اخبار
اجتماعی

مدیرکلبهزیستیخراسانرضویتشریحکرد:

 4آسیب اجتماعی عمده استان
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت :هم اکنون
چند آســیب اجتماعی عمــده در اســتان وجــود دارد
که مهــم تریــن آن ها طــاق ،خشــونتهای خانگی،
حاشیهنشــینی و اعتیــاد اســت .بــه گــزارش ایســنا،
حمیدرضا پوریوسف با بیان این که طی سال گذشته
بهنسبتسال 96دربخشطالقدراستانباافزایش
مواجه بودیم ،افزود :با بررســیهای صورتگرفته در
سهماهاولامسال،نسبتبهمدتمشابهسالگذشته
دراستانخراسانرضوی،نرخطالق 4درصدافزایش
داشت هاست.ویهمچنینمتوسطکاهشنرخازدواج
دراستانرا 12درصداعالمکردوگفت:سالگذشته
بهدلیلتوسعهمراکزاورژانساجتماعی،شاهدافزایش
خدماتدهیبهکودکآزاریوهمسرآزاریبودیم.وی
درادامهبابیاناینکهمعتادانمتجاهرواعتیادازدیگر
مشکالتیهستندکهآمارآندرمشهدباالست،افزود:
سال گذشته  9380معتاد متجاهر در مشهد سامان
دهی شدند .پوریوســف همچنین از افزایش عملکرد
سامان دهی بیش از 30درصد معتادان متجاهر طی
امسالخبردادوگفت:باتوجهبهتاکیداتاستانداربر
پیشگیریازاعتیاد،تمامتالشخودرابهکارگرفتهایم
که فعالیتهای پیشگیری از اعتیاد را توسعه بخشیم
و پیشــگیری را از افراد سالم شــروع کنیم .وی افزود:
شهرستان مشهد حدود  50درصد از جمعیت استان
را در بــر گرفتــه و آســیبهای اجتماعی بــه خصوص
کودکآزاری و همسرآزاری در مشــهد بیشتر از دیگر
شهرستانهاست .البته این افزایش آمار به این دلیل
نیست که در مشهد آسیب بیشتری داریم ،بلکه شاید
به این علت باشد که تعداد آسیبهای شناساییشده
در این شــهر بیشــتر اســت .پوریوســف با بیان این که
متوسطآسیبهاییکهدرمشهدشناساییمیشوداز
شهرستانهابیشتراست،تصریحکرد:بهدلیلحاشیه
بسیار وسیعی که در مشــهد وجود دارد ،آمار معتادان
متجاهردراینشهرازهمهشهرستانهابیشتراست.

مدیرعاملتاکسیرانیمشهدخبرداد:

آغاز تحویل تاکسی های جدید
به تاکسیرانان

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی
شهرداریمشهدازآغازتحویلتاکسیهایجدیدبه
تاکسیرانانخبرداد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
شهرداری مشــهد،احمد محبی گفت :چندی پیش
براســاس تفاهم نامه با بانک ملی ،شــرایط دریافت
تسهیالتباکارمزد 18درصدبراینوسازیتاکسی
های فرســوده فراهم وپیگیــری هــای الزم نیز برای
تامینخودروتوسطخودروسازانازسویشهرداری
مشــهد انجــام شــد .وی تصریح کــرد :اکنــون نیز با
پیگیری های انجام شده ،پیش فاکتور تحویل200
دستگاه تاکسی جدید از ســوی تولید کننده خودرو
صادرشدهاست.

مشاوربینالمللشهرداریمشهدخبرداد:

سفرسفیرجدیدایتالیابهمشهد
طی هفته جاری

مشاوربینالمللشهرداریازسفرجوزپهپرونه،سفیر
جدیدایتالیا طیاینهفتهبهمشهدخبرداد.بهگزارش
پایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،کشیریبابیان
این که ســفیر ایتالیا عالقه مندی خود را برای دیدار با
شــهردار مشــهد اعالم کرده اســت ،افزود« :پرونه» در
راسهیئتبلندپایهاقتصادیبرایپیگیریهمکاری
های دوجانبه با موضوعات اقتصادی و گردشگری به
مشهدمیآید.
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رئیسکمیسیونمعماریوشهرسازیشورایشهرمشهدمطرحکرد

