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بازداشت ادمین کانال توهین
کننده به مدیران شهری در مشهد

گزارشجلسه
رفیع طلب

معاوناستاندار

کسی که مخالف دولت باشد
و با آن همکاری کند ،جهاد اکبر
انجام داده است

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری گفت :اگر
کسیمخالفایندولتباشدوبهآنرایندادهباشدامااالن
با این دولت همکاری کند ،جهاد اکبر انجام داده اســت .به
گزارش«خراسانرضوی»،محمدرحیمنوروزیاندرنشست
صمیمی منتخبان تشــکل های دانش آموزی با مســئوالن
استانیکهروزگذشتهدراستانداریبرگزارشد،اظهارکرد:
صرفابایکنگاهسیاسیبهمسائلنگاهنکنیموبپذیریمبههر
دولت با هر گرایشی اگر کمک نکنیم ،انسجام ملی را دچار
آســیب کرده ایم .وی افزود :من منکر برخی ســوءمدیریتی
هانیستم،کارگزاراننظاماگردرستعملنکنند،مصداق
و بهانــه و دلیل کافی را برای دشــمن فراهم مــی کنند و اگر
درســت رفتار نکنیم حتما به دشــمن بهانه داده ایم .معاون
استاندار تاکید کرد :در هر دوره ،یک نفر به مدت چهار سال
رای می آورد و عده ای با او مخالف هســتند و باز در دوره بعد
شــخص دیگری چهار ســال رای می آورد و عــده ای دیگر با
او مخالف هســتند تا روزی که این وضع را داشتهباشــیم ،به
هیچجانمیرسیم.ویتصریحکرد:درستاستکهدشمن
مشکالتاقتصادیراطراحیمیکنداماباتوجهبهسیگنال
هایداخلیاینمشکالتراطراحیمیکندواگرمشکالت
راحلنکنیم،بههیچجانمیرسیم.اگردشمنمیدیدکهما
منسجمهستیماینغلطهارا نمیکرد.نوروزیانتاکیدکرد:
امروزبیشترازقبلبهانسجامنیازداریموبرایحلمشکالت
بایدازخودگذشتگیکنیم،وقتیمیتوانیممشکالتراحل
کنیم که همه در کنار هم باشــیم و در عین اختالف دیدگاه،
رویمنافعملیاتفاقنظرداشتهباشیمومنسجمعملکنیم،
بایداینکارراانجامدهیم .ویخطاببهدانشآموزانحاضر
درجلسهگفت:تجربهسالهایگذشتهدرهرکشورینشان
میدهد،افراداثرگذاردرجامعهازهمیناجتماعاتهستندو
نخبگانجامعهآنهاییهستندکهدرتشکلهاحضوردارند
ومسئولیتاجتماعیرابهعهدهمیگیرند .معاوناستاندار
بااشارهبهاینکهدرکشورمابهرشتهعلو مانسانیآنطورکه
باید اهمیت داده نمی شــود ،اظهار کرد ۶۳ :درصد دانش
آموزان در رشته تجربی مشغول تحصیل هستند که گرایش
به این رشــته ،تب نادرستی اســت که در جامعه وجود دارد.
والدین دوســت دارند فرزندانشان پزشک شــوند و بهترین
اســتعدادهای ما در جامعه متاســفانه یا عالقه ای به رشــته
انسانیندارندیاپدرومادرشاناجازهنمیدهنددراینرشته
تحصیلکنند.

•درحاشیه

در بخشی از این جلســه ،مجری مراســم ،نوروزیان معاون
استاندار را دکتر خطاب کرد که نوروزیان در واکنش به آن
گفت :من دکتر نیســتم .عناوین دکتری در کشــور ما باب
شــده اســت و من ضمن احترام بــه تمام کســانی که دکتر
هستند محض اطالع می گویم که در انگلستان حدود۸۰
درصدوزیرانلیسانسدارند.البتهمننمیخواهماعتبار
مدرکدکتراراپایینبیاورماماتبمدرکگراییدرکشور،
آفت های زیادی را به وجود آورده است .شما دانش آموزان
مراقب باشــید تب مدرک گرایی در شما که آینده کشور در
دستانتاناست،مثلنسلماایجادنشود.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

سه شنبه  ۱۵آبان  . 1397شماره 39 8۷

شورای شهر مشهد مصوب کرد

الزامشهرداریبهانتشارعمومیاطالعاتشهرسازی
شورای شهر

محمدامین شرکت اول

چهلمینجلسهعلنیشورایشهرمشهدروزگذشته
با بررسی و تصویب طرح ها و لوایحی از قبیل انتشار
عمومــی اطالعــات شهرســازی ،تغییرنام «مشــهد
کارت» به «من کارت» ،تعیین عوارض ساالنه وسایل
حملونقلوتعیینذیحسابدوممعاونتاقتصادی
برگزارشد.

