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یادداشت
سعید برند
معاونسردبیرروزنامهخراسان

جای خالی سازمان اجرایی
حاشیهمشهد

اگر هنوز حوصله ای برای کسی مانده باشد ،یک مرور
کوتاه بر اخبار سال 93در بایگانی رسانه های استان،
یادوخاطرهپیگیریهاووعدههابرایتشکیلسازمانی
خاک گرفته را زنده می کند .سازمان اجرایی حاشیه
شهر مشهد؛ سازمانی قرار بود با محوریت شهرداری
شکل بگیرد و برنامه ها و طرح های دیگر سازمان ها و
نهادهایدیگرراکهنقشیدرساماندهیحاشیهشهر
مشهددارندبهصورتیکپارچهپیگیریوعملیاتیکند.
قراربوداعتباراتوبودجههاسرجمعشودتابتوانیمبا
جلوگیریازموازیکاریوحذفبرنامههایتکراری،
طرح های کلیدی تری را در حاشیه شهر مشهد پیاده
کنیم .در جایی که یک ســوم جمعیت شــهر مشهد را
درونخودجایدادهاست،اما...
***
در آذر 93و پــس از مدت ها مطالبه رســانه ای ،ایجاد
ســازمان اجرایی حاشیه شــهر مشــهد مورد موافقت
شورای امنیت کشور قرار گرفت و این «امید» را در دل
بیش از یک میلیون حاشــیه نشــین مشــهد زنده کرد
که ایــن «تدبیر» می توانــد همه برنامه هــا و طرح های
سازمانهاونهادهایمختلفبرایتوسعهحاشیهشهر
مشهد را ساختارمند کند و به صورت منظم پیگیری و
عملیاتیشود.امامتاسفانهدرطولسالهایگذشته
به دلیل پیگیری نکردن مســئوالن وقت استانداری و
مدیریت شهری ،این مهم به نتیجه نرسید و وعده های
تشکیل این ســازمان برای همیشــه به بایگانی رفت.
یکی از مهم ترین دالیلی که مســئوالن وقت اســتان،
برای پیگیری نکردن ایجاد ســازمان اجرایی حاشــیه
شهر ،اعالم می کردند ،وجود ســتاد بازآفرینی پایدار
شــهری به ریاســت فرماندار مشــهد بود .ســتادی که
قــرار بــود نقشــی مشــابه همیــن ســازمان داشــته
باشــد ،اما طی این ســال ها به دلیل تغییــرات و جابه
جایی هــای مکــرر در فرمانداری مشــهد ،این ســتاد
آن چنــان کــه باید و شــاید نتوانســته به موضــوع مهم
حاشــیه مشــهد بــا دنیایــی از مشــکالتش بپــردازد.
ابــاغ 133میلیــارد تومــان برای بــه ســازی و مقاوم
ســازی  2000واحد مســکونی حاشیه شــهر مشهد
به بنیاد مســکن ،اگر چه اقدام مثبتی از ســوی دولت
اســت اما بار دیگر جای خالی یک ســازمان مســتقل
با اهدافی مشــترک در این باره را گوشــزد کــرد .چرا
که فقط بنیــاد مســکن در این باره مســئول نیســت و
دیگر ســازمان هــا و نهادهــا نیــز در این بــاره وظایف و
برنامه هایی دارند .به طور قطع نتیجه به دســت آمده
از عملیات جزیره ای و مستقل هر سازمانی در حاشیه
شهر مشــهد قابل مقایســه با وضعیتی نیست که همه
بودجــه هــا و اعتبــارات ذیــل مطالعــات و طــرح های
یکپارچهوجامعهزینهشودوپروژهایبهثمربنشیند.
بماند که در صورت تشکیل آن سازمان ،مطالبه گری
و پیگیری برنامه های به هدف رســیده و نرسیده نیز با
شفافیت بیشتری صورت می گرفت ،اما چه حیف که
نشدونشدونشد!

