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تحقق 61درصدی منابع نقد
شهرداری مشهد طی 9ماه اخیر
پیگیری «خراسان رضوی» از سرنوشت دو سند مهم زیرمجموعه طرح جامع مشهد که  5سال بالتکلیف است

رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورایشهرمشهد
گفت :منابع نقد شــهرداری مشهد طی  9ماه اخیر
تحقق  61درصدی داشته و نسبت به سال گذشته
میزان تحقق بودجه بیشتر بوده اســت .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی شورا ،بتول گندمی اظهارکرد:
خوشبختانه در هفت ماه امسال برخی کدها تحقق
 100درصدی داشته که پیشنهاد افزایش آن را در
اصالح بودجه سال  98داشتهایم .وی تصریح کرد:
عالوهبر پیشنهاد شهرداری ،کمیسیون تلفیق نیز
با  177میلیاردتومان افزایش منابع در ســال 98
موافقت کرده و پیشبینی ما این است که در برخی
کدهایدرآمدیتحققکاملداشتهباشیم.گندمی
افزود :تحقق کدهای درآمدی پایدار و سهم شهر و
شهروندان مشهدی یکی از نگرانیهای شوراست
و آن را پیگیــری میکنیم؛ در برخــی از این کدها با
تالشهایمعاونتمالیوپشتیبانی،امسالنسبت
به ســال قبل عملکرد خوبی داشــتهایم .گندمی با
بیان این که یکی از کارهای مهم انجام شده در سال
 ،98انجام عملیات برگزاری مناقصه ها و واگذاری
کارهای عمرانی در شــش ماه نخســت سال است،
تصریح کــرد :یکی از دغدغههای هرســال شــورا،
آغاز عملیات اجرایی در فصول سرد سال است که
فعالیتهای عمرانی با وقفه روبه رو میشــود ولی
خوشبختانه امسال بسیاری از پروژههای شهرداری
در ماههای نخست سال کلنگزنی شد.

بلندمرتبه سازی همچنان بالتکلیف
پهنه بندی 6ماه دیگر

گزارش

محمد حسام مسلمی

قرار بــود دو هفته پــس از تصویب طــرح جامع
مشــهد ،دو ســند مهم پهنه بندی حریم و بلند
مرتبه سازی توســط اداره کل راه وشهرسازی
اســتان تهیه شــود اما این دو هفته ،پنج ســال
بــه درازا کشــید و بعــد از گذشــت ایــن مــدت
طوالنی تهیه این ســندها همچنــان به نتیجه
نهایی نرسیده اســت .آن طور که شورای عالی
شهرسازی در طرح جامع تاکید کرده ،متولی
تهیه ایــن دو ســند اداره کل راه و شــهر ســازی
استاناستکهتاکنوناقدامیدراینخصوص
نکردهاست.تهیهنشدنسندضوابطبلندمرتبه
ســازی ،گالیه محمد هادی مهــدی نیا رئیس
کمیسیونمعماریوشهرسازیرادرپیداشت
و وی اول آبــان مــاه در گفــت و گو با «خراســان
رضوی» اعالم کرد« :هم راه و شهرســازی و هم
شهرداریدرتهیهاینسنداهمالکردهاندچرا
کهدالیلیکهراهوشهرسازیبیانمیکندقانع
کننده نیست و در شــهرداری نیز بین معاونت
هــای مختلــف و اداره کل طرح هــا هماهنگی
وجود ندارد ».اخوان عبدالهیان مدیر کل وقت
راه و شهرسازی استان نیز بابت تاخیر در تهیه
سندبلندمرتبهسازیعذرخواهیواعالمکرد:
«اگر با گفتن این که ما مقصر هســتیم مشــکل
مردم و شهر زودتر حل می شــود ،قبول است،
هر چه بزرگــواران می گوینــد ،از همه به دلیل
تاخیر به وجود آمده در حوزه خودمان عذر می
خواهیم،فقطمیدانمچندینماهاستکهدیگر
همه چیز تعیین تکلیف شده است ،باید زودتر

