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اتوبوسرانی

لطف ًا بهمنظور کاهش بار ترافیکی ،اتوبوسهای
خط 1و 3بیآرتیرارایگانکنیدتامردمدرمسیرهای
منتهیبهحرممطهرازماشینشخصیکمتراستفاده
کنند و شاهد ترافیک کمتری در مسیرهای منتهی به
حرممطهرباشیم.

آییننامهکمیتههایفنیوشهرسازیمناطقشهرداریمشهدتصویبشد

گام دیگری برای شفافیت در شهرسازی

محمدحساممسلمی/روزگذشتهنودوسومین
جلسه علنی شورای شــهر برگزار شد و سه الیحه
آییننامه کمیتههای فنی و شهرســازی مناطق
شهرداری مشــهد ،الیحه آســفالت معابر خاکی
سطحشهروصدورمجوزفعالیتبرایشرکتهای
بخش خصوصی در زمینه جمعآوری هوشــمند
پســماند خشــک مهمتریــن مصوبات این شــورا
بود.بــه گــزارش خراســان رضــوی ،محمدرضا
حیدری رئیــس شــورای شــهر در نطــق پیش از
دستور نود و سومین جلسه علنی شــورا ،با اشاره
به حضور افرادی برخاســته از خراســان و مشهد
در دو جایــگاه مهم در مجلس شــورای اســامی
یعنی رئیس و نایبرئیس ،تصریح کرد :بر همین
اساس امیدواریم شاهد توجه و عنایتی درخور به
مشهد،بهعنوانیکشهرملیوبینالمللیباشیم
و ظرفیت و امکاناتی که برای توسعه این شهر که
متعلق به همه مردم ایران و شیفتگان امام رئوف
است ،محقق شــود.حیدری در ادامه با بیان این
که  14خرداد  ،68یکی از تلختریــن روزها برای
ملتایرانبودهاست،بهقسمتهاییازفرمایش
های امام خمینی(ره) ،اشــاره کرد و گفت :امام،
خارج شــدن مردم از عرصه تعیین سرنوشــت را
بزرگترین خطر برای جمهوری اســامی تلقی
کردهاند کــه دلســوزان و برنامهریــزان نظام باید
در ایــن خصــوص چارهاندیشــی کنند.حیدری
بابیان این کــه تا آخــر ســال  180 ،98کیلومتر
مسیر دوچرخه ایجادشده و احداث 40کیلومتر
دیگر هم برای امســال در دســتور کار قرار دارد،
اظهار کرد :پیش از سال ،98تنها 130کیلومتر
مسیر دوچرخه در شهر داشــتیم.رئیس شورای
شــهر مشــهد با اشــاره به این که به منظور ترویج
فرهنــگ دوچرخهســواری و حملونقــل پــاک،
بهزودی شاهد راهاندازی سیستم دوچرخههای
اشتراکی و اســکوتر خواهیم بود ،گفت :سیستم
جدیدباتکیهبرتجربهگذشتهاجراییخواهدشد
تاحداکثربهرهوریراشاهدباشیم.حیدریبابیان

اینکههفتهگذشتهاتفاقناگوارودردناکیبرای
یکــی از نوجوانان کشــورمان پیش آمــد و فضای
عمومی کشــور را متأثر از این خشــونت هولناک
کرد ،گفت :در گزارش هــای بخشهای محاکم
قضایی و اورژانسهــای اجتماعی نیز اطالعاتی
وجودداردکهنشانازوجودخشونتهایمشابه
دارد.وی در ادامه به توســعه فضای ســبز مشهد
اشاره کرد و گفت :ازجمله این اقدامات میتوان
به  1000هکتــار درختکاری در کمربند ســبز و
کوهستان پارک خورشید ،افزایش سرانه فضای
سبزشهریاز 14.26به 17.3مترمربع،احداث
فضایسبزدرهستهمرکزیشهروبافتپیرامونی
حرم مطهر معادل  20ســال اخیر ،سامان دهی
کشف رود ،الزام شهرداری به تهیه پیوستهای
زیستمحیطی ویژه پروژههای عمرانی ،احداث
تصفیهخانه سپتاژ و ...اشاره کرد.وی با اشاره به
موضوع «شــهر ترمیمی» و بیان این که همکاری
تنگاتنگیبادادگستریوقوهقضاییهشکلگرفته
چراکه یکی از نکات مهم در بحث شهر ترمیمی،
جایگزینکردنعدالتترمیمیباعدالتکیفری
است ،افزود :آمارها و دادهها نشان میدهد که با
رویکرد کیفری نتوانستهایم آسیبها ،تخلفات و
جرایمراکنترلکنیموبارسنگینیرویدوشقوه
قضاییه افتاده است .حیدری تاکید کرد :اجرای
«شهرترمیمی»خواستومطالبهدستگاهقضایی
نیز بوده و بسیار خرسندیم که رئیس قوه قضاییه
هم از این طرح حمایت کردهاند.در ادامه شهناز
رمارم عضو هیئترئیســه شورای شهر مشهد که
بهعنوان ناطق پیش از دســتور بود ،گفت :بخش
بزرگیازموفقیتشوراهایاسالمیشهروروستا
درگرومساعدتمجلسمحترمشورایاسالمی
بوده و به عنوان عضوی کوچک از هیئترئیســه
شورای شهر مشــهد ،از آنان میخواهم پارلمان
محلی شورایی را بازوی قدرتمند مجلس بدانند
و در راستای محقق کردن مدیریت واحد شهری
تالشکنند.