اخبار
اقتصادی

مدیرعاملشرکتآبمنطقهایخراسانرضوی:

66درصدظرفیتسد
دوستیخالیاست

مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بابیان این که
 66درصد ظرفیت سد دوســتی خالی است ،افزود:
هماکنون حدود ۵۳۰میلیون مترمکعب آب در پشت
سد دوستی جمع شده است.

محمــد عالیــی روز گذشــته در گفتوگــو بــا ایرنــا
بیان کرد :با وجود این ظرفیت فعلی ســد دوســتی
نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته حدود سه و
نیم برابر شده اســت .یعنی ذخایر آب سد دوستی
در مدت مشــابه ســال گذشــته  ۱۳درصد ظرفیت
این سد بوده است.وی توان ذخیرهسازی سدهای
بــزرگ و در حــال بهرهبــرداری اســتان خراســان
رضــوی را درمجموع یــک میلیــارد و  ۵۷۲میلیون
مترمکعــب ذکر کــرد و افــزود :یک میلیــارد و ۲۱۱
میلیــون مترمکعــب از ایــن مقــدار مربــوط به ســد
دوستی ،مشــترک بین ایران و ترکمنســتان است.

مدیرکل عشایر استان خراسان رضوی

 68درصد عشایر استان از آب
سالم برخوردارند

مدیرکلعشایراستانخراسانرضویگفت:میانگین
برخورداری عشــایر ایران از آب سالم ۶۲درصد است
درحالیکهاینرقمدرخراسانرضوی ۶۸درصداست
کهبهمعنایبرخورداریبیشترعشایرخراسانرضوی
ازمیانگینکشوریآبسالماست.

محمدنبویفردروزگذشتهدرگفتوگوباایرناافزود:
امسالبیشاز ۱۲۰میلیاردریالاعتباربرایاجرای
پنج طرح انتقــال آب دایم در قالب ســاخت و اصالح
شبکهآبشرببرایعشایرچهارشهرستانسبزوار،
درگز،قوچانوکالتپیشبینیشدهاستکهتاکنون
 ۴۵میلیــارد ریــال آن تخصیصیافته و بقیــه نیز باید
تخصیصیابد.ویادامهداد:ایناعتبارات بایدتا۳۱
تیرماهسالآیندهتخصیصیابدوجذبشودو اجرای
این تعداد پروژه ۴۲۰خانوار عشایری استان را از آب
شرببهرهمندمیکند.
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محمد حسام مسلمی

اختصاص  33میلیارد تومان اعتبار و 100
میلیارد تومان تســهیالت به مقاومسازی و
نوسازی واحدهای مســکونی حاشیه شهر
مشــهد یکی از مهم ترین مصوبات جلســه
هیئت دولت در هفته گذشته برای حاشیه
مشــهد بود؛ حاشیه کالن شــهری که سال
های سال با اعتبارهای قطره چکانی امور
خود را مــی گذرانــد و وجود انواع آســیب
هــای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی
زخمی کهنــه در این مناطق اســت .اما آن
چه مســلم اســت همواره مدیران در موارد
مختلــف از اختصاص نیافتــن بودجه برای
سامان دهی حاشیه شهر گالیه می کنند،
گالیه از وجود سکونتگاه های فرسوده که
طی دو دهه اخیر در حاشیه شهر مشهد به
عنوان معضلی جدی رسوب کرده و حل آن
نیازمند عزم جدی دولت است.
•مصوبه هیئت دولت

از همین رو هیئت دولت نیز هفته گذشــته
مصوبــه ای داشــت که بــر اســاس آن 33
میلیــارد تومــان اعتبــار و  100میلیــارد
تومان نیز تســهیالت بــه نوســازی و مقاوم
سازی واحدهای مســکونی حاشیه مشهد
اختصاص داد و اسحاق جهانگیری نیز 29
دی ماه این مصوبه را به وزیران «کشــور»،

•پرداخت تسهیالت  50میلیون

تومانی برای نوسازی واحد های
مسکونی

همچنیــن در ایــن طــرح قــرار اســت بــا
اختصــاص  ۳۳میلیــارد تومــان بــه بنیــاد
مســکن ،دو هزار واحد مســکونی حاشــیه
شــهر مشــهد با هــدف جلوگیــری از وقوع

شهردارمشهدضمنبازدید
ازاتاقاصناف:

شــهردار مشــهد با اشــاره به این که ایجــاد برج
اصنــاف و متمرکــز شــدن اتحادیههــا کاهــش
سفرهای درونشهری ،کاهش ترافیک و آلودگی
هوا را به دنبال خواهد داشت ،گفت :بر این اساس
آمادگی کمک به احداث برج اصناف را داریم.

