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رئیسشورایشهرمشهدمطرحکرد:

تاکید بر عینی و عملی شدن «شهر
ترمیمی»و«حقوقشهرنشینی»

رئیسکمیسیونحقوقیشورایشهرمشهد:

بازآفرینیمفهومیگستردهتر
از پروژههای کالبدی دارد

رئیس کمیســیون حقوقــی ،امــاک و قراردادهای
شورای اسالمی شــهر مشــهد با تأکید بر به رسمیت
شمردن جایگاه دفاتر تسهیل گری در بین نهادهای
عمومــی و دولتــی ،این مهــم را الزمه حل مشــکالت
و بحرانهــای مناطــق ناکارآمــد شــهری دانســت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی شــورا ،محســن
حســینیپویا بابیــان این کــه دفاتر تســهیل گری در
مناطقی از شــهر که دارای مشــکالت زیادی هستند
تأســیس میشــود ،افزود :در موضوع دفاتر تســهیل
گــری ،پیشبینیهــای الزم در قانــون انجامشــده و
در سیاســتهای کاری شــهرداری و در زمینههــای
مختلف ،دفاتر تســهیل گــری نقش پررنگــی دارند.
وی ادامــه داد :از آن جــا کــه چند بخــش مختلف در
شــهرداری برای توزیع مشــارکت و جلب مشــارکت
مردمی در تالش هســتند و ازجمله آنها میتوان به
شورای اجتماعی محالت اشاره کرد یا طرح موضوع
شــهر ترمیمی که شــهرداری مشــهد بهعنوان اولین
شهرداری در کشور به دنبال تحقق آن است ،لذا امور
ن قبیــل از طریق دفاتر تســهیل گری در
مختلف ازای 
حال انجام اســت .تمام این موارد در یک راستاســت
و ازلحاظ قانونی مشــکل و مانعی بر ســر راه نیســت.
اساس کار دفاتر تسهیل گری نیز بر مبنای مشارکت
مــردم و توافقــات بین ایشــان طراحیشــده اســت.
رئیس کمیسیون حقوقی شــورا با یادآوری این نکته
که بازآفرینی شهری مفهومی بسیار گسترده و دارای
ابعــادی بســیار بیشــتر از کار کالبدی اســت ،گفت:
اقدامــات اجتماعی ،اقتصــادی ،شهرســازی و تمام
ابعاد زندگی شهروندان در گستره موضوع بازآفرینی
شهری قرارگرفته و باید مدنظر باشد.

معاونبرنامهریزیشهرداریمشهد:

مدیریت شهری به آموزش و
مهارت ها نیازمند است

معاونبرنامهریزیوتوسعهسرمایهانسانیشهرداری
مشهد با اشــاره به اهمیت مهارت داشــتن نیروهای
انســانی هــر مجموعــه در حــوزه کاری محول شــده
گفت :مدیریت شــهری هم به آمــوزش و مهارت های
الزم مطابق با نیازهای حوزه شــهری نیازمند است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد،
شهریار آل شیخ در بازدید از مجموعه خیرین آموزش
های فنی و حرفــه ای افزود :برای ارائــه مهارت های
الزم در حوزه مدیریت شــهری به کارکنــان ،با فنی و
حرفه ای و ســایرحوزه ها مذاکره کرده ایم و خودمان
نیز در آموزش هایمان به موضوع مهارتی توجه داشته
ایم .وی با بیان این که خوشحال هستیم مجموعه ای
درحوزه مهارت آموزی که موضوعی ریشــه ای و یکی
از چالش های توسعه در ایران است فعالیت می کند،
اظهارکرد :مجموعه هایی که در قالب خیرین شکل
می گیرد نگاهشان بیشتر به درمان مشکالت است و
نگاهی به پیشگیری و رفع ریشه ای معضالت ندارند،
اما اقدامی که در مجموعه خیرین آموزش های فنی و
حرفه ای برای ارائه آموزش و مهارت های الزم در این
حوزه به جوانان انجام می شود بسیار ارزشمند است.
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وضعیت سفید کرونا در استان