عکس :پایگاهاطالعرسانیشورایشهر

قاضی شــعبه 772دادســرای ویژه جرایم فضای مجازی
مشهدازبازداشتادمینکانالهایبیهویتتلگرامیکه
اقدامبهتوهینوافتراعلیهمدیرانشهریمیکرد،درمشهد
خبر داد .قاضی مهــدی غالمی در گفت و گو با «خراســان
رضوی» دربــاره اقدامــات ویــژه قضایی برای دســتگیری
ادمین کانال های توهین کننده به مدیران شــهری مشهد
اظهار کــرد :چندماهی بود که چند کانــال تلگرامی بدون
هویت،بهصورتهدفداراقدامبههتاکیوتخریبمدیران
شهری و برخی اعضای شــورای شهر مشهد می کردند که
پس از شــکایت برخی معاونان شــهردار و اعضای شورای
شهرمشهد،پروندهبهشعبه 772دادسرایفضایمجازی
مشهد ارجاع شد و موضوع در دســتور کار قرار گرفت .وی
افزود :موضوع به صورت ویژه در دســتور کار ما قرار گرفت
و چون هیچ اطالعاتی از متهم یا متهمان نداشــتیم ،بعد از
رصدهایامنیتیواطالعاتیدقیق،سرنخهاییازفعالیت
ادمیناینکانالهادرتهرانبهدستآمدکهبههمینمنظور
وازآنجاکهاینموضوعازاهمیتویژهایبرخورداربود،با
اعطاینیابتقضایی،تیمیازافسرانمجربوآموزشدیده
پلیس فتای مشهد با صدور دســتورات ویژه به تهران اعزام
شدندتاآدرسهاییراکهبهدستآمدهبود،بررسیکنند.
قاضیغالمیتصریحکرد:ازآنجاکهاقداماتهتاکانهاین
کانال ها به صورت هــدف دار و زنجیره ای انجام می شــد،
پیگیری ها به صورت جدی و ویــژه در تهران ادامه یافت و با
دســتور ویژه قضایی اذن ورود به منزل متهم صادر شد و در
نهایت روز یک شــنبه ماموران ضمن ورود بــه منزل فرد مد
نظر،ادلهمجرمانهشامللپتاپ،تلفنهمراهو...راتوقیف
کردند و متهم در صحنه بازداشت شــد .وی یادآور شد :هم
اکنونمتهمدراختیارمقامقضاییاستتابهمشهدمنتقل
وتحقیقاتکاملوویژهدربارهاینپروندهانجامشود.
قاضی شــعبه  772دادســرای ویژه جرایم فضای مجازی
مشــهد همچنین با بیــان این که دســت های پشــت پرده
بیشــتری در این ماجرا دخیل هســتند ،تصریح کرد :فعال
یک نفر در این زمینه بازداشــت شــده اســت اما قطعا افراد
زیادی پشت پرده این موضوع هستند و احتمال می دهیم
بازداشــتی های بیشــتری در این پرونده داشــته باشــیم.
قاضی غالمی با بیان این که قول می دهیم در اســرع وقت
مســببان این اقدامات هتاکانه را پیدا کنیــم ،تصریح کرد:
قطعاتابهصورتجدیریشههایایناقدامهتاکانهراپیدا
نکنیم،پرونــده مختومه نخواهد شــد .وی گفت :معتقدیم
فــرد دستگیرشــده بازیچه افــراد دیگری اســت کــه هنوز
شناسایی نشــدند اما دست های پشــت پرده این اقدامات
بدانند که طبق قانون مصــوب جرایم رایانه ای ســال،88
مجازاتهایسختیدرانتظاراینمجرماناستودستگاه
قضایی و دادســتانی مشــهد با احدی در این ماجرا تعارف
نداردوافرادیکهبخواهنددرفضایمجازیحاشیهامنی
برای خود درســت کنند و به دلیل این که به رانت هایی که
مدنظرشان بوده نرســیده اند بخواهند هر اقدام مجرمانه
ای را مرتکب شــوند بدانند که با آن ها قطعا برخورد قاطع
خواهیمکرد.

