اخبار
شهری

پیش بینی 130میلیارد اعتبار
برای خرید  100دستگاه اتوبوس
یورو 5در مشهد

هشدارهواشناسیاستاندرباره
کاهششدیددمایهوا

هواشناسی خراسان رضوی در اطالعیه ای درباره
کاهش شــدید دمــای هوا در اســتان هشــدار داد.
به گــزارش «خراســان رضــوی» ،در ایــن اطالعیه
آمــده اســت« :اداره کل هواشناســی اســتان در
خصوص کاهــش محســوس دما طی  48ســاعت
آینده در استان به ویژه نواحی سردسیر و همچنین
احتمال وقوع بارشهای رگبــاری در مناطق واقع
در نوار شــمالی و شــمال غرب اســتان هشدار می
دهد .انتظار می رود طی این مدت شــاهد کاهش
محسوس دما در استان و پیشبینی حداقل دمای
شــبانه بین صفر تا  5درجــه سلســیوس در نواحی
سردســیر و کوهســتانی اســتان باشــیم .احتمال
کاهش دمای حداقل شبانه و احتمال بروز خسارت
به محصوالت حســاس به نوســانات دمایــی وجود
دارد .این روند تا روز چهارشنبه ادامه دارد و ممکن
است موجب بروز خسارت به محصوالت کشاورزی
به ویــژه صیفیجــات در نواحی سردســیر اســتان
شود .توصیه می شــود تمهیدات الزم یا جمع آوری
محصوالت حساس به تغییرات دما برای جلوگیری
از خسارت احتمالی در نظر گرفته شود.

برپایینمایشگاهتوانمندیهای
کودکاناوتیسمدرمشهد
نهمین نمایشــگاه توانمندیهای کودکان اوتیسم
با عنوان "اوتیسم و مهارت" از روز گذشته در مشهد
برپا شده است و تا  23مهرماه فعالیت خواهد کرد.
آرزو حیدریان مدیر عامل انجمن اوتیسم استان در
حاشیه این نمایشــگاه به ایرنا گفت :این نمایشگاه
با هــدف توانمندســازی کودکان مبتال به اوتیســم
همزمان با هفته سالمت روان برپا شده ،همچنین
در این نمایشگاه آثار کودکان اوتیسم در معرض دید
عموم قرار گرفته است.
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2750میلیارد سهم شهرداریمشهدهمچناندرجیبدولت

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا :پیگیریم تا آخر امسال بخش زیادی از سهم شهرداری از محل درآمدهای حاصل از عوارض را محقق کنیم
گزارش
محمد حسام مسلمی

گزارش و بررسی های مدیریت شهری مشهد
نشان می دهد دولت طی هفت سال گذشته
 50درصد سهم مشهد را از درآمدهای حاصل
از مالیات بر ارزش افزوده ،جرایم راهنمایی و
رانندگی،عوارضآالیندگیوعوارضگمرکی
کهبهعنوانکدهایاصلیدرآمدیشهرداری
ها به حساب می آید ،پرداخت نکرده است .آن
طور که بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه،
بودجه ،فنــاوری اطالعــات و منابع انســانی
شــورای شــهر مشــهد به «خراســان رضوی»
اعــام مــی کنــد ،از ســال  90تــا  97میزان
ســهمی که دولت بایــد از محل ایــن عوارض
به شــهرداری مشــهد پرداخت می کــرد پنج
هزار و  500میلیارد تومان بــوده که تنها 50
درصد آن وصول شــده اســت .بر این اســاس
همچنــان دو هــزار و  750میلیــارد تومان از
سهم شــهرداری مشــهد طی این هفت سال
در جیــب دولــت مانده و بــه مدیریت شــهری
مشهد پرداخت نشده است ،تداوم این روند و
پرداخت نشدن سهم شهرداری مشهد ،سبب
تحمیل هزینه هایی به شــهروندان و فشــار بر
مدیریتشهریبرایتامیندرآمدهایپایدارو
در نتیجه گسترش درآمدهای ناپایدار از جمله
شهرفروشی و تراکم فروشی خواهد شد.
•سهم مشهد یا پرداخت نشده یا ناچیز
بوده است

