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کاهش  70مگاواتی مصرف برق
با تغییر ساعت فعالیت ادارات

مدیر امور دیسپاچینگ شرکت برق منطقه ای خراسان
گفت :با تغییــر ســاعات اداری در خراســان رضوی طی
روزهای گذشته ،میزان مصرف برق در این استان تا 70
مگاوات و در شــهر مشــهد تا  45مــگاوات در روز کاهش
یافته اســت .به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،حمید
موســوی در این باره اظهار کــرد :از ابتدای شــروع موج
گرما در اواســط خردادمــاه تاکنون حداکثــر مصرف در
شــبکه تا  3700مگاوات در روز و مربوط به ساعات 12
تا  17و حداقل مصرف بین  2هــزار تا  3هزار مگاوات در
روز و مربوط به ساعات اولیه صبح بوده است .وی افزود:
تاکنون هیچ مشــکلی برای تامین برق در اســتان وجود
نداشــته اما به علت خشکســالی و کاهش تولید نیروگاه
های برق آبی ،شــبکه سراســری برق در کل کشور دچار
کمبــود تولید شــده اســت و ملزم بــه مدیریــت مصرف و
کاهش بار شــبکه هســتیم .وی تصریح کرد :بــا توجه به
افزایش دمای هوا طی چند روز آینده در خراسان رضوی،
مدیریت مصرف از سوی مشترکان در بخش های مختلف
ضروری اســت تا نیاز به خاموشــی و قطعی برق طوالنی
مدت احساس نشود.

مدیرکلاستانداردخراسانرضویخبرداد

پلمب 76وسیله
در شهربازی های استان

مدیرکل اســتاندارد خراســان رضوی گفــت :از ابتدای
امســال تا  15تیرماه 76 ،وســیله و تجهیزات شهربازی
در این اســتان بــه دلیــل دریافت نکــردن تاییدیــه های
ایمنــی و اســتاندارد مهــر و موم شــد .بــه گــزارش ایرنا،
محمدرضــا جمیع در این بــاره اظهار کــرد :در این مدت
از  241وســیله و تجهیزات تفریحی و بازی در  36محل
و شهربازی بازدید و برای  147وســیله بازی مجوز بهره
برداری صادر شــد .وی افــزود :مواردی مبنــی بر پلمب
مجموعه های بزرگ شهربازی یا بوستان های دارای چند
وسیله بازی در این استان طی مدت مزبور گزارش نشده
اســت .وی تصریح کرد :هزار قلم کاال و خدمات در ایران
مشمول اســتاندارد اجباری است و شــهربازی ها نیز در
بخش ساخت وسایل و بهره برداری از تاسیسات مربوط
مشمول این استاندارد هستند.

شهردارمنطقه 4مشهد:

 38هزار واحد مسکونی و تجاری
منطقه 4فاقد سند است

شــهردار منطقه  4مشــهد تعداد واحدهای مســکونی و
تجاری این منطقه را  54هزار واحد بیان کرد و گفت38 :
هزار واحد از این تعداد فاقد سند است و به صورت وکالتی
یا قولنامهای خرید و فروش میشــود .به گــزارش پایگاه
اطالعرســانی شــهرداری مشــهد ،غالمرضا غالمی در
نشست با مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون
ماده  100شهرداری مشــهد اظهار کرد :پیش از این در
حریــم منطقه  4مشــهد ســاخت و ســازهای غیراصولی
صورت گرفته و هم اکنون بــا وضع موجود تحویل منطقه
شده است که باید با ارائه و اجرای طرحی جامع و مفید،
ساخت و ســازهای این محدوده از منطقه سامان دهی و
نظارت شود .وی به اقدامات شهرداری منطقه  4مشهد
در سه ماه اول امسال اشــاره کرد و افزود :در این مدت از
هزار مورد تخلف ســاختمانی با صــدور اخطاریه ،اعمال
پلمب واحدهای غیر مجــاز ،جمعآوری ابــزار و مصالح،
اجرای رای قلع بنا و  ...جلوگیری شده است.