۳

•گالیهرئیسشوراازشعارهایوحدتشکن

به گزارش «خراسان رضوی» ،در ابتدای این جلسه،
رئیس شورای شهر مشــهد با اشــاره به روز  13آبان
گفت:چنینروزهاییبایدسببایجادوحدتبیشتر
بینآحادمردمشود،درسالگذشتهماانتظارداشتیم
راهپیماییبااینجنسازحضورمردمبهوحدتملی
درچنینشرایطیکمککندامابازهمدرراهپیمایی
 13آبانامسالمشهدبااینموضوعمواجهشدیمکه
برای دقایقی تریبون در اختیار عناصری قرار گرفت
که برخالف وحــدت ملی ورود کردنــد و ما قطعا این
انتظارراازمدیرانحوزهتبلیغاتمشهدداریمکهاین
برنامهها به گونه ای برگزار شــود کــه باعث وحدت و
انسجاممردمکشورمانشود.
محمدرضا حیدری همچنین با تســلیت فرارسیدن
رحلتپیامبراکرم(ص)وشهادتامامرضا(ع)وامام
حســنمجتبی(ع) ،اظهارکرد :این مناســبت برای
مردم مشهد بســیار ویژه است و براســاس برآوردها،
جمعیتی حدود پنــج میلیون زائر و عــزادار ،عالوهبر
زائرانپیاده،واردمشهدخواهندشد.ویافزود:همه
دستگاههاازمدتهاقبلبرایبهبودخدمترسانی
به زائران کنارهم قرار گرفتهاند؛ مدیریت شهری نیز
در حوزه خدماتشــهری و فرهنگی تدابیــر ویژهای
برایمیزبانیشایستهاززائراناندیشیدهاست.یکی
ازراهبردهایویژهشورایپنجمتوجهبهموضوعدهه
آخرصفراست،بدونشکسالآیندهبرردیفبودجه
وبرنامههایاینموضوع،تمرکزبیشتریخواهدشد.

•سرانه1.5سانتیمتریفضاهایفرهنگی
درمشهد

دراولیندستورکاراینجلسه،معاونشهردارورئیس
سازمانفرهنگیاجتماعیشهرداریمشهدبهارائه
گزارش عملکــرد خود پرداخت .هــادی بختیاری با
اشــاره به چالش هــای فرهنگی موجود در مشــهد،
گفت :مهم ترین چالشــی که ما با آن مواجه هستیم،
ســودمندی فعالیت هــای فرهنگــی اســت ،در این
خصوصماطرحیدردوسطححداقلیوحداکثری
را در دســت تدوین داریــم که درزمینــه حداقلی آن،
کمترینانتظارماازفعالیتهایاینحوزه،ایناست
کهسرمایهاجتماعیشهرداریافزایشیابد،درسطح
حداکثری نیز انتظار ما این اســت که طرح های مان
بتواند به تغییر رفتارهای نامطلوب منتهی شــود که
ذیلفرهنگشهروندیوبرنامههایاینحوزه،طرح
ریزیهاییصورتگرفتهاست.
ویدرادامهسخنانشبهتشریحمحورهایماموریتی
این معاونــت پرداخت و گفــت :در ایــن معاونت پنج
ماموریت جــدی تعیین کردیــم و با تمرکز بــر آن ها،
کار را ادامه می دهیم که اولیــن آن ،ارتقای فرهنگ
شهروندی است .دومین مورد افزایش نشاط است،
ســومین محور تقویت هویت اجتماعی و شهروندی
و محورهای دیگر شــامل زیباســازی ســیما و منظر
شهری و تقویت زیرســاخت های ورزشی و فرهنگی
شهر است.درموضوعزیباسازی،برزیباسازی110
میدان و تقاطع اصلی شــهر که شناســایی شــدهاند
تمرکز کردهایم که طرحهای آن با کمک هنرمندان
در حال آماده سازی است .بختیاری همچنین یکی
از چالش های پیــش رو را کمبود فضاهای فرهنگی
شــهری خواند و گفت :هم اکنون در مشــهد تنها در
حدودیکونیمسانتیمتربهازایهرشهروندسرانه
فرهنگیداریم.

•تعیینذیحسابدرمعاونتاقتصادی

در ادامه جلسه ،الیحه دو فوریتی در خصوص تعیین
ذیحسابدوممعاونتاقتصادیباتوجهبهجابهجایی
هایصورتگرفتهدرمسئولیتهایاینمعاونت،به
بحث گذاشته شد که با رای تمامی اعضای حاضر به
تصویبرسیدوبراساسآنبافعالیتنریمانحسین
علیزاده که به عنوان مدیر مالی ،اداری و پشــتیبانی
معاونت اقتصادی منصوب شده بود ،به عنوان عامل
ذیحســاب دوم برای عضویــت در کمیســیون عالی
معامالتوکمیسیونهایمندرجدرآییننامهمالی
ومعامالتیشهرداریهاویژهحوزهمعاونتاقتصادی

شهرداریموافقتشد.