دانشگاه علوم پزشکی  :هیچ موردی از ابتال به کرونا در استان مشاهده نشده است
گزارش
وحید تفریحی

ظهر روز چهارشــنبه بود که وزارت بهداشــت
رســما از ورود کرونا به ایران خبــر داد و مثبت
شــدن آزمایــش هــای اولیــه دو نفر مبتــا به
ویروس کرونــا را تایید کــرد .انتشــار این خبر
نگرانیهاییبینمردمایجادکردامامسئوالن
و متولیان بهداشتی و درمانی کشور اطمینان
خاطر دادند که اوضاع تحت کنترل است .در
استان خراسان رضوی نیز اعالم شد که هیچ
گونه مــوردی از ابتــا به کرونا ویــروس جدید
مشــاهده نشــده اســت و آمادگی کامل برای
مقابله با این ویروس وجود دارد.
•شایعه ای که قویا تکذیب شد

نبود اطالع رســانی رســمی ،به موقــع و دقیق
موجب ایجــاد موجــی از شــایعات غیرموثق در
فضای مجــازی شــد؛ یکــی از همین شــایعات
مربوط به مشهد و وجود برخی موارد مشکوک
ابتال به کرونا در یکی از بیمارســتان های شــهر
بود؛ شــایعه ای که البته قویا از ســوی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد تکذیب شــد .دکتر محمد
جعفــر صادقی مدیرگــروه پیشــگیری و مبارزه
با بیماریهای دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد
در این زمینــه به «خراســان رضــوی» گفت :در
استان خراسان رضوی موردی از ابتال به کرونا
نداشــتیم .وی مــی افزایــد :نبایــد به شــایعات
توجه کــرد و اصــا مــوردی در اســتان گزارش
نشــده اســت .ضمن این که اخباری که در این
زمینه منتشر می شود تا زمانی که موثق نباشد
نمی توان درباره آن اظهارنظر کرد.
صادقــی در پاســخ بــه این ســوال کــه آیــا مورد
مشــکوکی در اســتان داشــته ایم کــه آزمایش
کرونا از او گرفته شده باشد؟ می گوید :خیر در
خراسان رضوی موردی نداشته ایم.
وی همچنیــن در گفــت وگــو بــا ایســنا ،اعالم
کــرد :دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد هم در
حوزه بهداشــت و هم در حوزه درمــان آمادگی
مقابله بــا کرونــا را دارد .جلســات متعــددی با
دســتگاههای مختلــف برگــزار شــده تــا همــه
دستگاههانیزآمادگیکاملدراینزمینهداشته
باشند .وی درباره این که کدام بیمارستانهای
مشــهد بــرای بســتری افــراد احتمالــی مبتال
بــه کرونــا در نظــر گرفتــه شــده اســت ،گفت:
بیمارســتانهای خاصی برای ایــن موضوع در
نظرگرفتهشدهاست،بیمارستانهایپشتیبان
(بیمارستانهای رده  )۲را هم برای این منظور
در نظر گرفتهایم .بیمارستان امام رضا(ع) جزو
بیمارســتانهای سطح اول اســت .صادقی در
پاسخ به این که آیا امکانات تشــخیص کرونا در
مشــهد وجود دارد یا خیر؟ اظهارکــرد :وزارت
بهداشتدنبالایناستکهکیتهایتشخیص
کرونا را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قرار دهد ،هم اکنون تشــخیص کرونا در تهران
انجــام میشــود .وی تاکید کرد :مــردم نگران
نباشند ،هر کس عالیم سرماخوردگی دارد ،به
پزشک مراجعه کند و اگر نیاز بود ،پزشک بیمار
را به بیمارستان ارجاع میدهد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