•تکمیل پروژه های نا تمام  ،مهم ترین رویکرد
بودجه سال آینده

نایب رئیس شــورای شــهر مشــهد نیــز با اشــاره به
تدوین الیحه بودجه سال  99شهرداری مشهد در
کمیسیون برنامه و بودجه ،گفت :اتمام پروژه های
نیمهتمــام از مهم تریــن رویکردهای بودجه ســال
آینده اســت .حمیدرضا موحــدیزاده اظهارکرد:
با توجه به تداوم انقباضی بســته شدن بودجه برای
ســال آینــده ،بایــد اولویــت اصلــی در حــوزه های
عمرانی ،اتمام پــروژه های نیمه تمــام و روی زمین
مانده باشــد .وی افزود :در همین خصوص با توجه
به عملکــرد بودجــه ای در ســال هــای  97و  98و
بررسی تفریغ بودجه امسال ،انحرافات موجود در
این روند و درصدهــای تحقق های موجود پیگیری
میشود و بر اساس آن ،بودجه ســال  99به مرحله
تصویب میرسد.

مباحث عملیاتی شــود».به هر حال بر اســاس
آخریــن تصمیمات اتخاذ شــده در ایــن زمینه،
تهیه سند پهنه بندی به عهده شهرداری و تهیه
ســند بلندمرتبه ســازی به عهده اداره کل راه و
شهرسازیاستانقرارگرفتوآنطورکهمعاون
شهردارمشهداعالممیکند،تاششماهدیگر
سند پهنه بندی توسط مشاور ارائه خواهد شد
اما در طرف دیگر ،تهیه سند بلند مرتبه سازی
که متولی آن راه و شهرســازی اســت همچنان
بالتکلیفاست.
•فرصت 6ماههبرایتهیهسندپهنهبندی

محمدرضا حســین نــژاد معــاون شهرســازی
و معماری شــهرداری مشــهد در گفــت و گو با
«خراســان رضوی» ،در این زمینه می گوید :در
جلسه ای با حضور آقای اســتاندار ،شهرداری
بهصورتداوطلبانهپذیرفتکهبرایتهیهسند
پهنه بندی حریم مشــاور انتخاب کنــد ،ما هم
مشــاور طرح را انتخاب کردیم و فرصت شــش

ماههدادیمتااینطرحراارائهکندضمناینکه
این سند باید مسیر شورای عالی شهرسازی و
معماریرانیزطیکند.
وی درادامهبابیان این که طرحجامعمشهدبه
عنوان یک سند باال دســتی برای سایر طرح ها
مثلضوابطبلندمرتبهسازیاست،میافزاید:
مرجعتهیهطرحجامعشورایعالیمعماریو
شهرســازی و نماینده آن نیز در استان ها اداره
کل راه و شهرسازی استان است که برای تهیه
طرح ،مشاور انتخاب می کند ،زمانی که طرح
جامع تصویب شد ،تهیه ســندها بر عهده راه و
شهرسازی گذاشــته و از آن ها خواسته شد کار
راانجامدهند.
•شهرداریوظیفهاینداشتامااقدامکرد

ویتاکیدمیکند:شهرداریکهوظیفهایندارد،
ما در مقام اجرا هستیم ،در مقام تدوین نیستیم،
مقامتدوینشورایعالیشهرسازیومعماریو
ادارهکلراهوشهرسازیاستولیباایناوصاف