•خارجشدندوفوریتیهاازدستورکارشورا

سومیندستورکار،بررسیطرحدوفوریتیدرزمینه
ایجادبستراجراییمدیریتهوشمندشهریمبتنی
بر اطالعات مکانی برای ناحیه منفصل توس بود که
دو فوریت این طرح به رای گذاشــته و با هشــت رای
منفیازدستورکارجلسهخارجشد.دستورکاربعدی
نیزطرحیدوفوریتیدرزمینهایجادبسترسهبعدی
شهری مبتنی بر اطالعات مکانی برای پشتیبانی از
مدیریت ،برنامه ریزی و طراحی هوشمند در منطقه
ثامن بود که این طرح نیز با توجه به این که پیشــنهاد
کنندگانآناصراریبردوفوریتیبودنآننداشتند،
ازدستورکارشوراخارجشد.

•الزامشهرداریبهانتشارعمومیاطالعات
شهرسازی
در دســتورکار بعدی ،اعضا به بررســی نظریه ای در
خصوصالزامشهرداریبهانتشارعمومیاطالعات
شهرسازیپرداختندکهایندستورکارنیزبهتصویب
اعضای شورا رســید و گامی دیگر برای شفافیت در
حوزه مدیریت شهری برداشته شد .بتول گندمی در
خصوصاینمصوبهگفت:براساسقانوندسترسی
آزاد بــه اطالعــات ،طرحــی مطرح شــده کــه در آن
شهرداری مکلف اســت حداکثر ظرف دو ماه پس از
ابالغ این مصوبه ،برای برقراری دسترسی عمومی،
برخط و کاربرپســند عموم شــهروندان به اطالعات
مربوط به مجوزهای صادر شده در حوزه شهرسازی
اقدامکند.
محمدهادی مهــدی نیا ،رئیس کمیســیون عمران
شورای شهر نیز در خصوص این طرح گفت :یکی از

شعارهای ما در این دوره شورا ،ایجاد شفافیت بود و
درجلساتمتعددکمیتهمربوطبااینموضوع،یکی
ازمسائلیکهمدنظرمانبود،ایجادرانتدراستفاده
ازچنیناطالعاتیبودکهامیدواریمباانتشارعمومی
این اطالعات ،بتوانیم با کمک مــردم از این موضوع
جلوگیریکنیم.شهریارآلشیخ،معاونبرنامهریزی
وتوسعهشهرداریمشهدنیزدرخصوصبندهاییاز
اینمصوبهگفت:برخیازاینموادنیازمندهمکاری
شهرداری با ســازمان نظام مهندسی است که تا این
همکاریهاصورتنگیرد،انجامآنمیسرنیست.
همچنین در این مصوبه ،پیشــنهادی مبنی بر پیاده
ســازی فرایند گزارش دهی تخلفات ســاختمانی از
ســوی شــهروندان و روند پیگیری آن حداکثر ظرف
مدتدوماهپسازالزماالجراشدناینمصوبهتوسط
شهرداری به رای گذاشته و تصویب شد .رمضانعلی
فیضــی درباره ایــن پیشــنهاد گفت :آگاهــی ،الزمه
مشــارکت مردمی اســت اما این موضوع بــه تنهایی
کافینیستوضروریاستسازوکارنظارتمردمی
و ضمانت های اجرایی انتقال شــکایت ها و گزارش
های مردمی نیز دیده شــود به طوری که با شــکایت
و گزارش یک شــهروند در کمترین زمــان به موضوع
پرداختهشود.

•استفساریهایبرایتسهیلصدور
پروانههایساختمانی

ششمین دستورکار نیز به استفساریه تسهیل صدور
پروانههایساختمانیواصالحمهلتاتمامعملیات
ساختمانی اختصاص داشــت که به تصویب رسید.
مهدی نیا در خصوص این استفساریه گفت :با توجه
به قانــون پیش فــروش ســاختمان که براســاس آن
تنظیمقراردادپیشفروشساختمانمنوطبهتایید

مهنــدس ناظر ســاختمان مبنــی بر پایــان عملیات
پی کنی ســاختمانی اســت ،مســلم اســت پی کنی
ساختمانمرحلهایبعدازصدورمجوزشروععملیات
ساختمانیاست.ازاینروچگونگیصدورشناسنامه
فنی ساختمان مربوط به مراحل اجرایی و در حیطه
اختیاراتشهرداریاست.
اعضادردستورکاربعدیاینجلسهبهبررسیویرایش
چند تبصره مصوبه اعطای تسهیالت به پیمانکاران
متقاضیخریدماشینآالتمکانیزهخدماتشهری
پرداختنــد .این دســتورکار بــا انجــام اصالحاتی بر
مصوبهقبلی،بهتصویباعضارسید.
هشتمیندستورکارنیزبهنامهفرمانداریمشهددر
زمینه اصالح یکــی از تبصره های مصوبــه واگذاری
پیمان های نگهداری فضای ســبز به مدت سه سال
اختصاصداشت.دراینالیحهنیزاصالحاتیصورت
گرفتوبهتصویباعضایشورارسید.