اقدامات پیشگیرانه در سیستم های حمل و نقل عمومی مشهد

رئیس شــورای شــهر مشــهد گفت :ترویج مفاهیمی
چون شــهر ترمیمــی و منشــور حقوق شــهروندی در
بین مردم زمانی میسر میشــود که عموم جامعه آثار
اجرایی شدن آن را لمس و مشــاهده کنند؛ مدیریت
شــهری بایــد روی متغیرهــای ایــن دو حــوزه تمرکز
کنــد و در جهت عملیاتــی کــردن آن گام بــردارد .به
گزارشپایگاهاطالعرسانیشورا،محمدرضاحیدری
در نشســت تخصصــی عدالت ترمیمــی با بیــان این
که شــورای پنجم شهر مشــهد از نخســتین روزهای
فعالیت خود پیگیر تحقق و اجرایی شدن دو موضوع
«شــهر ترمیمی» و «حقوق شهرنشــینی» بوده است،
اظهارکرد :بسیار خرســندیم که این تالشها به ثمر
نشستهاستولیاکنونبایدبرایعینیوعملیشدن
آن گام برداریــم .حیدری با بیان این کــه به هیچ وجه
نباید صرفا به تبیین نظری مسائل بپردازیم ،تصریح
کرد :یکی از نقیصههای کشور ما همین توجه صرف
به حوزههای نظری اســت ،ثمــره آن هــم مطالعات،
اسناد ،تفاهمنامهها و توافقنامههای متعددی است
کــه در کتابخانههــا و مراکز پژوهشــی به وفــور یافت
میشود و وارد فاز اجرایی نشد ه است .رئیس شورای
شهر مشهد تاکید کرد :مدیریت شهری مشهد باید بر
روی یکی از متغیرهای شهر ترمیمی که وجه اجرایی
عملیتری دارد ،متمرکز شود و تعاریف روشنی از آن
داشته باشیم.

۵

•دستور استاندار؛ پیشگیری در
دستورکار همه دستگاهها باشد

روز پنج شــنبه نیز جلســه کارگروه بهداشت و
پدافندغیرعاملاستاندراستانداریبهمنظور
آمادگی و هوشیاری مسئوالن و نهادهای ذی
ربط در حوزه سالمت برگزار شد .استاندار در
این جلســه تاکید کرد که پیشگیری در دستور
کار همه دســتگاه ها باشــد .به گزارش روابط
عمومــی اســتانداری ،علیرضــا رزمحســینی
گفت :تاکنون در خراسان رضوی هیچ موردی
از ابتال به ویروس کرونا گزارش نشــده اســت.
وی افزود :دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد به
نمایندگیازتمامیدانشگاههایعلومپزشکی
استان،مرجعهماهنگیواطالعرسانیدراین
زمینهخواهدبود.ویتصریحکرد:خوشبختانه
همه دســتگاههای نظامی ،انتظامی ،ارتش و
ســپاه درخصوص مقابله احتمالی بــا ویروس
کرونا اعالم آمادگی کردهاند تا امکانات بخش
ســامت خود را بســیج کنند .رزمحســینی با
اشــاره به این که در آســتانه فرارســیدن نوروز
و پیک ســفر زائــران بــه مشــهد بایــد موضوع
پیشــگیری در دســتورکار قــرار گیــرد ،تاکید
کرد :در مراکز تجمع جمعیت مانند حرم مطهر
رضوی ،مساجد و کتابخانهها بنا شده است که
امکانات بهداشــتی به صورت رایــگان تدارک
دیدهشود.همچنیندرحوزهتبلیغاتوآگاهی
بخشی به مردم بنرهایی در سطح شهر مشهد
نصب خواهد شد تا زائران و مجاوران از راههای
پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا اطالع یابند.
رزمحسینیتاکیدکرد:ماسکهایبهداشتی
با ســهولت باید در اختیــار مردم قــرار گیرد تا
هیچ نگرانی در این زمینه وجود نداشته باشد.
محمد حسینی بحرینی رئیس دانشگاه علوم
پزشــکی مشــهد هم در این جلســه با تاکید بر
لزوم رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از
ابتالبهکروناافزود:خوشبختانههمکاریهای
خوبی بیــن نهادهــای دولتــی و غیردولتی در
مشهد وجود دارد و جای نگرانی نیست.
•اقدامات پیشگیرانه شهری؛ ضدعفونی
روزانه سیستم حمل و نقل عمومی

