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اضافه شدن  1204کالس درس
جدید از مهرماه امسال

•نیاز  1100میلیاردی برای رسیدن به استاندارد
متوسط فضاهای آموزشی در حاشیه شهر

وی تصریح کرد :اگر قرار اســت فضاهای آموزشی
در مناطق حاشیه شهر مشهد به متوسط استاندارد
استانی برسد با وضعیت کنونی به  1100میلیارد
تومان اعتبار نیاز است .حســین پور کمبود زمین
برای ساخت فضاهای آموزشی در مشهد را از جمله
مشــکالت در این زمینه برشــمرد و گفت :با وجود
این که خیران زیادی اعــام آمادگی کردند که در
صورت تامین زمین فضای آموزشی می سازند ،اما
با مشــکل زمین مواجه هســتیم و جابه جایی های
زیاد و افزایش جمعیت در مشهد نیز به مشکالت ما
در تامین فضای آموزشی افزوده است.
وی به کمبود فضاهای آموزشــی در شهرهای جدید
گلبهار ،بینالود و مهرگان نیز اشــاره کــرد و افزود :با
توجه به انبوه ســازی هایی که در این شــهرها انجام
شدهمتاسفانهبهایجادفضایآموزشیتوجهینشده
است،درصورتاسکانهمهساکناندراینشهرها،
مابه 2100کالسدرسنیازخواهیمداشت.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Tue،Sep،17،2019، No.4227

شورایشهرمشهدتصویبکرد

مشوقهایشهرداریبهمردمبرایخوداظهاریدرالیت
شورای شهر
ملیحه رفیع طلب

هفتادودومینجلسهعلنیشورایشهرمشهدروز
گذشته برگزار شد .اعضای شــورا در این جلسه به
بررسی و تصویب چهار دستور کار پرداختند که در
مهم ترین آن مشوق هایی برای خوداظهاری مردم
درپارکحاشیهایالیتمصوبکردند.
به گزارش خراســان رضوی ،رئیس شــورای شهر
مشــهد در ابتــدای جلســه با ذکــر مناســبت های
هفته،به 30شهریورماه،روزگفتوگویتمدنها
اشــاره کرد و گفت :موضوع گفــت و گوی تمدنها
برای نخســتین بار از ســوی رئیس جمهــور دولت
اصالحاتمطرحشد،دقیقازمانیکهتئوریجنگ
تمدنها شــکل گرفته بــود .محمدرضــا حیدری
افزود:درفضایکنونی،رویکردگفتوگو،نگاهی
ش تنشها در ســطح ملی و
بســیار مهم برای کاه 
بینالمللی اســت و امیدواریم در راســتای عزت و
حکمت و مصلحتی که برای دیپلماسی جمهوری
اســامی به عنوان سه رکن اساســی مطرح شده،
گفت و گوی تمدن ها همچنــان محور این مباحث
موجــود در عرصه بیــن المللــی باشــد چراکه می
تواندآثارارزشمندیبهجابگذارد.ویهمچنینبا
اشارهبه 31شهریورماه،هفتهدفاعمقدسگفت:
ایســتادگی و مقاومت ،مهم ترین عنصــری بود که
جنگ در ادبیــات اداره کشــور ایجاد کــرد و باعث
شــد یک ملت ،با تکیه بر اندیشــه عاشــورا و مبارزه
امامحسین(ع)درمقابلتمامدنیابهنتیجهبرسد.
حیدری تصریــح کرد :ایــن ایســتادگی و مقاومت
همچنان به عنوان عنصری حیاتــی در عرصه بین
المللی نقشآفرینی میکندو این روزها شــاهدیم
که پــس از حرکت ســازمان یافتــه غربیهــا برای
تحت فشار قراردادن کشور و تهدیدهای نظامی و
اقتصادی ،مقاومت و ایستادگی عنصری بود که با
مدیریت و هوشــمندی رهبری ،دولــت و نیروهای
مسلح دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام

عکس:پایگاه اطالع رسانی شورا

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان
رضــوی از اضافــه شــدن  1204کالس درس بــه
ظرفیت آموزشی اســتان از مهرماه امسال خبر داد
و گفت :ایــن تعداد کالس بــا زیر بنــای  145هزار
متر مربــع و با اعتباری حــدود  250میلیارد تومان
ساخته شده اســت .به گزارش «خراسان رضوی»،
جاسم حسین پور روز گذشته در نشست خبری ارائه
گزارش عملکرد اداره کل نوســازی در آستانه آغاز
ســال تحصیلی جدید به ســرانه فضای آموزشی در
حاشیه شهر مشهد اشاره کرد و گفت :سال گذشته
میزان جمعیــت دانش آمــوزی در مناطق حاشــیه
مشــهد  130هزار نفر بود که امسال به  140هزار
نفر رســیده اســت ،این افزایش جمعیــت در حالی
است که ســرانه فضای آموزشی در اســتان  4.2و
در حاشــیه مشــهد  2.2یعنی نصف متوسط سرانه
فضای آموزشی استان است .وی از رایزنی با برخی
نمایندگان اســتان در مجلس درباره سامان دهی
فضاهای آموزشــی و افزایش میزان آن در حاشــیه
مشــهد خبر داد و افزود :در این باره گزارش کاملی
آماده شده است که برای تخصیص اعتبارات ویژه در
مجلس مطرح شود ،چرا که هم اکنون میزان تراکم
دانش آمــوزان در ایــن مناطق  40نفر اســت که در
حالت استاندارد باید  25نفر باشد.