طلب  2هزار و  600میلیاردی شهرداری مشهد از دولت با اسناد خزانه تسویه می شود

اقدامدولتبرایپرداختطلبشهرداری
گزارش
محمد حسام مسلمی

بدهی دســتگاههای اجرایــی به شــهرداریها ،ا ز
جمله موضوعاتی است که بارها مدیران شهری آن
را رســانهای کرده و هر بار از بیتوجهی دستگاهها
به پرداخت ایــن مطالبات انتقــاد کردهاند .در این
بین حجــم بــاالی مطالبات شــهرداری مشــهد از
دســتگاههای اجرایــی و پرداخت نشــدن آن طی
ســال های گذشــته ،از یک طرف شــهرداری را با
کمبــود منابــع بــرای بهثمــر رســاندن پروژههای
عمرانی روبــهرو کرده و از طرفی گــذر زمان ارزش
اقتصادی این مطالبات را به حداقل رسانده است.
آن طور که جمال حســن بارانی مدیــر کل برنامه،
بودجــه و ارزیابــی عملکــرد معاونت برنامــه ریزی
شهرداری مشهد به «خراســان رضوی» می گوید،
دولت بیــش از دو هــزار و  600میلیــارد تومان به
شــهرداری بدهی دارد که در سال های گذشته به
دلیل همکاری نکردن دستگاه های اجرایی روی
هم انباشته شده است.
بدهی های دســتگاه هــای اجرایی به شــهرداری
و انباشــته شــدن آن ،مجلس شــورای اســامی را
بر آن داشــت تا در ســال  89مصوبه ای را تصویب
کند کــه بر اســاس آن بــه دولت اجــازه مــی داد تا
از طریــق واگــذاری ســهام شــرکتهای دولتــی
به شــهرداریها ،بدهیهای خــود را بــه این نهاد
پرداخت کند؛ هر سال هم مجلس شورای اسالمی
ایــن مجــوز را به دولــت مــی داد تــا از ایــن طریق
دستگاه های اجرایی بدهی خود را پرداخت کنند
اما این مصوبه طی سال های گذشته دردی را دوا
نکرد و عمال اجرایی نشد.

•مصوبه دولت برای پرداخت بدهی به
شهرداری ها
در همین حــال چهارشــنبه هفتــه گذشــته ،آیی 
ن
نامه اجرایی تســویه مطالبات و بدهی های دولت
از طریــق صــدور اســناد تســویه خزانه بــه تصویب
هیئت دولت رســید .در این مصوبه بــه وزارت امور
اقتصادی و دارایی اجازه داده شــد تا بدهی دولت
به شهرداری ها با مطالباتش از آن ها را تا سقف دو
هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه نوع
اول و تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی
که بیــش از  ۵۰درصد ســهام یا مالکیــت آن ها به
صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد،
از طریق صدور اسناد تســویه خزانه نوع اول یا دوم
(حسب مورد) تسویه نماید.
شــهریار آل شــیخ ،معــاون برنامهریــزی و توســعه

شهردار مشهد ،در گفت و گو با «خراسان رضوی»،
درباره تاثیر مصوبه جدید دولت در پرداخت بدهی
های شــهرداری مشــهد می گوید :مصوبــه جدید
دولــت دو ویژگی مهــم دارد؛ اول این که دســتگاه
هایی که بدهی خود را به شــهرداری پرداخت می
کننــد ،دولت عوارضــی بــرای آن هــا در نظر نمی
گیرد و از طرفی بودجه دســتگاه هــم کاهش پیدا
نمی کند ،ویژگــی دوم این اســت که ایــن مصوبه
پرداخت بدهی های شهرداری را تسهیل می کند.
وی درباره میزان بدهی های دولت به شــهرداری
مشــهد نیز می گوید :میزان بدهی های دســتگاه
های اجرایی به شــهرداری مشــهد ،طبــق برآورد
انجام شده ،بیش از دو هزارو  600میلیارد تومان
اســت .وی در پاســخ به این ســوال که میزان طلب
دولت از شهرداری مشــهد چقدر است ،می گوید:
اینکــه دولــت از شــهرداری طلبی داشــته باشــد
مکانیزمــی وجود ندارد که مشــخص باشــد ،چه از
شهرداری مشهد و چه سایر شهرداری ها.
همچنین جمــال حســن بارانی مدیــر کل برنامه،
بودجــه و ارزیابــی عملکــرد معاونت برنامــه ریزی
شهرداری مشهد در گفت و گو با «خراسان رضوی»،
با اشــاره بــه این مصوبــه جدیــد دولت مــی گوید:
سامانه اسناد تسویه خزانه که هیئت دولت تصویب
کرده به نحوی اســت که شــهرداری هــا مطالبات
خود را از دستگاه های اجرایی ،در این سامانه ثبت
می کنند و آن دستگاه اجرایی باید پس از ثبت این
بدهی صحــت و ســقم آن را تایید کنــد و زمانی که
این بدهی از طریق ذی حســاب دســتگاه اجرایی
مربوط تایید شــد یعنی دولت هم آن را تایید کرده
اســت و از طریق تســویه خرانــه در تهــران موضوع
پیگیری می شود.