شهرداری برای بحث سند پهنه بندی پیمانکار
گرفتهومشغولاستوامیدواریمنتایجآنهرچه
سریعتربهکمیسیونماده 5ارسالشود.
ویدربارهتهیهسندبلندمرتبهسازینیزکهتهیه
آن به عهده راه و شهرســازی است ،می گوید :در
اینبارهاعالمکردهاندهمزمانباتهیهطرحهای
تفصیلی این پهنه ها را هــم می بینیم ،یعنی هم
پهنه های بلندمرتبه ســازی و هم طرح تفصیلی
همزمانارائهمیشود،درحالیکههمیشهطرح
هایجامعبهعنوانسندباالدستیاولتصویبو
بعدطرحهایتفصیلیتهیهمیشودامابهدلیل
طوالنی شــدن این تکلیف ،باز هم شهرداری به
لحاظ این که بتواند طرح تفصیلی داشــته باشد
مجبور است که به این کار سرعت بدهد تا این دو
باهمارائهشود.
•تاکیدبرحضورقوینهادمطالعات
طرحهایتفصیلیمشهد

احیاینهادمطالعاتطرحهایتفصیلیمشهد
نیزموضوعدیگریاستکهحسیننژاددرباره
آن می گوید :این نهاد بین بخشــی شهرداری
و راه و شهرســازی اســت ،این موضوع تاکنون
عملیاتی نشده و تاکید ما این است که این نهاد
قویترازگذشتهحضورداشتهباشدوتکلیفآن
بهلحاظقانونیمشخصشود.
•پاسخراهوشهرسازی،شایدوقتیدیگر

درادامهبرایپیگیریسرنوشتسندبلندمرتبه
ســازی مشــهد با قدرت ا ...ابک که بــه تازگی
سکاندارادارهکلراهوشهرسازیشدهاست،
گفت و گو می کنیم که وی پاســخ دهی در این
بارهرابهآیندهموکولمیکند.

بیانیهدانشگاهعلومپزشکیمشهد
درواکنش بهآتشزدنکتاب هاریسون
هیئــت رئیســه دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در
واکنشبهآتشزدنکتابطبهاریسونبیانیهداد.
بر اساس اعالم پایگاه خبری دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد ،در این بیانیه آمده اســت« :به دنبال اقدام
ضد ارزشی به آتش کشــیدن کتاب مرجع پزشکی
توسط فرد ســودجویی که در زیر نقاب فرهنگ علم
پرور شیعه و سوء استفاده از لباس مقدس روحانیت،
هدفی جــز تخریــب اعتماد مــردم به علم پزشــکی
و پزشــکان خــدوم ارائــه دهنــده خدمات ســامت
ندارد ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان یکی
از متولیان آمــوزش و ارائه خدمات پزشــکی نوین و
طبسنتیومکمل،ضمناحترامبهخدماتشایان
حوزههای علمیه و روحانیت معزز و تقبیح اقدامات
خالف موازین علمی ،شرعی و عقلی شخص مذکور
و کلیه افرادی که در سراسر جهان به زعم خود با به
آتش کشــیدن کتاب به دنبال خاموش کردن چراغ
علم و معرفت هســتند ،آمادگی خود را برای مقابله
علمی و فکری با شــیادان فریبکار و تداوم اقدامات
پژوهشی ،آموزشــی ،بهداشــتی و درمانی به مردم
عزیز و دارای فرهنــگ غنی اســامی ایرانی اعالم
مینماید .بدیهی است روحانیت پویای شیعه هرگز
چنین اقداماتی را تایید نکرده و نخواهد کرد .لذا از
حوزههای علمیه به عنوان مرکز علم و تفکر دینی و
اجتماعی،انتظارمیرودباتقبیحاینگونهاقدامات،
زمینه روشنفکری افکار عمومی را فراهم سازند».

بیمارستانهایاستانبهوب
کیوسکتجهیزمیشود
تمامبیمارستانهایزیرپوششدانشگاهعلومپزشکی
مشهددراستانتانیمهاولسال ۹۹به«وبکیوسک»
مجهزمیشود.مدیرآماروفناوریاطالعاتدانشگاه
علومپزشکیمشهددرمراسمرونماییازدستگاهوب
کیوسکبیمارستانامامرضا(ع)واورژانسعدالتیان
مشهد گفت :این اقدام در راســتای تسهیل و سرعت
گرفتنروندارائهخدماتبهبیمارانوصرفهجوییدر
نیروی کار ،هزینه کاغذ و کاهش بوروکراســی اداری
در مراکــز درمانی انجام خواهد شــد .ســید مســعود
ســاداتی افزود :با نصب دســتگاه های وب کیوسک،
صندوقهــای دریافتــی در بیمارســتانها برداشــته
میشود که این اقدام حذف صفهای طوالنی مردم
برای دریافت خدمت ،صرفــه جویی در نیــروی کار و
کاهشبوروکراسیاداریرابهدنبالدارد.