جامعه

گذاشتوباعثعقبنشینیآنهاشد.ویبابیان
این که جنــگ و مدیریــت جنــگ دارای ویژگیها
و نکات برجســتهای اســت ،افزود :دفاع مقدس و
دستاوردهای آن متعلق به تمام کشــور و انقالب و
تاریخ اســت؛ جریان دفاع مقدس ابزار و وسیلهای
نیستکهبهیکجریانفکریوسیاسیخاصتعلق
داشتهباشدوبایددراینخصوصمراقبتکنیم.
•درجلسهصبحموافقتمیکنندواینجا....

در ادامه ،شــورا به بررســی یک طــرح دو فوریتی با
عنوان تشــکیل کمیته راهبــردی مطالعات توس
پرداختکهدوفوریتاینطرحراینیاوردوقرارشد
با یک فوریت ،طی یک هفته بررسی الزم در زمینه
اینطرحانجامشود.
درخاللبررسیاینطرحدوفوریتی،نوروزییکی
ازاعضایشورا،پیشنهادیکفوریتیشدناینطرح
راارائهدادکهموحدیزادهدرمخالفتباآنوضمن
گالیه به اعضایی که مخالــف دو فوریتی بودن این
طرحهستند،گفت:دوستاناگرمخالفتیداشتند
همانجلسهصبحاظهارمیکردند،صبحموافقت
میکنندواینجایکفوریتراپیشنهادمیدهند.
ســپس  ،شــورا وارد بررســی دســتورکارهای این
جلسه می شود و در اولین دستور کار الیحه الحاق
یک تبصره به مصوبه تســهیالت نوســازی ناوگان
تاکسیرانیبهتصویبمیرسد.برایناساستبصره
 6بهمصوبهتسهیالتنوسازیناوگانتاکسیرانی
الحاقمیشودکهبرمبنایآن«:بهشهرداریمشهد
اجازه داده میشــود ،ضمن رعایت مفــاد مصوبه،
درصورت عدم امکان دریافت تســهیالت توســط
تاکسیران ،نسبت به اعطای تسهیالت مربوط ،به

دو نفر از بستگان درجه یک تاکسیران و درصورت
عدم امکان دریافت بخشی از تسهیالت ،نسبت به
اعطایآنبخشازتسهیالتبهیکنفرازبستگان
درجهیکایشاناقدامنماید».
•مشوقهایخوداظهاریدرالیت

دســتور کار بعــدی شــورا ،الیحه تشــویق بــه خود
اظهاریاستفادهکنندگانازپارکهایحاشیهای
معابر بــود کــه پــس از بحث و بررســی بــه تصویب
رسید .براساس این مصوبه« :به شهرداری مشهد
اجــازه داده میشــود ،در صــورت خوداظهــاری
اســتفادهکنندگان از پارکهای مجاز حاشــیهای
دارایحقتوقف،درسامانهنرمافزاریشهرمن،به
عنوان تشویق ،نسبت به اعمال  ۱۰ساعت امکان
پارک رایگان (مازاد بر نیمســاعت اول) در هر ماه و
 ۳۰درصدتخفیفدرحقتوقفوسایلنقلیهبرای
اینفضاهایپارک،اقدامنماید».دربرخیتبصره
های این مصوبه نیز آمده اســت« :باتوجه به حضور
و فعالیت پارکبان به عنوان ناظر در حاشــیه معابر،
در صــورت مشــاهده عــدم خوداظهاری از ســوی
اســتفادهکنندگان از پارکهای حاشــیهای ،حق
توقف براساس تعرفه مالک عمل (بدون تخفیف)
محاســبه و دریافت خواهد شد .همچنین تخفیف
مندرج در ماده واحده برای پارک های حاشیه ای
برایپالکهاییمنظورخواهدشدکهفاقدبدهی
باشند».
حاجیانشهری،رئیسکمیسیونخدماتشهری
شورا در این زمینه ســوالی مطرح کرد و گفت :این
 10ســاعت تخفیف به ماه بعد منتقل نمی شــود؟
روال محاسبه به چه شکل خواهد بود؟ گندمی در