بالتکلیفی 5ساله سندهایبلندمرتبهسازی
وپهنهبندیحریممشهد
گزارش

محمد حسام مسلمی

حدود  5سال از تصویب طرح جامع شهر مشهد
می گذرد و شورای عالی شهرســازی و معماری
در این طــرح ،اداره کل راه و شهرســازی اســتان
را مکلف کرده بــود در مدت دو هفته نقشــه پهنه
بندیحریممشهدوسندبلندمرتبهسازی راتهیه
کند اما با گذشت پنج سال و با وجود این تکلیف،
اقدامی صــورت نگرفته اســت .دو مــاه پیش نیز
جلسهصیانتازحریممشهددرمحلاستانداری
تشکیلشدوبهگفتهرئیسکمیسیونمعماریو
شهرسازی شورای شهر مشهد ،یکی از مواردی
کهبهطورجدیازمدیرانراهوشهرسازیمطالبه
شد همین بود و طبق توضیحاتی که آن ها دادند
محدوده اختالفــی 5هزار هکتاری شهرســتان
طرقبه و شاندیز با مشــهد ،دلیل این تاخیر بیان
شد.مهدینیاحالازپیگیریدوسندپهنهبندی
وبلندمرتبهسازیمشهددرجلسهایکهامروزدر
تهران با حضــور مدیران وزارت راه و شهرســازی
برگزار خواهد شد ،خبر داده است.محمد هادی
مهدینیارئیسکمیسیونمعماریوشهرسازی
شــورای شــهر مشــهد در گفت و گو با «خراسان
رضوی» با انتقاد از تهیه نشــدن سند پهنه بندی
حریم مشــهد از ســوی اداره کل راه و شهرسازی
اســتان ،می گوید :تهیه ســند پهنه بنــدی حریم
مشــهد از زیر مجموعه هــای طرح جامع اســت،
متولی آن نیز راه و شهرســازی اســت که از سال
 93مکلفبودهاینسندراتهیهکندولیتاکنون
اقدامی نکرده است .وی با بیان این که تهیه سند
حریم مشهد تلکیفی از سوی شورای عالی شهر
سازیومعماریاست،میافزاید:حالبایدازراه
وشهرسازی پرسید چرا از سال 93و ظرف مدت
سهماهیکهبایداینسندتهیهمیشدهنوزارائه
نشده اســت ،ضمن این که تاکید شــورای عالی
شهرســازی و معماری هم بــر این موضــوع بوده
است که این سند تهیه شود.مهدی نیا با تصریح
بر این که در خــرداد 95دوباره یک فرصت برای
تهیه ســند پهنه بندی حریم مشــهد به اداره کل
راه و شهرســازی داده شــد ،یادآور می شود :این
فرصتدوبارهبهآنهادادهشدکهظرفمدتسه
ماه این سند را ارائه کنند ولی تاکنون عمال هیچ
اتفاقینیفتادهاست .رئیسکمیسیونمعماری
وشهرسازیشورایشهرمشهدمیافزاید:مادر

شورایشهرودرکمیسیونمعماریبرایاینکه
این سند تهیه شــود 700 ،میلیون تومان اعتبار
در نظر گرفتیــم ،در حالی که اصــا از وظایف ما
نبوده است و ما این اعتبار را در نظر گرفتیم تا راه
و شهرسازی با مشــاوران وارد مذاکره و این سند
هرچهسریعترتهیهشود .ویبهجلسهامروزخود
با دکتر کاظمیــان مدیرکل طرح هــای معاونت
شهرسازیوزارتراهوشهرسازیدربارهپیگیری
احیای نهاد مطالعات طرح های تفصیلی مشهد
اشارهمیکندومیافزاید:دراینجلسهعالوهبر
پیگیریموضوعاحیاینهادمطالعاتطرحهای
تفصیلیمشهد،سندپهنهبندیحریموبلندمرتبه
ســازی مشــهد نیــز مطــرح و پیگیــری خواهــد
شــد.مهدی نیا می گوید :دالیل راه و شهرسازی
برای تهیه نشدن این سند به نظر من قانع کننده
نیســت ،متاســفانه اراضی حریم ما دســتخوش
تغییراتی می شــود که اگر برنامه نداشته باشیم
خودحریمدچارتحوالتجبرانناپذیریخواهد
شدومابعداز 15سالدیگر،دوبارهمیگوییمکه
چه کنیم .این عضو شــورای شهر مشهد در ادامه
به موضوع تهیه نشــدن ســند بلند مرتبه ســازی
نیز اشاره می کند و می گوید :تهیه این سند نیز
خیلی طوالنی شده اســت ،با این که شورا تقریبا
هر دو هفته یک بار با شــهرداری مکاتبه می کند
و از شــهرداری می خواهد طرح های تفصیلی را
هرچهزودترارسالکندبهویژهطرحهایضوابط
بلند مرتبه سازی را  ،اما گویا هنوز در شهرداری
هماهنگی هــای الزم صورت نگرفته اســت .وی
می افزاید :عالوه بــر این که هــر دو هفته مکاتبه
کردیم،جلسهگذاشتیموخواستیمکههماهنگی
راانجامدهندو طرحهارابیاورند،بهنظرممشکل
اصلیدرخودشهرداریایناستکهبینمعاونت
هایمختلفوادارهکلطرحهاکهمتولیارتباط