•تعییننرخنامهعوارضخودرویی

اعضای شــورای شــهر مشــهد در نهمین دستورکار
این جلســه ،نرخ نامه عوارض ســاالنه وســایل نقلیه
سبک و ســنگین را به تصویب رســاندند .گندمی در
خصوصاینمصوبهگفت:برایناساسبهشهرداری
اجازه داده می شــود که از ابتدای ســال  98از انواع
وسایل نقلیه سبک و ســنگین اعم از موتورسیکلت،
خودروهای تک کابیــن ،کامیون ،تریلر ،مینی بوس
و اتوبوس که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
نمی شــوند ،در محدوده مشــهد عوارض ســاالنه بر
مبنای ارزش معامالتــی ،قیمت فــروش کارخانه یا
مجموعارزشگمرکیوحقوقورودی،ابالغیتوسط
سازمان امور مالیاتی کشور ،دریافت شود .براساس
این مصوبه ،عوارض از خودروهای هیبریدی و برقی
دریافــت نخواهــد شــد .وی همچنین به «خراســان
رضــوی» دربــاره تفــاوت این نــرخ با گذشــته گفت:
شاخص محاسبه نرخ عوارض خودرو در این مصوبه
تغییرینکردهاست.

•«منکارت»،مجدد«منکارت»شد
آخرین دســتور کار این جلســه نیز به بررســی الیحه
برگشــت مجدد نام کارت های پرداخت شهروندی
موسومبه«مشهدکارت»بهنامقبلیخود«،منکارت»
اختصاص داشت؛ الیحه ای که کمیسیون فرهنگی
و همچنین کمیســیون حمــل و نقل و ترافیــک با آن
مخالف بودند و در این زمینه بحثی طوالنی در شورا
شد.درنهایتنظریهکمیسیونهادرزمینهمخالفت
بااینالیحهبا 7مخالفو 5موافقراینیاوردوالیحه
شــهرداری به تصویب رســید و من کارت دوباره من
کارتشد.

رئیس شورای شهر مشهد خبرداد:

یک شنبه هفته آینده ،آغاز بررسی رویکردها برای انتخاب شهردار
رمارم :تقی زاده برای ماندن وکیل گرفته است

شرکتاول-رئیسشورایشهرمشهددرحاشیهجلسهعلنیروزگذشتهشورا،
در خصوص روند انتخاب شهردار مشهد گفت :در بحث و بررسی که با حضور
تمامیاعضایشورایشهرانجامشد،مابرچندنکتهتاکیدکردیم.اولاینکه
شهردارمیتواندازظرفیتهایقانونیخودبرایحضوردرشهرداریاستفاده
کندومانیزازآنحمایتمیکنیموهمچنانتاپایانفرصت،یعنی 26آباناین
امکانوجودداردکهشهرداربتواندباتکیهبرظرفیتهایقانونیدیگر،دراین
جایگاه باقی بماند .نکته دوم هم این که یک شنبه هفته آینده ،اولین جلسه با
حضور اعضای شورای شهر برای بررسی رویکردهای انتخاب شهردار برگزار
خواهدشد.محمدرضاحیدریهمچنیندرپاسخبهسوالیکیازخبرنگاران
درباره اخبار غیررســمی از حضور قاســم تقی زاده ،شهردار مشــهد به همراه
محمدرضا حســین نژاد ،معاون شهرســازی و معماری وی در مجلس شورای
اســامی با هدف رایزنی درباره یافتن راه حلی قانونی برای باقی ماندن تقی
زادهدرسمتشهرداریمشهد،گفت:مندراینخصوصاطالعیندارمواین
دونفراکنوندرماموریتهستند.ویافزود:شهردارکاریدرمجلسندارد،به
هرحالویبرایپیگیریبرخیپروژههایشهریبهتهرانمیرودوجلساتی
دروزارتکشوردارد،درخصوصماموریتکنونیهممناطالعیندارمکهبه
چه منظوری به تهران رفته اند .وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره غیبت
طوالنیمدتشهرداردرصحنعلنیشورایشهرنیزگفت:حضورشهرداربه
طرحهاولوایحیمربوطاستکهدرصحنعلنیمطرحمیشود،گاهیممکن
است به دلیل حجم کار و گرفتاری های شهرداری ،معاونان شهردار در صحن
حضور پیدا کنند البته در جلسات غیر رسمی اعضای شورا که قبل از جلسات
علنی برگزار می شود و مسائل کاری شورا را بررسی می کنیم ،شهردار حضور
دارندودرهفتهقبلنیزدرآنجلسهحاضربودند.

