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معرفی  22گزینه
برای تصدی شهرداری مشهد
خبیری/روزگذشتهفهرستگزینههایاولیهتصدیپستشهرداری
مشهد در فضای مجازی منتشر شد .خبر حکایت از آن داشت که
این فهرست از سوی منتخبان شورای پنجم برای بررسی معرفی
شده است که براساس آن ،محمد رضا اخوان عبداللهیان ،حسین
انصاری ،غالمرضا انصاری ،سید محمد حسین بحرینی طوسی،
علیبیدآبادی،هادیپژوهشجهرمی،علیاصغرپورفتحا،...قاسم
تقیزاده،حسینتکفلی،مهرانگیزجودی،علیرضاخروشی،حیدر
خوش نیت ،معصومه ریاحی ،سید محسن شوشتری ،عباس شیخ
االسالمی ،علی صالح آبــادی ،وحیدقربانی ،خلیل ا ...کاظمی،
محمدرضاکالیی،محمدمهدیمروجالشریعه،حمیدرضامسعودی
وغالمحسین مظفری  22فرد نام برده شده در این فهرست برای
بررسیبهعنوانشهردارآیندهمشهدهستند.برایآگاهیازصحت
ایناسامیبایکمنبعآگاهدربارهاینموضوعتماسگرفتیمکهوی
درگفتوگوباخراسانرضویاسامیمنتشرشدهراتاییدکرد.

ریــیــس ســازمــان نــظــام مهندسی اســتــان گــفــت :چند
ساختمان دارای شرایط مشابه روتانا با احتمال آتش
ســوزی در مشهد وجــود دارد.کــامــران در گفت و گو با
خــراســان رضــوی اف ــزود 40 :بــرج ساخته شــده جدید
داریــم که نماهای آن ها ترکیبی از کامپوزیت و پلی
اورتــان یا کامپوزیت و شیشه است و باید نمای آن ها
بررسی شود و دوباره تائید کیفیت دریافت کنند.حسین
کامراندیسفانی همچنین در گفت وگو با پایگاه خبری
وزارت راه و شهرسازی،با بیان این که در ساخت و ساز
هتل روتانای مشهد از مصالح ساختمانی غیراستاندارد
و نامرغوب استفاده شده بود ،از تشکیل کمیته شناسایی
ساختما نهای پرخطر در شهر مشهد و پیرامون حرم
مطهر رضوی و ارائه گزارش این کمیته در سه ماه آتی برای
ساختمانهای گروه دال (باالی  ۵هزار متر و  ۱۱طبقه)
در استان ،خبر داد.وی دربــاره علت آتش سوزی هتل
روتانای شهر مشهد گفت :این پروژه در مقطع میانی انجام
عملیات ساختمانی قرار داشت و نقشهها در سازمان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از ضرورت بررسی و تایید
کیفیت دوباره  40برج ساخته شده به دلیل نمای نا ایمن خبرداد:

آتش در کمین  40برج مشهد
نظاممهندسیساختمان بررسی شده اما گواهی پایان
کار هنوز به سازمان ارائه نشده بود.وی افزود :گزارشی که
در مورد آتشسوزی هتل درحال ساخت روتانا ارائه شده
گواه این است که هتل در بخشهایی در حال جوشکاری
بوده که به دلیل قابلاشتعال بودن نما ،جرقهای ایجاد و
آتش شروع میشود و این فاجعه رخ میدهد.کامران با
اشاره به این که مصالح غیراستاندارد و نمای کامپوزیت
قابلاشتعال و نامرغوب و همچنین نبود ناظر مقیم حین
انجام عملیات ساختمانی از دالیل این آتشسوزی است،
گفت :ورود مصالح غیراستاندارد به کشور چالشی است
که امــروزه با آن روبـهرو هستیم .معموال قیمت نماهای

کامپوزیت غیراستاندارد و مشتعل شونده نصف نمای
کامپوزیت استاندارد است و به همین دلیل نیز عده
زیادی به سبب صرفه اقتصادی کوتاه مدت به این سمت
گرایش دارند.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان با تاکید بر این که آتش سوزی برج سلمان مشهد
در سال گذشته شبیه به آتش سوزی هتل روتانا بود ،
افزود :سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در مورد
استفاده نکردن از نوعی ورق آتش زا در نمای ساختمان
قبال اطالعیه داده است و مهندسان موظف اند در این
مورد در بحث نظارت دقت الزم را به عمل آورند .اما از آن
جا که عموما ناظر مقیم در پروژه ها حضور ندارد و ناظران

به صورت مرحله ای به پروژه ها ورود می کنند ،چنین
مشکالتیبهوجودمیآید.ویادامهداد:اتفاقدیگریهم
که در آتش سوزی هتل روتانای مشهد رخ داد دسترسی
نداشتن خودروهای آتش نشانی به محل آتش سوزی بود
که امکان استقرار آن ها در جبهه نمای پشتی ساختمان
فراهم نشد.کامران تصریح کــرد :بــرای جلوگیری از
وقوع چنین آتش سوزی در این هتل کارفرما باید مصالح
استاندارد تهیه مـیکــرد ،مهندس ناظر باید کنترل
الزم را انجام میداد و مجری نیز باید کنترل و نظارت
دقیقی میداشت.با این حال و اگرچه نظارت بر مصالح
ساختمانی برعهده ناظران ساختمانی است اما مشکلی
که داریم این است که در پروژههای بزرگ نیز ناظران به
صورت مرحلهای تعریف میشوند .اعتقادی که داشته
و دارم و اکنون در استان نیز در حال پیگیری موضوع
هستم ،این است که این نوع نظارت برای ساختمان های
بزرگ جوابگو نیست و باید اصالح شود.وی افزود :باید
تشکلهای حقوقی مسئولیت نظارت را برعهده بگیرند
و ساختمان های دارای اهمیت و حتی تمامی ساختمان
ها ،ناظر مقیم داشته باشند تا هرگونه مصالحی که در
ساختماناستفادهمیشودراپیشازاستفادهتاییدکنند.
مشروح این خبر امروز در روزنامه خراسان رضوی و سایت
 khorasannews.comمنتشر شده است.
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حضور کاروان خادمان رضوی در 700
شهر کشور همزمان با دهه کرامت

ایران زیر سایه خورشید
عبدالهی -جای جای ایران عطر و بوی رضوان گرفته است
در فرخنده روزهای دهه کرامت و چه روح نواز است تماشای
دلدادگیهایمردمایرانبهآستانامامرضا(ع)کهباحضور
کاروانهایزیرسایهخورشیدوپرچمهایمتبرکحرممطهر
رضوی تجلی می یابد .در دهه کرامت امسال  80کاروان
به نقاط مختلف ایــران اسالمی اعــزام شده اند و در 700
شهرستانحضورمییابند.
▪تشرف خانواده شهدای نهضت مقاومت به حرم رضوی

روزگذشتهنیزمشهدمقدسمیزبانخانوادهشهداینهضت
مقاومت بود .به گزارش آستان نیوز،حدود 60تن از خانواده
شهدای مقاومت جهان اسالم از 9کشور یمن ،عراق ،لبنان،
پاکستان،افغانستان،نیجریه،سوریه،بحرینوایرانبهمیزبانی
آستانقدسرضویبهحرممطهررضویمشرفشدندوضریح
مطهررازیارتکردند.خانوادههایشهیدانتوسلی،کاظمی،
سجادی و خــاوری از شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون
افغانستاندرجمعاینخانوادههاحضورداشتند.

CMYK