یکی از اقداماتی که از شــب گذشــته در دستور
کار مدیریت شــهری قرار گرفــت ،انجام برخی
اقدامات پیشگیرانه از جمله ضدعفونی کردن
روزانــه اتوبوس هــا و واگــن های قطارشــهری
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مشهد بود .معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک
شــهرداری مشــهد در این زمینه به «خراســان
رضوی» گفت :ضدعفونی کــردن اتوبوس ها و
واگن های قطارشهری مشهد را به منظور انجام
اقدامات پیشگیرانه آغاز کردیم و حدود 1250
اتوبوس را هر شب ضدعفونی می کنیم .در این
اقــدام محل هــای تمــاس شــهروندان از جمله
دستگیره ها و میله ها ضدعفونی می شود.
خلیــل ا ...کاظمی افــزود :کلیــه واگن های
قطارشهری نیز هر شب ضدعفونی می شود،
همچنین برنامه ریزی کردیم که در ایســتگاه
هــای قطارشــهری مایــع ضدعفونــی کننده
به صورت رایگان در اختیار شــهروندان قرار
گیرد تا افرادی که وارد ایستگاه ها می شوند
بتوانند دســت های خود را ضدعفونی کنند.
وی تاکید کرد :در زمینه ضدعفونی وســایل
حمل و نقل عمومی با یک پیمانکار متخصص
بــرای ضدعفونــی واگن هــای قطارشــهری
توافق اولیه انجام شــد که کار خــود را با مواد
مخصوص ضد عفونی آغاز میکند.
•بازار عجیب ماسک و مواد ضدعفونی
کننده

بعد از تاییــد ورود ویــروس کرونا به کشــور در
روز چهارشنبه هفته گذشته ،مردم برای تهیه
لوازمبهداشتیوضدعفونیکنندهبهخصوص
ماســکهای بهداشــتی بــه داروخانههــای
ســطح شــهر مشــهد مراجعه کردند ،عالوه بر
گســتردگی و زیــاد بــودن تقاضا بــرای خرید
ماسکومایعهایضدعفونیکننده،متأسفانه
شاهد افزایش قیمت چند برابری ماسکهای
بهداشتی در برخی داروخانهها و نایاب شدن
آن در بازار بودیم .مدیرکل تعزیرات حکومتی
اســتان در ایــن زمینه بــه «خراســان رضوی»
گفــت :در چنیــن شــرایطی دانشــگاه علــوم
پزشکی موظف است ماســکهای بهداشتی
را بهصورت رایگان در اختیار شهروندان قرار
دهد .کریم تصریــح کرد :تعزیــرات حکومتی
دستگاه ناظر نیست و باید حتم ًا دستگاههای
ناظر مانند علوم پزشکی به بحث گرانفروشی
و کمبــود لــوازم ضدعفونیکننــده و ماســک
بهداشــتی ورود کنند .لــذا بهمحــض این که
دانشــگاه علوم پزشــکی درخواســتی در این
خصوص برای انجام گشــتهای مشــترک به
تعزیرات حکومتی ارائه کند ما با آمادگی کامل

همکاری خواهیم کرد .وی افزود :باوجود این
شــعب تعزیرات حکومتی اســتان کام ً
ال آماده
هستند که در صورت ارائه شکایت از سوی هر
یک از شهروندان درخصوص عرضه نکردن یا
گرانفروشی ماسک و لوازم ضدعفونیکننده
از سوی داروخانههای سطح استان بهصورت
مستقیم با متخلفان برخورد کند و ما به شدت
این کمبود و گرانی را محکوم میکنیم.
هرچند اقــدام برخــی داروخانه هــا در گران
فروشی ماسک و ضدعفونی کننده ها محکوم
و قابل پیگیری اســت امــا در این زمینــه باید
توجه داشت که شــهروندان نیز باید از هجوم
برای خرید این موارد و خرید بیش از حد نیاز
پرهیز کنند.
•استفاده از ماسک برای همه ضروری