بنیادمسکنمتولینوسازی
 2هزارواحدمسکونی
حاشیهمشهد
گزارش خبری

در شهر

آمادگی شهرداری برای کمک
به احداث برج اصناف مشهد

معاوناولرئیسجمهورمصوبه 133میلیاردی
برایحاشیهشهرمشهدراابالغکرد

«اقتصــاد» و «راه و شهرســازی» و رؤســای
«سازمان برنامه و بودجه» و «بانک مرکزی»
ابالغ کرد که جزئیات آن را خبرگزاری مهر
روز گذشته منتشر کرده است.
در این مصوبه بر نوســازی و مقاوم ســازی
دو هزار واحد مســکونی در حاشــیه شــهر
مشــهد تاکید شــده اســت که به گفته سید
رضا موسوی مدیر کل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی خراسان رضوی این دو هزار واحد
مســکونی با کمک شــهرداری مشهد طی
یک سال سامان دهی خواهد شد.
بر اســاس این مصوبــه  ۳۳میلیــارد تومان
شــامل  ۲۰میلیــارد تومــان بــه صــورت
تملک داراییهای ســرمایهای بابت آماده
ســازی ،احــداث تأسیســات زیربنایــی و
زیرســاختها و  ۱۳میلیــارد تومــان دیگر
نیز بــه صورت هزینهای شــامل هزینههای
جــاری ،پشــتیبانی ،ارائه خدمــات فنی و
مدیریتی و نیز آواربرداری از منطقه مد نظر
در این شهر به موضوع سامان دهی حاشیه
نشینی مشهد اختصاص یافته است.

اخبار

بنیادمسکن
انقالباسالمی
بهتنهایی
نمیخواهد
ساماندهی
حاشیهشهر
راانجامدهد،
بلکهبرای
ساماندهی
ایندوهزار
واحدمسکونی
ازشهرداری
کمکخواهیم
گرفت

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

تشکیل انجمن حرفه ای مدیران هتل در استان

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی از تشکیل انجمن حرفهای
مدیران هتلها ،هتلآپارتمانها و مهمانپذیرهای استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی خراسان رضوی،
ابوالفضل مکرمیفر افزود :با هدف اجرای دستورالعمل ابالغی نحوه ایجاد و فعالیت انجمنهای
حرفهایوتشکلهایصنعتگردشگریایرانبهمنظورحفظحقوقومنافعمشروعوقانونیخود،
همکاریوهمیاریباوزارتمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاینانجمنتشکیلمیشود.

اتفاقــات ناگــوار بــر اثــر حــوادث غیــر
مترقبه ،نوســازی و مقاوم سازی شود؛
همچنین از دیگر وظایف بنیاد مسکن،
معرفی خانوارهای مشمول در این طرح
با راهبــری بانک مرکزی بــه بانکهای
عامــل بــرای دریافــت تســهیالت ۵۰
میلیــون تومانــی نوســازی واحدهــای
مسکونی است.
ایــن تســهیالت یارانــهای بــوده و نرخ
سود آن و بازپرداخت مابه التفاوت نرخ
سود در لوایح بودجه ســالهای بعد به
مجلس درج میشــود ،امــا بازپرداخت
آن  ۱۵ســاله شــامل ســه ســال دوره
مشــارکت مدنــی و  ۱۲ســال فــروش
اقســاطی خواهــد بــود .از دیگــر نکات
قابل توجه در این مصوبه این که بدهکار
بودن مشموالن دریافت وام  ۵۰میلیون
تومانی به بانکها ،مانــع از دریافت آن
نخواهــد بــود ،همچنین بنیاد مســکن
انقالب اســامی موظف است گزارش
عملکرد این تصویب نامــه را در مقاطع
زمانی ســه ماه به ســازمان های برنامه
و بودجه کشــور و مدیریت بحران کشور
ارسال کند.
•بنیاد مسکن به تنهایی متولی
سامان دهی حاشیه مشهد نیست

