظهارکــرد :درخصــوص نگهداری فضاهای ســبز
بوستان ،تذکرات الزم به سرمایهگذار داده شد .
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توافق برای استقرار آتش نشانی در بیمارستان های مشهد در صورت واگذاری زمین

آ تشنشانیبهبیمارستانمیرود

گزارش
محمد حسام مسلمی

طی تفاهم نامه ای بین دانشــگاه علوم پزشکی
مشهد و سازمان آتش نشانی شــهرداری ،قرار
اســت در محل بیمارســتان های تحت پوشش
این دانشگاه در مشهد پایگاه های آتش نشانی
احداث شــود که در این خصوص توافقات اولیه
با بیمارســتان امام رضا (ع) نهایی شــده است.
آن طــور کــه مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی
شــهرداری مشــهد به «خراســان رضــوی» می
گوید،ایناقدامپسازآنصورتگرفتکهپنجم
تیر ماه امســال مدیرعامل سازمان آتش نشانی
شــهرداری مشــهد اعالم کرد  34بیمارستان
از  35بیمارســتان مشــهد تاییدیه ایمنی آتش
نشانیندارند.درپیاعالماینخبر،درگزارشی
باعنوان«آتشدرکمین 34بیمارستان مشهد»
به ابعــاد این موضوع پرداختیــم .برای پیگیری
این که آیا بیمارستان های ناایمن برای گرفتن
تاییدیه ایمنی ،جواب مکاتبه های آتش نشانی
رادادهاندیاخیر؟«خراسانرضوی»درگزارش
ن مشهد
دیگری با عنوان "ایمنی 31بیمارستا 
در بند نامه نگاری" در 27مــرداد ماه به چرایی
پاسخ ندادن بیمارستان ها به درخواست آتش
نشانی برای ایمن سازی پرداخت .آتش نشانی
از ارســال نامه های متعدد به بیمارســتان ها و
پاســخ ندادن آن ها به ســتوه آمده و مدیرعامل
این ســازمان در اظهاراتی گفته بود :نمی شود
که ما هربار نامه نگاری کنیــم ،آن ها هم نامه ها
رابایگانیکنندوهیچاتفاقیهمنیفتد،باوجود
نامه هایی که زدیم فقط یک بیمارستان جواب
داده و سه بیمارستان هم تشکیل پرونده دادند
و 31بیمارســتان هنوز هیــچ کاری نکرده اند.
رحیمیمدیرفنیونظارتبرطرحهایعمرانی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در واکنش به

عکس تزئینی است

معاون عمــران ،حمــل و نقــل و ترافیک شــهرداری
مشهد از بهرهبرداری مســیر اتصال خیابان خاقانی
به بولوار نماز تا ســوم آبان خبر داد .به گزارش پایگاه
اطالعرسانیشهرداری،کاظمیگفت:مدتزیادی
بود که با توجه به احیای بولوار نمــاز ،اهالی خیابان
خاقانی خواســتار اتصال این خیابان بــه بولوار نماز
بودندتارفتوآمدشانتسهیلشود.ویافزود:طبق
توافقاتی که با آستان قدس رضوی داشتهایم ،حریم
مسیرتعیینوتحویلشهرداریشد،هماهنگیهای
الزم با منطقه  9انجام و طرح اولیه آن نیز تهیه شــد و
پسازبررسیهایکارشناسیبهمرحلهاجرادرآمد.
کاظمیبهفعالیتهایانجامشدهدراینمسیراشاره
کرد و گفت :ایجاد مسیر پیادهرو ،فضای سبز و ایجاد
مســیر دوچرخهســواری در دو ضلع شــرقی و غربی
خیابانخاقانیازجملهفعالیتهایانجامشدهدراین
پروژهاست.ویبابیاناینکهپروژهبیشاز 80درصد
پیشرفتفیزیکیداشتهاست،اظهارکرد:اینمسیر
بهمتراژیککیلومتربهبهرهبرداریخواهدرسید.