•انتقاد از همکاری نکردن دستگاه های
اجرایی استان

وی تصریح می کند :در سال های گذشته متاسفانه
دستگاه های اجرایی استان بدهی های خودشان
را به شــهرداری صحه گذاری و تاییــد نمی کردند
یا اصال قبول نمی کردند ،اما در دیگر اســتان ها،
شهرداری ها همانند شــهرداری قم با استانداری
و نماینــدگان مجلــس مذاکراتــی انجــام دادنــد و
توانستند اوراق تسویه یک ساله را از دولت دریافت
کننــد.وی با بیــان این که دســتگاه هــای اجرایی
اســتان در این زمینه همــکاری خوبی نداشــتند،
تاکید می کند :این نبود همکاری باعث می شد که
سهمی از بودجه کشــور که می توانست برای شهر
مشهد و توسعه شهر پرداخت شود ،عمال هدر برود.

•برخی از دستگاه های اجرایی برای
پرداخت بدهی دنبال سهم خواهی
هستند
وی با انتقاد از این نوع تعامالت در استان می گوید:
متاسفانه دید برخی از دستگاه های اجرایی استان
کوچک اســت ،وقتــی شــهرداری به آن دســتگاه
مراجعــه می کند کــه ایــن بدهی را صحــه گذاری
کند ،در جواب می گویند اگر صحــه گذاری کنیم
چه چیزی به ما بر می گردد؟! دنبال سهم خواهی
هســتند و این جنس مذاکرات نوعــی باج خواهی
و رانت اســت ،از طرفی شــهرداری نمــی تواند که
از حق و حقوق خــودش بگذرد و از طــرف دیگر آن
دســتگاه به نوعی دنبال رانت اضافه برای خودش
است و می گویند اگر فالن موضوع را حل کنید ،یا
مصوبه ای را از شورای شهر برای ما بگیرید ،یا فالن
تخلف مــا را نادیــده بگیرید ،ما هم بدهــی را صحه

گذاری و تایید می کنیم.
وی تاکید می کند :این رویه دستگاه های اجرایی
باعث طوالنی شدن مســیر دریافت اوراق از طرف
دولت می شــود  ،اگــر در ایــن زمینه تفکــر جمعی
باشــد ،خرده نگاه ها کنار زده شــود ،سهم بودجه
مشــهد به خــودش برمی گــردد و به دیگر شــهرها
تزریق نمی شود یا در خزانه دولت باقی نمی ماند.
وی بــه یکــی از مــوارد اختالفی بــا دســتگاه های
اجرایی اشــاره مــی کند و مــی افزاید :شــهرداری
باید برود فرودگاه را پلمب کند ،در زمینه ساخت و
ســازهایی که در محدوده فرودگاه انجام شده باید
فرودگاه حق و حقوق شهرداری را پرداخت کند تا
قانونی شــود ،آنها این کار را نکردند و ساختمان
هایی کــه در محدوده فرودگاه ســاخته شــده باید
پروانه پایان کار از شهرداری دریافت کنند که این
کار را نکرده اند ،شهرداری باید برود آن جا را پلمب
کند؟ شهرداری آیا می تواند این کار را انجام دهد؟

•فعال  400میلیارد تومان تایید شد
وی بــا بیان این کــه از زمان تصویــب مصوبه جدید
دولت تعامــات و همکاری خوبی بین شــهرداری
و دســتگاه هــای اجرایی شــکل گرفته اســت ،می
گوید :از وقتی دولت این مصوبه را گذرانده اســت
شهرداری مشــهد جلســات متعددی را با دستگاه
های اجرایی برگزار می کند ،بر همین اســاس در
شهرداری مشهد تیمی تشکیل شده است که این
کار را با دستگاه های اجرایی پیش ببرند تا بتوانند
این بدهی ها را صحــه گذاری و از دولــت دریافت
کنند ،حدود  400میلیارد تومان تا کنون توانستیم
تاییدیه بدهی دستگاه ها را بگیریم و ما می توانیم
از این طریق اوراق تسویه را از دولت دریافت کنیم.