دریچه خبرها
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی اعالم کرد:

سهمیه 960نفریاستاندراستخدامپیمانیماده۲۸

مدیرکلآموزشوپرورشاستانگفت:درزمینهاستخدامیهایپیمانیماده۲۸
سال،۹۸بهآموزشوپرورشاستانتعداد ۹۶۰سهمیهدادهشدهومراحلاداری
جذبافراددرحالانجاماست.بهگزارشفارس،خدابندهدرجمعرؤسایادارات
آموزشوپرورشاستاناظهارکرد:درزمینهمیزانجذبنسبتبهسالگذشته،
رشد بسیار خوب و چشمگیری داشــتیم و تالش میکنیم سهمیه اســتخدامی ماده ۲۸و دانشگاه
فرهنگیانرابرایسالآیندهافزایشدهیمتابتوانیممقداریازکمبودنیرویانسانیراجبرانکنیم.

از میان خبرها
گوناگون

مدیرکیفیآبفایخراسانرضوی:

ایستگاههای تصفیه آب استان کیفیت الزم را دارد

مدیر کیفی شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی
گفــت :در احــداث و بهرهبرداری از ایســتگاههای
آب شیرین کن در استان ،نکات بهداشتی رعایت
می شود .به گزارش فارس ،جواد ادیبینیا افزود:
با توجه به این که آب مشــهد دارای کیفیت است و
مشــکل ندارد ،چنین دســتگاههایی هم در سطح
شهروجودنداردامادربرخیشهرستانهایاستان
بهدلیلکیفیتپایینآبازایندستگاههایتصفیه
درشهراستفادهمیشودکهخروجیآبآنکنترل
شدهاستوهمگیدارایمجوزهستند.وییادآور
شد :آبهایی که با آبشیرینکن به مردم فروخته
میشــود ،قدری با آبهای خانگــی تفاوت قیمت

دارد و گرانتر تمــام میشــود .وی در ادامه بابیان
اینکه 25آزمایشــگاه در شهرســتانهای استان
وجــود دارد ،اظهارکــرد :آب در شهرســتانها در
بخشمیکروبیوشیمیتصفیهوگزارشهایتایید
دریافت میشود اما شاخص مؤثری در کیفیت آب
کهناشیاز پسابوفاضالب(مانندنیترات)باشد،
درشهرستانهانداریم .مدیرکیفیآبوفاضالب
لما،عواملتاثیرگذار
استانافزود:هماکنونمشک 
بر طعم آب است ،خشک شدن دشتهای استان
و برداشــت زیاد آب و هجوم آبشــور ،ســبب شده
شاخصههاییکهبرطعمآبتأثیردارد،افزایشیابد
کهالبتهبرسالمتآبتأثیریندارد.

انتصابمشاوررئیسدانشگاهعلومپزشکیمشهددراموراجتماعی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی،
مشاور خود در امور اجتماعی را منصوب کرد .به
گزارش وب دا ،دکتر سید محمد حسین بحرینی
در این حکم دکتر ســید مرتضی احتشام فر را به
عنوان مشــاور خود در امــور اجتماعی منصوب
کرده اســت .مدیریــت امور اجتماعــی مرتبط با

دانشگاه ،مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سالمت،
حوزه خیرین سالمت و مشارکت های مردمی ،
سامان دهی و قانونمند کردن دخل و خرج های
مربوط به خیــران و تشــکیالت مشــارکت های
مردمی در بیمارستان ها و ...را از جمله مواردی
دانست که در این حکم بر آن تاکید شده است.