با مشــاوران اســت هماهنگــی الزم انجــام نمی
شــود .وی تاکید می کنــد :از شــهرداری محترم
می خواهیم هــر چه زودتر هماهنگــی های بین
بخشی خودشان را انجام دهند و طرح تفصیلی
را هر چه زودتر آماده و برای شــورا ارســال کنند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای
شهرمشهددرپاسخبهاینسوالکهکدامنهاددر
تهیه سند ضوابط بلند مرتبه سازی و پهنه بندی
حریم مشهد اهمال کرده اســت ،می گوید :من
همــه را دخیل می دانم ،بیشــترین بــار و متولی
آن شــهرداری و راه و شهرسازی اســت  ،االن که
بیش از 12ســال طول کشــیده بخش زیادی از
مسئولیتبهایندونهادمربوطمیشود.مهدی
نیاتاکیدمیکند:اگرقراراستاینموضوعحل
و فصل شــود ،این دو نهاد باید بپذیرنــد که نهاد
مطالعات طرح های توسعه شهری شکل بگیرد
و هر هفته گزارش بدهند و زمان بندی واقعی را
اعالمکنندتااینطرحرادریکبازهزمانیتهیهو
بهشوراارسالکنیم.ویدرپاسخبهاینسوالکه
آیانهادیمیتواندباایناهمالبرخوردکند؟می
افزاید:دستگاهنظارتیدراینزمینههممیتواند
شورای شهر و هم ســازمان بازرســی کل کشور
باشــد ،از طرفی دســتگاه قضایی هم می تواند
موضوعراازلحاظجلوگیریازجرمپیگیریکند.
•تهیهسندپهنهبندیدرانتظارتعیین
تکلیفحریمومحدودهشهر

در ادامه برای پیگیری موضوع بــا مدیرکل راه و
شهرســازی اســتان تماس می گیریم که اخوان
عبداللهیان پاســخی مکتــوب در این زمینه می
دهد :بحث پهنــه بندی به تعییــن تکلیف حریم
و محدوده براســاس مرز تقســیمات ارتباط پیدا
می کند و هم اینک نیز با توجه به طرح مجموعه

شــهری ،پاســخ متقاضیــان در حریــم در قالب
کارگروه امــور زیربنایی و شــورای برنامه ریزی و
توســعه داده می شود .همچنین ســعی شده در
مصوبات ،حرمت حریم مدنظر اعضای کارگروه
باشــد ولی چگونگی نظارت متولی بر ســاخت
وســازهای غیرمجــاز در حریم می تواند آســیب
شناسیشود.آقایاستاندارهمزمانپاسخگویی
بهمتقاضیاندرحریموخارجازحریم رابهحداقل
رســاندند .وی می افزاید :تهیه سند پهنه بندی
حریمهمبهموازاتپیگیریمرزتقسیماتتوسط
شهرداریدرمسیراقداماست.
•راهوشهرسازی:بابتتاخیردرحوزه
خودمانعذرمیخواهیم

مدیر کل راه و شهرســازی اســتان همچنین در
خصوصسندبلندمرتبهسازیمشهدمیگوید:
در خصــوص بلند مرتبه ســازی بارها اعالم شــد
که چارچوب ضوابط و مقررات از طرف شــورای
عالی معمــاری و شهرســازی ابالغ شــده و مقام
ارشد اجرایی استان هم به شهرداری ابالغ کرده
است و مقرر شــد با برنامه زمان بندی مشخصی
کــه در اســتانداری و دســتگاه هــای نظارتــی به
تصویب و اســتحضار ایشان رســیده ،شهرداری
که مجری طرح تفصیلی اســت ،تک تــک حوزه
ها را به کمیسیون ماده  5استان بیاورد .تاکنون
هم در ســال هــای اخیر بســیاری از درخواســت
های شــهرداری در خصوص ســاخت و ســاز در
کمیســیون مطرح شــده یا بر اســاس طرح های
مصوب قبلی خودشــان اقدام کــرده اند.اخوان
می افزاید :شهرداری با هر نظر تخصصی و فنی
کهشورایمحترماسالمیشهرمدنظرداردبحث
بلندمرتبهسازیرادرقالبطرحتفصیلیمشهد
در کمیسیون بیاورد ،اعضای کمیسیون یا قبول
یا رد می کنند یا هم نظر اصالحــی خواهند داد،
فقط وقت را تلف نکنند .وی تصریــح کرد :اگر با
گفتناینکهمامقصرهستیممشکلمردموشهر
زودترحلمیشود،قبولاست،هرچهبزرگواران
میگویند.ازهمهبهدلیلتاخیربهوجودآمدهدر
حوزه خودمان عذر می خواهیــم ،فقط می دانم
چندینماهاستکهدیگرهمهچیزتعیینتکلیف
شــده اســت ،باید زودتر مباحث عملیاتی شود.
شایانذکراست،برایپیگیریموضوعبامعاون
شهرسازیشهرداریمشهدنیزتماسگرفتیمکه
ویپاسخگونبود.