اخبار

اظهارات مدیر عامل آتش نشــانی شــهرداری
مشهد اعالم کرد در همه بیمارستان ها کمیته
بحران تشکیل شده و طی ســال های گذشته،
دانشگاه علوم پزشکی با آتش نشانی همکاری
داشــته اســت .حال اما بر اســاس اعالم آتش
نشــانی ،توافــق شــده بــرای افزایــش ایمنی
بیمارستان ها ،ایســتگاه های آتش نشانی در
بیمارســتان های مشــهد مستقر شــوند .این
اقدام هرچند در افزایش ضریب ایمنی و اقدام
سریع درمواقع بحرانی تاثیر دارد اما اثر جدی
و چشــمگیری در پیشــگیری از بــروز اتفاقات
و حریق و افزایش ضریب پیشــگیری نخواهد
داشت و بیمارستان ها همچنان باید برای طی
روند دریافــت تاییدیه ایمنی از آتش نشــانی و
فراهم کردن امکانات الزم در این زمینه اقدام
کنند و آتش نشــانی نیز همچنــان باید پیگیر
بررســی و ارائه تاییدیه ایمنی به بیمارســتان
های شهر باشد.
•هنوز 26بیمارستانبهاخطاریههایما
جواب نداده اند

امیر عزیــزی مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی
شــهرداری مشــهد در گفت و گــو با «خراســان
رضوی» ،دربــاره آخریــن اقدام بیمارســتان ها
برای ایمن سازی می گوید :در این باره شهردار

مشــهد با رئیس دانشــگاه علوم پزشکی جلسه
ای برگــزار کردنــد ،ضمن ایــن که دادســتانی
نیز حمایــت های خوبــی دارد .وی مــی افزاید:
از مجموع 35بیمارســتانی که بــا آن ها مکاتبه
کردیم،یکبیمارستانتاییدیهایمنیرادریافت
کرده ،هشــت بیمارســتان هم تشــکیل پرونده
داده و همکاران ما برای بازدید اقدام کرده اند و
در حال رفع مشــکالت هستند .وی تصریح می
کند :برای بیمارستان های دیگری که اقدامی
انجام نــداده انــد ،اخطاریه صادر شــده اســت،
آخرین اخطاریه نهم مهرماه ارســال شــد و از آن
تاریخ بیمارســتان هــای باقی مانده کــه حدود
 26بیمارستانراشاملمیشود،هنوزاقدامی
را انجام نــداده اند .عزیزی می گویــد :برخی از
بیمارستان ها هم هســتند که برای بازدید از آن
هابامحدودیتمواجهایم،مثلبیمارستانهای
روان پزشکی که بررسی و بازدید از آن ها روندی
طوالنی دارند .مدیرعامل سازمان آتش نشانی
شهرداری مشهد با اشاره به امضای تفاهم نامه
بادانشگاهعلومپزشکیدربارهایجادپایگاههای
آتش نشانی در بیمارســتان می گوید :بر اساس
تعاملی که بــا رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و
معاونت فنی آن داشــتیم قرار شــد همکاران ما
در آتش نشــانی یک بازدید فنی از بیمارســتان
ها داشته باشــند و در هر بیمارستانی که زمین

حداقلی در اختیارما بگذارنــد ،یک پایگاه آتش
نشــانی احداث کنیم .وی تصریح مــی کند :به
عنوان مثال در بیمارستان امام رضا(ع) توافق
اولیه انجام شده اســت ،در محدوده های احمد
آبــاد ،ملک آباد و چهارراه لشــکر نــه پایگاه آتش
نشانیداریمونهزمینیبرای ایجادپایگاهوجود
دارد و اگر هم بخواهیم یک زمیــن کلنگی را در
اینمحدودهبخریم،بایدمیلیاردهاتومانهزینه
کنیم .وی می افزاید :توافق شده در بیمارستان
امام رضا(ع) زمین را به شکل رایگان در اختیار
مابگذارندواحداثپایگاهآتشنشانیراباسازه
هایسبکدردستورکارقراردهیموآنراتجهیز
کنیمکههمامنیتبیمارستانتامینخواهدشد
وهممحدودهمحلبیمارستانپوششدادهمی
شود .عزیزی در پاسخ به این سوال که سرانجام
جلســه بــا دادســتانی دربــاره الزامــات ایمنی
بیمارســتان ها چه شــد؟ می گوید :جلســه ای
برگزارنشدهاستولیمابالفاصلهیکرونوشت
از اخطاریــه صادر شــده از اماکن پــر خطر برای
بیمارستانهارابهدادستانیارائهمیکنیم،بعد
از اخطار ما دادستانی بر اساس رونوشت اخطار
دیگریرانیزبهآنها ارسال میکند.
•تاآخرسالشاهدسرانجامخوبیبرای
ایمنسازیبیمارستانهاخواهیمبود