«سراب»تاپایانسالساماندهیمیشود

شهردار منطقه  ۸مشهد از پیشــرفت  ۶۰درصدی
پروژه سامان دهی کوچه شاهین فر یا همان کوچه
بازارچهسرابخبردادواعالمکرداینپروژهتاپایان
ســال به بهره برداری می رســد .به گــزارش پایگاه
اطالع رسانی شــهرداری ،شــیرازی افزود :سامان

دهیوزیباسازیخیابانامامخمینی(ره)وخیابان
بهارپایانیافتهوپیادهروسازیضلعشرقیخیابان
کوهسنگینیزکهازپیشرفت ۸۰درصدیبرخوردار
است ،تا پایان سال جاری به اتمام می رسد و کار در
ضلعغربینیزدرسال ۹۹ادامهخواهدیافت.

مدیرعاملتاکسیرانیمشهد:

پروانه تاکسی تمدید نشود سهمیه سوخت باطل خواهد شد
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت :اگر پروانه تاکسی تمدید
نشودسهمیهسوختباطلخواهدشد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداری
مشهد ،محبی افزود 13:هزار دستگاه تاکسی در ناوگان تاکسیرانی شهرداری
مشهد وجود دارد ،از این تعداد 11هزار دستگاه تاکسی در نقاط مختلف مشهد
فعالودرحالخدماترسانیبهزائرانومجاورانهستند.ویتصریحکرد:همچنین 5000راننده
درتاکسیتلفنیهاوهفتهزارخودروبهعنوانسرویسمدارسدرمشهدفعالیتمیکنند.

تعمیر و مرمت پل میدان
شهیدفهمیدهمشهد

شــهردار منطقه  2از تعمیــر و مرمت پــل میدان
شهیدفهمیدهبااعتبار 11میلیاردریالخبرداد
وگفت:مرمتاینپلدردوقسمت،رویعرشهو
پایههایآندرحالانجاماست.بهگزارشپایگاه
اطالع رسانی شــهرداری مشهد ،جالل قربانی
افزود :تعمیــرات پل برای مقاوم ســازی و مرمت
مــکان های تخریب شــده انجــام می شــود .وی
افزود :عملیات تعمیر روی عرشه پل در دو ضلع
غربی و شرقی با تخریب آســفالت و نصب120
متر طول درز الســتیکی انبساطی برای کاهش
ارتعاشــات در حــال اجراســت .وی با اشــاره به
تدابیر اندیشیده شده برای پیشگیری از تخریب
پایه ها گفت :پایه ها پس از تخریب و بازســازی ،
با مایع ضد شــوره ضدعفونی و شســته می شود
تا در مقابل بارش ها و باران اسیدی مقاوم باشد
و تخریب نشــود .قربانی گفت :در رینگ میدان
شهیدفهمیدهبهعلتگرفتگیچندلولهدرزمان
بارندگی ،شــاهد تجمع آب بودیم که هم اکنون
عالوه بر بــاز کردن لوله های ســابق بــرای روان
سازیآبوجلوگیریازآبگرفتگی،تعدادلوله
هارانیزافزایشدادیم.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

معاونبهزیستیخراسانرضویاعالمکرد:

خدمت رسانی به کودکان کار در استان
معاونبهزیستیاستاندرزمینهخدماتیکهبهکودکانکارارائهمیشود،گفت:
برخیخدماتشاملارائهاقامتدایمیبهکودکانکاراستیعنیاینهابهصورت
شبانه روزی نزد ما هســتند و برخی خدمات نیز به صورت روزانه به خانوادههای
کودکان کار ارائه میشــود .به گزارش تســنیم ،حقدادی افزود :این خدمات در
حوزههایمشاورهای،حقوقی،روانشناسی،مددکاری،بازگشتبهتحصیلو...استکهبهزیستی
برایکودکانکاروخانوادههایآنهاانجاممیدهد.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