بتــول گندمــی در گفــت و گــو بــا «خراســان

عکس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری

مدیرعامل سازمان اتوبوســرانی شهرداری مشهد
گفت :برای خرید 100دستگاه اتوبوس جدید یورو
 5در مشهد به  1300میلیارد ریال اعتبار نیاز است
که بر اساس قرارداد منعقد شــده با یکی از شرکت
های وزارت دفاع ،مقرر شده  100دستگاه اتوبوس
جدید یورو  5خریداری شــود که بــرای این منظور
اعتباری معادل یک هــزار و  300میلیارد ریال در
نظر گرفته شــده اســت .به گــزارش پایــگاه اطالع
رسانی شهرداری مشهد ،سید مهدی حسینی پویا
با اشاره به پیش پرداخت  320میلیارد ریالی به این
منظور طی دو ماه گذشته ،اظهار کرد :بر این اساس
 100دستگاه اتوبوس کف کوتاه با استاندارد یورو
 5پس از تحقق قــرارداد وارد ناوگان اتوبوســرانی
مشهد می شود .وی تصریح کرد :از اتوبوس های با
استاندارد یورو  5تا کنون در مشهد استفاده نشده
و با توجه به اهمیت مسائل زیســت محیطی و لزوم
حفظ هوای پاک به ویژه در کالن شــهرها ،موضوع
خرید این اتوبوس ها در اولویت قرار گرفته اســت.
وی بــا اشــاره به ایــن که هــم اکنون شــرکت طرف
قرارداد در مرحله تامین قطعات است ،اظهار کرد:
طبق برنامه زمان بنــدی ،انتظار مــی رود اتوبوس
ها طــی  6تا  8مــاه آینــده به مشــهد تحویل شــود.
مدیرعامل سازمان اتوبوســرانی شهرداری مشهد
با بیان این که هم اکنون  1733دستگاه اتوبوس و
مینی بوس در مشهد فعال است ،افزود :طبق برنامه
زمان بندی هر ساله باید بخشی از ناوگان فرسوده از
رده خارج و ناوگان جدید جایگزین آن شود.

از میان خبرها

رضوی» با اشــاره به بررســی ها دربــاره روند
وصول ســهم شــهرداری ها از محــل عوارض
اظهــار می کنــد :در بررســی و گــزارش های
انجام شــده درخصوص ســهم شــهرداری در
خیلی از کدهای درآمــدی حاصل از عوارض
جرایــم راهنمایــی و رانندگــی ،عــوارض
آالیندگی ،عــوارض گمرکی و امثــال این ها،
مشــخص شــد ســهم مشــهد در این زمینه یا
چندین ســال است پرداخت نشــده یا اگر هم
پرداختی صــورت گرفتــه ناچیز بوده اســت؛
حداقــل در بیــن کدهــای اصلی درآمــدی تا
حدودی ســهم دقیق و کاملی پرداخت نشده
اســت .وی بــه وضعیــت وصــول درآمدهــای
شــهرداری ســایر کالن شــهرها نســبت بــه
شهرداری مشهد اشاره می کند و می افزاید:
بحث ما این است که ســهم درآمدهای پایدار
شــهرداری را افزایش دهیم ،بخش زیادی از
حصول ایــن درآمدهــا را قانون گذار ســاالنه
مشــخص کرده اســت اما در جذب آن ،باید از

کانال های متمرکز دولت مثل وزارت کشور یا
مجموعه های متولی عبور داده شود که همین
جذب ایــن درآمدها را با مشــکل مواجه کرده
است ،در برخی از کدهای درآمدی نسبت به
تهران وضعیت خوبی نداریم چرا که دسترسی
آن ها به وزارتخانه های مربوط راحت تر بوده و
توانسته اند در جذب درآمد ها موفق باشند.
•بدهی  2750میلیاردی دولت
به شهرداری مشهد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر
مشهد تصریح می کند :طبق آماری که از سال
 90تــا  97گرفتیم میزان ســهم شــهرداری
مشــهد از محــل درآمد حاصــل از مالیــات بر
ارزش افزوده ،جرایم راهنمایــی و رانندگی،
عــوارض آالیندگی و عــوارض گمرکی رقمی
بیش از پنج هزار و  500میلیــارد تومان بوده
و براساس آن چه گزارش شــده تقریبا در این
سال ها تنها  50درصد آن وصول شده است.