پاسخ اظهار کرد 10:ســاعت تخفیف در هر ماه به
ماهبعدمنتقلنمیشود.
اسدی مدیرعامل شرکت الیت نیز در این زمینه
گفــت :توقف های زیر نیم ســاعت مــا حدود 70
درصد و اکثر توقف ها کمتر از دو ســاعت اســت،
توقف هایی که به ســه ساعت برســد تقریبا کمتر
از یک درصد است .همچنین اجرای تخفیف 10
ســاعت برای ما یک میلیــارد و  700میلیون بار
مالی خواهد داشــت.بهاروند ،رئیس کمیسیون
حمل و نقل نیــز اظهار کــرد :خوداظهاری طرح
خوبی اســت اما هزینه زیادی دارد؛ یکی از بحث
های ما سامان دهی پارک های حاشیه ای است
اما با این طرح که  10ساعت رایگان بدهیم عمال
مردم را تشــویق می کنیم که بیشــتر پارک کنند
برای همین بنده بــا این طرح مخالفــم .زیرا این
طرح با فلســفه ســامان دهی پارک های حاشیه
ای جور در نمی آید.
درنهایتاینالیحهبعدازبحثوبررسیبهتصویب
رسید.

•مناقصهمحدودبرایتامین ۵۰۰دستگاه
اتوبوسگازسوزشهری

در ادامــه  ،بررســی الیحه صــدور مجــوز برگزاری
مناقصه محــدود و انعقاد قرارداد با خودرو ســازان
منتخب به منظور تامیــن  ۵۰۰دســتگاه اتوبوس
گاز سوز شــهری در دستور کار شــورا قرار گرفت و
به تصویب رسید .طبق این مصوبه« ،به شهرداری
مشهداجازهدادهمیشود،نسبتبهانعقادقرارداد
خریداتوبوسگازسوزشهریتاسقف۵۰۰دستگاه
با شــرکتهای تولیدکننده مــورد تایید ســازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران ،با رعایت ضوابط
و مقــررات و آییننامههای ابالغــی مربوط به طرح
نوسازی ناوگان اتوبوســرانی و آییننامه معامالت
شهرداریتهرانتسرییافتهبهکالنشهرهااقدام
کند».
الیحه تسری شمولیت طرح بیمه عمر و تأمین آتیه
کارکنان شــهرداری(تاک) به کارکنان مستقر در
ســاختار اجرایی اداری در قالــب مدیریت پیمان،
نیز دســتور کار بعدی بود که به تصویب رســید و به
شهرداری مشهد این اجازه داده شد که «نیروهای
انسانی مستقر در ساختار اجرایی اداری در قالب
مدیریت پیمان را ،برابر ضوابــط و مقررات مربوط
حداقل همانند ســایر نیروهای رســمی ،پیمانی و
انجامکارمعین،مشمولطرحبیمهعمروتأمینآتیه
کارکنان(تاک)نماید».

رئیسشورایشهرمشهدخبرداد:

 6ماه دیگر طرح تفصیلی جدیدی برای اطراف حرم آماده می شود

رئیسشورایشهرمشهددرحاشیههفتادودومینجلسهعلنیشورا،درجمعخبرنگارانو درپاسخبه
سوالیکیازخبرنگاراندربارهطرحبهسازیاطرافحرمگفت:درطرحاطرافحرممطهریکمسئله
اساسیمطرحشدهکهآنموضوعطرحتاشبودهکهدرگذشتهمبنایعملبودهاست.طرحبعدیکه
شورایمعماریوشهرسازیابالغکرده،اماباتوجهبهتوقفطرحبرمبنایدرخواستشهروندانپاسخ
نها داده شده است و به شهرداری ثامن توصیه شده تعهدات جدیدی را بر اساس طرح قبلی ایجاد
آ 
نکند.محمدرضاحیدریافزود:اکنونسازمانبازآفرینیشهریکشورمتعهدشدهباگرفتنمشاور،
طیششماهطرحتفصیلیجدیدیبرایاطرافحرممطهررضویمبتنیبروضعموجودآمادهکند،
غ ها نیز
ن های شعاعی باز شده و تعدادی از رهبا 
زیرا در وضع موجود بخشی از شارستان اجرا ،خیابا 
حهایاطرافحرموجودندارد،طرح
درحالاجراهستند.خوشبختانهاکنونمشکلیدراجرایطر 
هایگذشتهنیزدرحالاجراستوهمچنینشهرداریثامنباقوتکارهارادنبالمیکندوپیشمی
برد.ویدرپاسخبهآخرینوضعیتمعاونفرهنگیشهردارمشهدنیزاظهارکرد:شورایشهرمسئله
لزومتعیینمعاونفرهنگیرابهشهرداریادآوریکردهاست.ایشاننیزدراینخصوصمصممبودهودر
یاست.امیدواریمشهرداربهزودیدراینزمینهبهجمعبندیبرسدوفردمدنظرراانتخاب
حالبررس 
کند.البتهگزین ههایینیزمطرحشد هوشهرداردرحالبررسیاینگزین ههاست.حیدریهمچنین
درخصوصاجرایفازسومپروژهجلوخانآرامگاهفردوسینیزیادآورشد:فازسومطرحجلوخوانبه
حملونقلوعبورومرورخودعقب

کسریازدغدغ ههاونگرانیهایمردمدرخصوصموضوع
دلیلی 
افتاد،اماهماکنونمشکالتحلشدهاستواینفازنیزشروعمیشود.