•رمارم  :تقی زاده برای ماندن وکیل گرفته است

همچنین شهناز رمارم عضو هیئت رئیسه شورای شهر نیز در حاشیه جلسه

روز گذشته شــورا ،در گفت وگوی اختصاصی با «خراســان رضوی» درباره
وضعیت تقی زاده بــرای ماندن در جایگاه شــهرداری مشــهد ،اظهار کرد:
من می دانم شهردار یک شنبه شب تهران بودند و خودشان به اعضا اطالع
دادند که استفساریه رای نیاورد اما شهردار از طریق دیوان عدالت اداری با
تعیین الیحه ای و گرفتن وکیل برای خود ،به دنبال دریافت اجازه برگشت
به کار از این دیوان هســتند و ممکن اســت ایــن تالش به نتیجه برســد ولی
از ســایر اقدامات شــهردار برای باقی ماندن در جایگاه خود اطالع دقیقی
ندارم .وی با تاکید بر این که به نفع شــهر است که شــورا به صورت مستقیم
شهردار جدید را انتخاب کند تا این که سرپرستی موقت تعیین شود ،گفت:
به طور کلی از زمانی که قانون منع به کارگیری بازنشســتگان مطرح شده،
روی عملکرد شهرداری تاثیر گذاشته اســت ،هر چند دوستان ما در تالش
هستند این تاثیرگذاری صورت نگیرد .باالخره وقتی فردی بالتکلیف باشد،
بر تصمیماتش نیز تاثیر می گذارد.

•تقی زاده تصمیمات شهری را معطل کرده است

وی تصریح کرد :من بارها شنیده ام در خصوص پیگیری برخی تصمیمات
می گویند ،شهردار گفته است بگذارید ببینم وضعیت من چه می شود ،اگر
بمانم چنین می کنم و اگر هم بروم که خودتان مــی دانید .وقتی این جمله
را می شنوید یعنی چه؟ یعنی بخشــی از کارهای شهر معطل تصمیم گیری
در خصوص این قانون اســت و این اصال به نفع شهر نیســت .وی افزود :من
از معاونان شــهردار هم شــنیده ام از وقتی که شــورای نگهبان این قانون را
تصویب کرده است و همه دانستند که شــهردار رفتنی است ،آن قدر جدی
و با قدرت کار خود را ادامه نمی دهند چون شــهردار دیگــر در جایگاه خود
نخواهــد بود .رمــارم با تاکیــد بر این کــه ضروری اســت مدیریت شــهری و
شــهر بیش از این بالتکلیف نماند،گفت :انتخاب سرپرســت نیز خود نوعی
بالتکلیفی است.

ازمیانخبرها
گوناگون

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی
شورای شهر مشهد خبر داد:

تصویب 18پروژه بزرگ شهرسازی
در کمیسیون عمران شورا
رئیس کمیسیون عمران و شهرســازی شورای شهر
مشهد ،از تصویب  18پروژه بزرگ حوزه شهرسازی
در این کمیســیون خبرداد .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی شورای شهر مشهد ،محمد هادی مهدی نیا
افزود :تهیــه مطالعات مکمل فرصت های ســرمایه
گذاری (پروژه پیشــتاز توســعه)  ،یکپارچه ســازی و
هماهنگ ســازی طرح جامع و طرح های تفصیلی
هفت گانه و طرح هــای موضعــی و موضوعی از مگا
پروژه های مطالعات توسعه شهری است .وی افزود:
همچنین مکان یابی شــهرک هــای نــوآور و صنایع
هوشمند برتر(حوزه شمال غرب) ،تهیه طرح جامع
پهنه بندی حریم ،هوشــمند ســازی فرایند پایش و

نظارت بر چگونگی بهره برداری از اراضی محدوده
و حریم ،بازآفرینی محالت هدف با رویکرد تســهیل
گری و حمایت از تولید مسکن ارزان قیمت و خیران
مســکن ســاز ،از مگا پروژه های ســامان دهی حریم
و بافت های فرســوده شهرمشهد اســت .وی بخش
دیگریازمگاپروژههایحوزهشهرسازیشهرداری
مشــهد در برنامه عملیاتی را در زمینه ضابطه مندی
ساختوسازشهریاعالمکردوگفت:پروژهتکمیل
کمربند سبز و احصاء فرصت های سرمایه گذاری با
رویکردتفرجوگردشگریدرارتفاعاتجنوبوحریم
شهر مشــهد ،اســتقرار نظام جامع پایش ،ارزیابی و
نظارت بر برون ســپاری و شهروند ســپاری خدمات
شهرســازی ،ممیزی امالک و تهیــه بانک اطالعات
زمینومستغالتبهروزدرمحدودهوحریمبااستفاده
از روش های نوین و هوشمند با لحاظ ارزیابی کیفی
ابنیهوصدورشناسنامهساختمان،ایجادزیرساخت
اطالعات مکانی شهرداری(  ، )SDIتنقیح ضوابط و