نیست

یکی از مواردی کــه باید در زمینه پیشــگیری و
مقابله با کرونا مورد توجه قرار داد این است که
ضرورتی به استفاده از ماسک برای همه نیست.
به گزارش ایرنا ،معاون وزیر بهداشت ،درمان و
آموزشپزشکیباتاکیدبرضرورترعایتنکات
بهداشتیازسویمردمگفت:ازنظربهداشتی،
استفادهازماسکبرایهمگانودرحالتعادی
ضروری نیســت و فقط کادر پزشــکی به آن نیاز
دارد .دکتر جان بابایی تاکید کرد :مردم شست
و شــوی دســت با آب و صابون را جدی بگیرند و
درخصوص ماسک نیز مطمئن باشند استفاده
از آن برای همگان ضروری نیست.
•توصیههای بهداشتی در پیشگیری از
کرونا

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نیزدرزمینهتوصیههایبهداشتیدرپیشگیری
از کرونا گفــت :افــراد جامعه برای پیشــگیری
از ابتال به ویــروس کرونا باید هنــگام حضور در
اجتماعات رعایت بهداشت فردی و توصیههای
بهداشــتی را جدی بگیرند .دکتر مهدی قلیان
اول افــزود :رعایــت بهداشــت فردی ،شســتن
مرتب دستها با صابون یا استفاده از مایع ضد
عفونی کننده ،دست ندادن و روبوسی نکردن
و حفظ آرامــش و پرهیــز از نگرانــی از اقدامات
پیشــگیرانه در کنترل بیماری کروناســت .وی
افــزود :هرچنــد هیچ مورد مشــکوک بــه کرونا
در مناطق زیر پوشــش دانشــگاه علوم پزشکی
مشهد در خراسان رضوی مشاهده نشده است
اما اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتال
به این بیمــاری به جــد دنبال میشــود .معاون
بهداشت دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد ،تب،
تنگی نفس ،ســینه پهلو و ســرفه را از شــاخص
ترین عالیم بیماری کرونا دانســت و ادامه داد:
افرادی که این عالیم را که مشابه عالیم بیماری
آنفلوآنزاســت دارند بهتر اســت از منــازل خود
بیرون نیایند و تحت کنترل باشند که اگر عالیم
تشدید شود برای بررسی بیشتر توسط پزشک
بــه بیمارســتان ارجاع شــوند .وی یادآور شــد:
بخش عفونی بیمارســتان امام رضا (ع) مشهد
برای معالجه افراد مشکوک به کرونا پیشبینی
شده است.

اخبار
شهری

معاونمالیوپشتیبانیشهرداریتاکیدکرد:

تالش برای الکترونیکی شدن
سیستم های مالی شهرداری مشهد
معــاون مالــی و پشــتیبانی شــهرداری مشــهد بــر
الکترونیکیوسیستمیشدنتمامیفرایندهایمالی
شــهرداری تاکید کرد و گفت :بایــد در جهت برقراری
ارتباطمیانسیستمهایمالیتالششود.بهگزارش
پایگاه اطالع رســانی شهرداری مشــهد ،رضا خواجه
نائینی در مراســم تکریم و معارفه تعــدادی از مدیران
حوزه مالی و پشتیبانی شــهرداری با تقدیر از خدمات
«عبداالمیربخشیزاده»،مدیرکلسابقامورمجامعو
حسابرسیشهرداریمشهدافزود:ویازافرادباتجربه
حوزه مالی و حسابرســی در شهرداری اســت و تعداد
زیادی از مدیران مالی دســت پرورده ایشــان هستند
که به دلیل بازنشستگی از زحمات او تکریم می شود.
وی با اشاره به اهمیت حوزه امور مجامع و حسابرسی
اظهارکرد:اینحوزهنظارتهایتخصصیبرحساب
هایسازمانهاومناطقداردوطیمدتتصدیآقای
بخشیزادهبراینحوزه،اقداماتخوبوقابلتوجهی
انجامشدهاست،بنابراینبرایادامهاینمسیرنیازمند
مدیریباتجربهوتوانمندبودیمکهپسازبررسیهای
الزم «امیر جباری» که تجربیــات زیادی درحوزه مالی
و اقتصادی دارد برای تصدی این پســت انتخاب شد.
خواجه نائینی با اشاره به تبدیل اداره وصول مطالبات
شــهرداری مشــهد بــه اداره کل هماهنگی دســتگاه
های اجرایی گفت :در بحث ارتباطات با دستگاه های
دولتی دچار اندکی به هم ریختگــی بودیم و هرحوزه
توافقاتی با دستگاه ها انجام می داد که دیگر حوزه ها
ازآناطالعینداشتندواینموضوعمدیریتشهریرا
درسطوحباالباچالشمواجهمیکرد،بنابراینضمن
مذاکره با وزارت کشــور ،بــرای رفع این مشــکل اداره
کل هماهنگی دستگاه های اجرایی تشکیل شد .وی
تصریح کرد :شــهرداری مشــهد چه درحوزه درآمدی
و چه حوزه نظارت های مالی ،با برقــراری ارتباط بین
سیستم های مالی و تشکیل بانک های اطالعاتی در
وضعیتخوبیقرارداردوهمینموضوعباعثدریافت
تندیس زرین جایزه مالی کشــور از ســوی شــهرداری
مشهد شد.شهریاری عضو شورای شهر مشهد نیز در
اینمراسمگفت:وظیفهمادرمدیریتشهریایناست
که کارهایمان را درست انجام دهیم که در این زمینه،
حوزه مالی کارهــای قابل تقدیری انجام داده اســت.
شایانذکراست،دراینمراسمعبداالمیربخشیزاده،
مدیرکل ســابق امورمجامع و حسابرســی شهرداری
مشهدتکریموامیرجباریبهعنوانمدیرکلامورمجامع
و حسابرســی شــهرداری ،جعفر عباســپور بــه عنوان
مدیرکل امــاک و خزانــه داری و علــی قناویزچی نیز
به عنوان مدیرکل هماهنگی دســتگاه هــای اجرایی
شهرداریمنصوبومعارفهشدند.

سرپرستسازمانساماندهی
مشاغلوفراوردههایکشاورزی
شهرداریمشهدمنصوبشد
مراسم تکریم مدیر عامل و معارفه سرپرست سازمان
ســاماندهی مشــاغل و فــراورده هــای کشــاورزی
شهرداریمشهدباحضورعضوهیئترئیسهشورای
شــهر ،مدیرکل حــوزه شــهردار و جمعــی از مدیران
شهری برگزارشــد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شهرداری مشهد ،معاون خدمات شهری شهرداری
در این مراســم گفت :سازمان ســاماندهی مشاغل
و فــراورده های کشــاورزی در حــوزه ســامان دهی
مشاغلوانتقالواحدهایصنفیدارایمزاحمتبه
خارج از شهر در حوزه زیست محیطی ،سامان دهی
تابلوهایتبلیغاتی،درراستایزیباسازیسیماومنظر
شهری،همچنینراهاندازیبازارهاوفروشگاههای
شهرداری در حوزه تنظیم بازار فعالیت دارد لذا نوع
مدیریت آن می تواند بازخورد مثبــت یا منفی در پی
داشته باشد .شایان ذکر اســت ،در این مراسم بهروز
کیانیمدیرعاملسابقسازمانساماندهیمشاغل
و فراورده های کشــاورزی تکریم و مسعود رضوی به
عنوانسرپرستاینسازمانمعارفهشد.