در ایــن زمینــه با ســیدرضا موســوی
نیــا مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب

اسالمی اســتان گفت وگو می کنیم.
وی دربــاره جزئیــات مصوبه ســامان
دهی واحدهای مسکونی حاشیه شهر
مشــهد و واگذاری آن به بنیاد مسکن
انقالب اسالمی به «خراسان رضوی»
می گوید :در این موضوع همه سازمان
هــا دخیــل هســتند ،بنیاد مســکن به
تنهایی متولی ســامان دهی حاشــیه
شهر مشهد نیست ،قرار است ما فقط
دو هــزار واحد مســکونی در حاشــیه
شهر مشهد را سامان دهی کنیم.
•سامان دهی  2هزار واحد
مسکونی با کمک شهرداری مشهد

وی تاکید می کند :بنیاد مسکن انقالب
اسالمی به تنهایی نمی خواهد سامان
دهی حاشــیه شــهر را انجام دهد ،بلکه
برای ســامان دهــی این دو هــزار واحد
مسکونی از شــهرداری کمک خواهیم
گرفــت .موســوی نیــا بــا بیــان ایــن که
زمین ،پروانه ســاخت ،نقشه و  ...برای
سامان دهی دو هزار واحد مسکونی در
حاشیه مشــهد باید تامین شود ،افزود:
مقدمات ایــن کار باید فراهم شــود ،ان
شــاء ا ...برای اجرایی شــدن آن هر چه
ســریع تر پیگیری می کنیم ،ضمن این
که این دو هزار واحد مســکونی باید در
مدت یک سال ساخته شود.

بـه گـزارش پایـگاه اطالعرسـانی شـهرداری
مشهد ،محمدرضا کالیی روز گذشته در بازدید
از اتاق اصناف و نشسـت با رئیس و مدیران اتاق
اصناف که بـا حضور رئیـس و جمعـی از اعضای
شـورای اسلامی شـهر انجـام شـد در پاسـخ بـه
درخواست کمک مدیریت شهری برای احداث
برج اصنـاف و تجمیـع اتحادیههـا در یـک مکان
افـزود :معتقـدم بـا مدلهـای مختلـف میتـوان
در احـداث ایـن مجتمع بـه نتیجه رسـید.
وی ادامـه داد :درمجمـوع مدیریـت شـهری
مشـهد آمادگـی ایـن را دارد کـه در بحثهـای
مرتبـط بـا شهرسـازی ،نحـوه دریافـت پروانـه،
اجـرا و برداشـت تهاتـری از احداث بـرج اصناف
حمایـت کنـد.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی مشهد:

کاهش قیمت خودرو منوط
به الزام خودروسازها به انجام
تعهداتشان است

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان
خــودروی مشــهد گفــت :به نظــر نمیرســد که
تزریق نقدینگی در بازار رخ دهد ،اما ملزم کردن
خودروســازها به انجــام تعهداتشــان میتواند
بازار را بشــکند که این به طور قطع در بازار تأثیر
خواهد گذاشت.

حمیدرضــا حیــدری در گفتوگو با ایســنا ،در
خصوص افزایــش قیمت خــودرو اظهــار کرد:
قیمــت خــودرو از زمانــی کــه بنزین گران شــد
تاکنــون در بازههــای مختلف در حــال افزایش
است.
وی افزود :این افزایش قیمت دلیل و مبنایی نیز
ندارد که بگوییــم چرا نمایندگــی ایرانخودرو
و ســایپا خودروهــای خــود را گــران میکنند.
ایــن اتفــاق افتــاده ،مبلغی نیــز گران شــده که
غیرمنطقیاست.