ی در پارک ملت چیست؟
ماجرای احداث غرفههای تجار 
طرحی در پارک ملت درحال اجراســت که بــر مبنای آن،
غرفههایی در قســمت میانی پارک بــا انگیزههای تجاری
احداث میشــود که با موافقتهــا و مخالفتهایی روبهرو
است .به گزارش ایســنا ،نوید ســهامی عضو هیئت مدیره
ســازمان پارکهــا در خصــوص احــداث ایــن غرفهها در
پارک ملــت گفت :بــه عقیده بنــده این روش خوب اســت
تا پارک جنبه اقتصادی داشــته باشــد اما نباید بــه تفرج و
تفریح آن لطمهای وارد شــود.همچنین عباس ســیامکی
مدیر بوستان ملت مشــهد در این باره اظهار کرد :سازمان
پارکها در شهرداری مشهد متولی اجرای سیاستهای
ســرمایهگذاری اقتصادی در پارکها از جمله پارک ملت
اســت ،هم اکنون قســمتهایی را که برای احــداث غرفه
و مســائل اقتصادی مناســب اســت با کمک پیمانکاران و
مشــاوران مشــخص در مزایده قرار داده و به سرمایهگذار
واگذار کردهایم.وی در خصوص تغییر در نمای پارک پس
از اجرای این طرح گفت :تا حدودی تغییراتی ایجاد خواهد
شــد و من معتقدم قســمت قایقرانی چشــمانداز پارک را
مخدوش کرده ولی دستور سازمان پارک هاست و ما باید
آن را اجرا کنیم .مجید فرجامی فعال محیطزیستی نیز در
خصوص جزئیات این طرح اظهار کــرد :این غرفههای در

حال احداث ،تجاری است ،پارک ملت از نظر شهرسازی در
طرحجامعمشهدبهعنوانفضای ارزشمند معاصر تصویب
شده اســت و هیچ نهادی نمیتواند در این گونه فضاها به
اختیار خود تغییراتی ایجاد کنــد و باید از میراث فرهنگی
و مراجع ذیصالح مجوز داشته باشند .برای احداث این
غرفهها در پارک ملت ،هیچ مجوزی گرفته نشــده اســت.
مریم عرباحمدی ،سرپرست شــهرداری منطقه  11نیز
در این خصوص اظهار کرد :پارک ملــت برای خود هیئت
امنایی مجزا دارد ،همچنین این غرفهها در دست سازمان
پارک هاســت ،به همیــن دلیل مــا نمیتوانیــم هیچگونه
دخالتی دراین خصوص داشت ه باشیم.

وی در پاســخ این ســوال که با وجود انباشت
این همه بدهی ،چه ساز وکاری برای دریافت
طلب در نظر گرفته شــده اســت؟ مــی گوید:
دریافــت طلــب بایــد از مســیر دولت باشــد و
سپس در شورای برنامه ریزی و توسعه استان
پیگیری شــود که این روند ،وصــول مطالبات
را با مشــکل مواجــه کــرده اســت .گندمی با
بیان این که شــهرداری مشــهد بــرای وصول
مطالبات خود از دولت مکاتبات زیادی انجام
داده اســت ،مــی افزاید :بــه عنوان مثــال در
بحث درآمدهای حاصــل از جرایم راهنمایی
و رانندگی ،شهرداری مکاتبات زیادی داشته
است ،پیش بینی ما برای بودجه سال گذشته
از محل این عوارض حداقل 30میلیارد تومان
بود که در نهایت از این مبلغ دو میلیارد و 400
میلیون تومان پرداخت شد.
•انتقاد از تمرکز گرایی برای پرداخت
عوارض به شهرداری ها

گندمی با انتقاد از متمرکز شدن پرداخت ها
از تهران به شهرداری ها می گوید :متاسفانه
قانون گــذار تمرکــز زدایی انجــام نمی دهد؛
بهتریــن و موثرتریــن راهــکار ایــن اســت که
مباحث در خود اســتان ها و خود شهرها حل
و فصل شود ،اگر نگاه تمرکز گرایی همچنان
ادامه داشــته باشــد ،روند انباشــت بدهی ها
که در گذشــته بوده تشــدید خواهد شد .وی
تصریح می کنــد :در حال پیگیری هســتیم تا
آخر امسال بخش زیادی از سهم شهرداری از
محل درآمدهای حاصــل از عوارض را محقق
کنیم؛ ضمن این که در میان کدهای درآمدی،
عوارض آالیندگی اصال پرداخت نشده است.

بازدید سرزده استاندار
و شهردار از مرکز اجرایی طرح
جهاد اجتماعی در حاشیه مشهد
اســتاندار خراســان رضــوی و شــهردار مشــهد
بــه صــورت ســرزده از مرکــز اجرایی طــرح جهاد
اجتماعی در حاشیه شهر بازدید کردند .به گزارش
روابط عمومی اســتانداری ،علیرضا رزمحســینی
و محمدرضا کالیی به همــراه جمعی از مدیران در
مرکز اجرایی طرح جهاد اجتماعی واقع در حاشیه
مشــهد حضور یافتند و از آخرین روند فعالیت های
این مرکز مطلع شدند.
شایان ذکر است ،طرح جهاد اجتماعی با همکاری
دستگاههای اجرایی و در قالب یک برنامه منسجم و
تقسیم کار مشخص ،در محالت حاشیه شهر مشهد
اجرایی می شود.