مقررات شهرســازی و درآمدهای مرتبط با ساخت و
ساز و ایجاد شبکه هوشمند رصد مجوزهای اجرای
خدماتشهری(اتصالسیستمشهرداریبهدستگاه
های خدمات رسان) در جلســه کمیسیون عمران و
شهرسازیشورابهتصویبرسید.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد اعالم کرد

بهره برداری از ۵۱داروخانه جدید
در مشهدطی نیمهنخست امسال

معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد از
بهرهبرداری ۵۱داروخانهجدیددرمشهدطینیمه
نخستامسالخبرداد.بهگزارشوبدا،دکترعباس
اخگــری با بیان ایــن که بر عملکــرد داروخانــه ها به
صورتمستمرنظارتمیشود،اظهارکرد:طینیمه
اولامسال،پنجداروخانهشبانهروزینیزدرمشهدبه

بهره برداری رسیده است .وی تصریح کرد :با برنامه
ریزی های انجام شده ،برنامه خرید متمرکز دارو در
دانشگاهعلومپزشکیمشهدبهاجرادرآمدوداروهای
موردنیازبرایمدتششماهدرایندانشگاهذخیره
ســازی شــد .وی با بیان این که اقــام دارویی مراکز
درمانی به صورت مســتمر پایــش و در صــورت نیاز
برای تامین آن اقدام می شود ،اظهار کرد :همچنین
برنامه ریزی الزم برای تامین کمبودهای دارویی در
داروخانه های بیمارستانی و سرپایی نیز انجام شده
اســت .اخگری همچنین ایجاد آزمایشــگاه کنترل
دارو و مقدمــات الزم در خصــوص راه انــدازی روش
هایآزمونداروهابرایکنترلکیفیتفراوردههای
داروییراازدیگراقداماتانجامشدهدرنیمهنخست
امسالبرشمردواظهارکرد:دراینمدتضمنجذب
چهارنیرویتخصصیدرمقاطعکارشناسیارشدو
دکترای تخصصی ،برای تجهیز آزمایشگاه های زیر
پوششنیزاقدامشد.

اخبار
اجتماعی

رئیس شورای شهر مشهد :

منوط کردن بازگشایی بولوار نماز
به ارسال پرونده اراضی ارتش
به شورای عالی معماری و شهرسازی،
در تقابل با منافع مردم است

در حالی که چند روز پیش معاون معماری و شهرســازی
شــهرداری مشــهد اعالم کرد که امیر صالحی جانشــین
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قول داده است که دستور
بازگشــایی بولوار نماز همزمان با ارســال پرونده پادگان
و اراضی آبشــار به شــورای عالــی معماری وشهرســازی
صادر می شود ،روز گذشته رئیس شورای شهر مشهد به
این موضوع واکنش نشــان داد و گفت:در خبرها شنیدم
سرلشــکر موســوی گفته انــد به محــض این کــه مصوبه
کمیسیون ماده  5به شورای عالی معماری و شهرسازی
ارســال شــود ،ارتش بولوار را باز خواهد کرد اما ما این را
هم در تقابل با منافع مردم می دانیم و معتقدیم هزینه ای
صرف شده اما روش پیش گرفته شــده ،روشی نامناسب
است و امیدواریم آن ها به این توافق صورت گرفته پایبند
باشند و بولوار را باز کنند.محمدرضا حیدری اظهار کرد:
مکاتبه ای با سرلشکر موسوی ،فرمانده کل ارتش انجام
دادم و تقاضا کردم بازگشــایی بولوار را به مسائل موجود
منوط نکنند چرا که در کشور نهادهای حل اختالف قوی
وجود دارد که اگر دســتگاه ها با هم به اختالف خوردند،
باید به آن ها مراجعه کنند.