شهردارمشهدمطرحکرد

 3راهکار مشترک شهرداری و
دانشگاه علوم پزشکی
برای حل ترافیک «احمدآباد»
شهردار مشهد فعال کردن شهرک سالمت ،ایجاد
مجتمعهای ایستگاهی با کاربری پزشکی و ایجاد
کلینیکهــای تخصصــی در مناطق کــم برخوردار
را سه راهکار مشــترک شــهرداری و دانشگاه علوم
پزشکی برای حل مشکل تجمع مطبها در خیابان
احمدآباد بیان کرد .به گــزارش فارس ،محمدرضا
کالیی اظهــار کرد :بنا به جلســهای کــه حدود یک
ماه قبل با مسئوالن دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
داشــتیم به این نتیجــه رســیدیم که بــرای کاهش
ترافیک در منطقه احمدآباد باید به سراغ فضاهای
جایگزین با استانداردهای الزم برویم .وی با اشاره
به این کــه برخی بیمارانــی که به مطبهــا مراجعه
میکنند،مشهدینیستند،افزود:باتوجهبهاین که
بیشتر این مطبها ،حتی سادهترین امکانات مانند
ســرویس بهداشــتی هم ندارند ،با برخی مسجدها
در این منطقه قرارداد بستهایم تا مراجعه کنندگان
بتوانند از سرویسهای بهداشــتی استفاده کنند و
هزینهاش را به عهده گرفتیم تا بیماران کمتر دچار
مشکل شوند .کالیی تصریح کرد :با احداث بخشی
ازکلینیکهایتخصصیبهویژهاحداثبیمارستان
در منطقه شــهرک شــهید رجایــی ،بخشــی از این
مشکالت خود به خود رفع میشود .وی افزود :اگر
اراضی ارتش ،آزاد و مصوبه شــورای عالی معماری
و شهرسازی برای اراضی پادگان ابالغ شود ،عالوه
بر پارک بزرگ  ۷۲هکتاری ،اراضی انتفاعی آن در
خدمت خدمات پزشکی قرار میگیرد.
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد
نیز در این زمینه بــا بیان این که در گذشــته فرایندی
داشتیم که مناطق را طبقهبندی میکردیم ،تصریح
کرد :طبقه بندی و سقف تعداد مطبها و داروخانهها
براســاس تراکم جمعیــت تعیین میشــد کــه در پی
اعتراض و شــکایتهای مــردم و نظام پزشــکی ،این
طرح در دیوان عدالت لغو شــد .رحیمــی افزود :تنها
کاری که میتوانیم انجام دهیم این اســت که دوباره
به طرح طبقهبندی مشــهد برگردیم و اجــازه ندهیم
در بعضی مناطــق مطب دایر شــود .وی تصریح کرد:
شــهرداری میتواند با نظام پزشــکی تفاهــم نامهای
منعقــد کند تــا از صــدور مجوزهــا در برخــی مناطق
جلوگیری شود .رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا
دانشگاه علوم پزشکی شهرک ســامت را در اختیار
پزشکان قرار میدهد؟ گفت :ما طرح بزرگ شهرک
دانــش و ســامت را در اختیار پزشــکان گذاشــتیم و
اعالم کردیم بیایند ســاختمان پزشــکان را بسازند و
در آن جا مستقر شــوند و از امکانات موجود استفاده
کنند .مدیــر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهد با تاکید بر این که پزشــکان میتوانند در طرح
دانش و سالمت ،زمینهای  ۹۹ساله را اجاره کنند،
از اســتقرار در کلینیکهــای تخصصی و اســتفاده از
تجهیزات نیز خبر داد .وی با بیان این که در کلینیک
مستقلسیدیکمبودپزشکمتخصصداریم،اظهار
کرد :اعالم کردیم این کلینیک تمامی امکانات الزم
را دارد اما پزشکان حاضر نیســتند بیایند زیرا عقیده
دارند کلینیک دور از تجمع مردم است.