دستگیری 3حفارغیرمجاز
در داورزن
فرمانده یگان حفاظــت میراث فرهنگی خراســان
رضوی از دستگیری سه حفار غیرمجاز درشهرستان
داورزن خبرداد.
به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشــگری خراســان رضوی ،سرهنگ
محمد علــی مدیر افــزود :در پی دریافت گزارشــی
مبنی بر حفاری غیر مجاز ،ساعت  3بامداد سه نفر
از حفاران غیرمجاز در حین حفاری توسط نیروهای
یــگان حفاظت میــراث فرهنگی ،مامــوران نیروی
انتظامی و سپاه دستگیر شدند.
وی ادامــه داد :متهمان با تشــکیل پرونــده به مقام
قضایی تحویل شدند.

شروط محیط زیست استان برای باغ وحش مشهد
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان گفت :زنجیره
ناقصموجوددرمدیریتتخصصیوزیستمحیطیباغ
وحش مشهد یا باید اصالح شود یا این مجموعه به طور
قطع و حتم تعطیل خواهد شــد .تورج همتی در گفت و
گو با ایرنا افزود :اجرانشدن پروتکل های محیط زیست،
تکمیل نشــدن حلقه مدیریت زیســت محیطــی و خالء
هایی که در ارائه استانداردها و قوانین زیست محیطی
در باغ وحش مشــهد وجود دارد ،عامل تلف شدن گونه
های ارزشــمند در این باغ وحــش و نیز شــنیدن اخبار
ناخوشایند برای دوستداران محیط زیست شده است.
•رعایت نشدن پروتکل های محیط زیستی
در باغ وحش مشهد

وی تصریــح کــرد :باغ وحــش مشــهد را مســئول تلف
شــدن هفت توله ببر در خرداد ماه امســال می دانیم و
علت اصلی آن هم رعایت نشــدن پروتکل های محیط
زیســت و قوانین اعالم شــده بــه این مجموعه اســت.
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان گفــت :باید
ارکان مدیریتــی بــاغ وحــش ،تخصــص گرا باشــند و
نیروهایی که با مباحث باغ وحــش و نگهداری از گونه
ها ســر و کار دارند اطالعــات فنی و تخصصی داشــته
باشند و به کارگیری چنین نیروهایی وظیفه مجموعه
باغ وحــش مشــهد اســت .همتی افــزود :حضــور دام
پزشکان باتجربه ،متخصص و بدون هیچ گونه وابستگی
بــه مجموعه بــاغ وحش ،شــرط نخســت بــرای تامین
امنیــت و حفاظــت از گونــه هــای جانوری موجــود در
باغ وحش مشــهد اســت .وی با بیان این که استناد ما
بــرای علت تلف شــدن گونه هــا در مجموعــه های باغ
وحــش و نگهــداری از حیوانات صرفا نظر دام پزشــک
است ،افزود :اعالم نظر دام پزشک نیز باید تخصصی،

بــر اســاس اخــاق و اصــول حرفــه ای و نیز بــا رعایت
استانداردها و کنترل تمامی شرایط نگهداری از گونه
ها تا قبل از تلف شدن هر گونه باشد.
•دریافت پروانه بهره برداری برای باغ وحش
مشهد با رعایت و اجرای استانداردها

وی با بیان این که دریافت پروانه فعالیت بهره برداری
بــرای مجموعه باغ وحش مشــهد بــا رعایــت و اجرای
استانداردها ممکن می شــود ،افزود:با دریافت پروانه
فعالیت ،اداره کل دام پزشکی اســتان نیز امکان ارائه
خدمات فنی و دام پزشــکی به این مجموعه را دارد در
غیر این صورت همچنان شــاهد اخبار ناخوشــایندی
از این مجموعه خواهیم بــود .همتی تاکید کرد :ادامه
فعالیت این مجموعه مســتلزم حضور یک مدیر مجرب
زیســت محیطی ،حضور دام پزشــک مســتقل و انجام
اصالحات محیط زیستی در باغ وحش مشهد است و در
صورت اجرانشدن این موارد تعطیلی باغ وحش مشهد
قطعی اســت .وی ادامه داد :فعالیت باغ وحش مشهد
با شــرایط فعلی همچون اســتخوان الی زخم اســت و
فعالیت های این چنینی و خطرآفرینی برای گونه های
جانوری را به هیچ وجه نمی پذیریم.