مدیرعامل آتش نشانی مشــهد در پاسخ به این
سوالکهباصادرشدناخطاریهچهاقدامیقرار
استانجامشود؟میافزاید:باتوجهبهاتفاقات
گذشــته و جلســاتی که برگزار شــده ،فکر می
کنمبیمارستانهابرایدریافتتاییدیهایمنی
مراجعهخواهندکردودرفضایتعاملیمسائل
حلخواهدشد؛ضمناینکهباپشتیبانیهای
صورتگرفتهوحمایتهایدادستانیوتعاملی
که با دانشــگاه علوم پزشــکی داریم ،سرانجام
خوبیدربارهایمنسازیبیمارستانهاراتاآخر
سالشاهدخواهیمبود.

مدیرکلمحیطزیستاستان:

کاربریدیگریجزفضایسبزو
تفرجگاهبرایکشفرود نمیپذیریم
مدیر کل محیطزیســت خراســان رضوی گفت :در
کشــفرود هیچ کاربری جز فضای ســبز و تفرجی را
نمیپذیریمواینموضوعرابهاستاندارنیزاعالمکرده
توگو با فــارس در خصوص
ایم .تورج همتــی در گف 
برنامههایادارهکلمحیطزیستاستانبرایکشف
رود ،اظهار کرد :کشــف رود یک زیســت بوم اســت و
نگاه ما به آن باید به عنوان یک زیســت بوم باشــد ،از
همین رو توسط مشاور ذیصالح طرح مدیریت این
زیســت بوم را تدوین کردیم .طرح تعییــن بیالن آب
کشــف رود را نیز دانشــگاه خوارزمی کار کرده و این
دو طرح در واقع نقشــه راه ماســت .وی تصریح کرد:
برنامه ما این است که بر اساس مدیریت زیستبومی
در کشفرود فقط فعالیت سبز انجام شود ،این طرح
برای ما مشخص میکند که آن جا محلی برای دیگر
کاربریهانیستوکاربریهایاطرافکشفرودباید
کاربریسبزباشدوتنهابرایفضایسبزوگردشگری
استفاده شود .همتی یادآور شد :از جهاد کشاورزی
خواستهایم الگوی کشــتی در آن جا تعیین کند و در
اختیارکشاورزانقراردهدتامحصولمستقیمیاغیر
مستقیم با سفره مردم ارتباطی نداشته باشد .وی با
بیاناینکهدرالگویزیستبومیومدیریتتفرجی
باید برای جامعه محلی آن جا نیز شغل ایجاد کنیم،
اظهار کــرد :مردمی که در آن جا ســاکن هســتند به
نوعیذینفعانواقعیآنمنطقهمحسوبمیشوند
وبایدانتفاعیداشتهباشند.

مدیرعاملسازمانترافیکشهرداریخبرداد:

خطکشی و نصب عالیم ترافیکی
جدید در مشهد

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری
مشــهد از خطکشــی و نصب عالیم ترافیکی جدید
در شــهر خبر داد .به گــزارش پایگاه اطالعرســانی
شهرداری ،عطارزاده طوسی اظهار کرد :خطکشی
یآید
معابریکیازاقداماتترافیکیمهمبهحسابم 
که نقــش بهســزایی در کاهــش حــوادث رانندگی و
ایمنیشهرونداندارد.ویبهنصب ۱۵۰عددبوالرد
نهایمنتهیبهحرممطهررضوی
مکانیکیدرخیابا 
اشارهکردوگفت:درهمینخصوص ۳۰۰عددتابلو
وعالیمترافیکیو ۲کیلومترگاردریلدردوربرگردان
غیرهمســطح شــاهد و دو هــزار جداکننــده مســیر
دوچرخهدرخیابانهایسنابادوابنسینانصبشد.