دراجرایطرحتشدیدنظارتدامپزشکی
دردههآخرصفرانجامشد

تشکیلپرونده
برای 19متخلف بهداشتی

درهفتهاولاجرایطرحتشدیدنظارتبرمراکزتولید،تهیه
وعرضهفراوردههایخامدامیتوسطادارهکلدامپزشکی
استان در روزهای پایانی ماه صفر 3300،بازدید از اماکن
تولید و توزیع فراورده های خــام دامی صورت گرفت و19
پرونده برای متخلفان تشکیل شــد .مدیر کل دام پزشکی
استان در این زمینه گفت :طی این مدت 5700کیلوگرم
انواع فراورده های خام دامی غیربهداشتی نیز ضبط شده
است .دکتر احمد شریعتی اظهار کرد :طی مدت یادشده
 75هزار راس دام سبک و ســنگین در کشتارگاه های دام
استان کشتار شده که وزن گوشــت سالم استحصالی این
تعداد برابر بــا 1000تن بــوده و در کشــتارگاه های طیور
استان نیز بیش از یک میلیون و 600هزار قطعه طیور ذبح
شده که وزن گوشت به دســت آمده از این عملیات3000
تن بوده است .وی تصریح کرد :بر اساس وظیفه مندی دام
پزشــکی برای تامین امنیت غذایی زائران و مجاوران حرم
مطهررضوی،گروههایدامپزشکیموفقبهبازدیدازمراکز
نگهداری فــراورده های خام دامی در مســاجد ،هیئتها،
حســینیه ها ،آشــپزخانه ها ،ســردخانه ها ،مراکز توزیع و
خودروی حمل فراورده های خام دامی شدند .وی کشتار
غیرمجازداموتخلفاتبهداشتیدرتولید،عرضهونگهداری
فراوردههایخامدامیرامطابقماده 688قانونمجازات
اســامی ،تهدید علیه بهداشــت عمومی جامعه دانست و
یادآورشد :دام پزشکی برای اجرای قانون و تامین سالمت
مردمبامتخلفانبرخوردجدیخواهدکرد.

رونمایی از ســامانه جامع پدافند
غیرعاملوبحرانهایسختمشهد
با حضور و بازدید اعضای شورای پدافند غیر عامل استان
از اتاق مدیریت بحران غرب مشهد ،سامانه جامع پدافند
غیر عامل و بحران های ســخت مشــهد ،رونمایی شد .به
گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد ،در این
مراسم،اعضاضمنبازدیدازمراحلداوریدومینمسابقه
کاریکاتور بحران و دبیرخانه دوام ثامن ،با حضور در مرکز
مدیریت بحران غرب مشهد ،از ســامانه جامع پدافند غیر
عامل و بحران هــای ســخت رونمایی کردنــد .همچنین
در این مراســم ،از کتابچه وظایف شــهرداری ها در حوزه
مدیریت بحــران و پدافند غیر عامل رونمایی شــد تا برای
اجرا به همه مجموعه های شــهرداری مشهد ابالغ شود.
همچنین سرپرســت مدیریت ســامان دهی و مهندســی
بحران شهرداری مشهد طی این بازدید گفت ۱۴ :سوله
شهرداری تا بهمن امسال به تجهیزات و امکانات مورد نیاز
برای اسکان اضطراری  ۴۸ساعته شــهروندان در مواقع
بحران مجهز می شــود .امیر عزیــزی افزود :تا قبــل از راه
اندازی مرکز مدیریت بحران غرب مشهد ،مرکز مناسبی
از لحاظ ایمنی سازه ای و تجهیزات کافی در این خصوص
نداشتیم و دو سال ،مدیریت بحران از اتاقی واقع در مرکز
کنترل ترافیک مشهد صورت می گرفت .وی تصریح کرد:
از مهر ســال گذشــته با آغاز فعالیت ایــن دوره از مدیریت
شــهری ،این مرکز راه اندازی شــد و هم اکنون به تصاویر
 ۴۰۰دوربیــن نظارت تصویری ســطح شــهر و همچنین
اطالعات ســامانه های همه شــرکت های خدمت رسان
شهر دسترسی دارد.

عضوشورایشهرمشهدخبرداد:

پیشنهاد احداث خط تراموا
در بولوار خیام مشهد

عضو شورای شهر مشهد گفت :پیشــنهادی برای احداث
تراموادربولوارخیاممطرحشدهکهدرحالمطالعهاست .به
گزارش پایگاه اطالعرســانی شــورای شهر مشــهد ،سید
مســعود ریاضی اظهــار کرد :مطالعــات در زمینــه احداث
خطوط تراموا در مشهد انجام شده و پیشنهاد هم ،احداث
آن در بین خطوط قطار شهری اســت .وی افزود :از لحاظ
عرضی ارتباط خطوط قطار شهری مشهد ضعیف است به
خصوصبینخطوطیکو3قطارشهریمشهدکهمیتواند
بهاستفادهبیشترازخطوطمترووکاهشترافیکوآلودگی
هوامنتهیشود.
عضوشورایاسالمیشهرمشهدبابیاناینکهبولوارخیام
یکی از خیابانهایی است که برای احداث تراموا پیشنهاد
شده ،بیان کرد :باید توجه داشت که تراموا از سال1807
در بریتانیــا برای اولیــن بار اســتفاده و بعد در کشــورهای
خاورمیانه همچون مصر در اواســط قرن  20اجرا شــد اما
متاسفانه هنوز در کالن شــهری چون مشهد فاقد این نوع
وسیلهحملونقلعمومیهستیم.
شایانذکراستتراموانوعیواگناستکه رویریلهایی
کهدرخیابانقراردادهشده حرکتمیکند.