مدیرکلراهوشهرسازیخراسانرضوی:

 17درصد مساحت شهرهای
استان نیازمند بازآفرینی است

مدیر کل راه و شهرســازی خراســان رضــوی گفت17 :
درصد مساحت شــهرهای این اســتان در  117محله از
 31شهر با  9هزار و  202هکتار مساحت و یک میلیون و
 717هزار و  888نفر جمعیت ،بافت ناکارآمد و نیازمند
بازآفرینی است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی
خراســان رضوی ،محمدرضا اخوان عبداللهیان افزود:
از مجموع محالت نیازمند بازآفرینــی ،یک هزار و 668
هکتار دارای بافت تاریخی ،دو هــزار و  66هکتار دارای
بافت ناکارآمــد میانی و پنــج هزار و  467هکتــار دارای
ســکونتگاه های غیر رســمی اســت که در مجموع سهم
اســتان از بافــت هــای ناکارآمــد نیازمنــد بازآفرینی در
کشور 6.5درصد اســت.وی یادآور شد :از سال 1395
ســتاد بازآفرینی شــهری با هدف ایجاد هماهنگی برای
بهبود سکونت در بافتهای ناکارآمد ،توسط وزارت راه
و شهرسازی تعریف شد که در شــهرهای مختلف استان
شکل گرفت.اخوان عبداللهیان افزود :در اجرای مصوبه
هیئت وزیــران در زمینه بازآفرینی شــهری ،تاکنون 36
هــزار و  976فقره تســهیالت از محل بانک هــای عامل
به منظور نوســازی و بهســازی محالت هدف بازآفرینی
شهری برای استان خراســان رضوی در نظر گرفته شده
که از این میزان شــش هــزار و  696فقره به این اســتان
تخصیص یافته اســت.وی اظهار کرد :ســه هزار و 449
فقره تســهیالت از رقــم تخصیص یافتــه به بانــک عامل
معرفی شــده که دو هزار و  60فقره آن بــه مرحله انعقاد
قرارداد رسیده اســت.وی گفت :بر اساس اهداف کمی
برنامه ششم توسعه تا ســال  1400باید دو هزار و 861
هکتار از بافت ناکارآمد شــهری در  58محله این استان
بازآفرینی شود .اخوان عبداللهیان افزود :این اقدامات
در شــش بخش از ســال  1396تــا ســال  1400هدف
گذاری شــده که بر این اساس قرار اســت تا سال مزبور،
بازآفرینی شهری در توســعه امکانات و خدمات روبنایی
در مقیاس شــهری و محله ای با دو میلیــون و  705هزار
متر مربع ،ارتقای زیرســاخت های شــهری و محله ای با
 16میلیون متر طول شبکه انجام شود.

شهردار منطقه  12مشهد مطرح کرد

ارائه خدمات درمانی  ،مراقبتی و
سالمت در پایگاه مدیریت بحران

شــهردار منطقه  12مشــهد گفــت :در پــی تفاهــم نامه
شهرداری مشــهد با دانشگاه علوم پزشــکی مشهد برای
بهره منــدی هر چه بهتــر مادران بــاردار و کــودکان تازه
متولد شــده و دیگر قشــرهای جامعه از خدمات مناسب
بهداشــتی و درمانی ،پایگاه بهداشت و سالمت در محل
ســوله های مدیریت بحران این منطقه راه اندازی شــده
اســت .بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری منطقه
 12احمــد محبی افــزود :شــهروندان نیازمنــد دریافت
خدمات بهداشــتی مناســب و به موقــع هســتند و گروه
نوزادان و مادران بــاردار جزو آن دســته از جامعه اند که
این ضرورت برایشان دو چندان است؛ از همین رو برای
حفظ سالمت این گروه و ســهولت برخورداری از فضای
مناسب بهداشــتی ،این شــهرداری اقدام به راه اندازی
این مرکز بهداشــت با همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهد کرده است.