معاونعمرانیاستانداریخبرداد:

واگذاری کل اراضی مازاد بستر و حریم رودخانه کشف رود
به شهرداری مشهد
معاون عمرانــی اســتانداری گفــت :کل اراضی
مازاد بســتر و حریم رودخانه کشــف رود به طول
 ۸۲کیلومتر از محدوده شاهنامه تا پنج کیلومتر
بعد از شــهرک صنعتی چرمشــهر به شــهرداری
مشهد واگذار میشود.به گزارش روابط عمومی
استانداری،احمدیزدانپناهاظهارکرد:باعنایت
بهمشکالتاجراییدرطرحساماندهیرودخانه
کشــف رود و کمیته منابــع اعتباری دولتــی و بر
اساس ابتکار اســتاندار ،کل اراضی مازاد بستر و
حریم کشــف رود واقع در محدوده و حریم شــهر
مشهدکهبهمنظورنزدیکیبابافتشهریمشهد
و تصرفات غیرقانونی ،فاضالب جاری ،کشــت و

کارمحصوالتکشاورزیبافاضالبخاموتهدید
سالمت شهروندان و زائران مرقد مطهر رضوی،
از ســالیان گذشــته همواره بزرگتریــن چالش
زیستمحیطی شــهر مشــهد بوده اســت؛ هفته
گذشته و در جلســه نهایی کارگروه سامان دهی
و احیــای رودخانه کشــف رود در قالــب مدیریت
واحداجراییبهشهرداریمشهدواگذارشد.وی
افزود:دراینزمینهباهمکاریدیگر دستگاههای
اجرایــی ذیربط و ســرمایهگذاری شــهرداری و
بخش خصوصی در اجــرای پروژههای عمرانی،
مشکالتزیستمحیطیموجودوتهدیدسالمت
شهروندانمرتفعمیشود.

معاونعمران،حملونقلوترافیکشهرداریمشهدخبرداد:

بهره برداری از پارکینگ بزرگ آزادی در آذر امسال

معاون عمران ،حملونقل و ترافیک شهرداری
مشهد گفت :پارکینگ و پایانه آزادی حداکثر تا
آذرامسالآمادهبهرهبرداریخواهدبود.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،
خلیل ا ...کاظمی افزود :متأســفانه در ابتدای
کار ،پروژه با معارضات زیادی ازجمله خط لوله
گازوتأسیساتبرخیشرکتهایخدماتیروبه

رو شد که همین موضوع روند زمانبندی پروژه
را با تأخیر چندماهه روبهرو کرد.وی با اشاره به
پیشرفتفیزیکی 50درصدیپارکینگوپایانه
بزرگآزادیخاطرنشانکرد:باتوجهبهسرعت
پروژهوفعالبودنعملیاتاجراییبهصورتسه
شــیفت ،این پروژه حداکثر آذرماه امسال آماده
بهرهبرداریمیشود.

شهرداری

•امضایحکماولینشهردارزندردورهپنجم

وی در ادامــه به وظایــف قانونی و شــرعی اعضای
شــورای شــهر در قبال مردم و شــهروندان اشاره
کرد و افزود :امضــای حکم اولین شــهردار زن در
دوره پنجم در منطقه شــهرداری توســط شهردار
محترمراپساز 252روزسرپرستیباحفظسمت
مدیرکل شهرســازی و بدون هیچ تنشــی تبریک
میگویم و ضمن تقدیر از اعتماد به مدیریت زنان،
منتظر انتخــاب زنان در مدیرعاملی ســازمانها و
دیگر مناطق شــهرداری هســتیم.رمارم افزایش
اجارهبهــای سرســامآور را از دیگــر چالــش هــاو
معضالت برشــمرد و گفــت :توصیه کنم ،بــا ارائه
الیحهایفوریو ورایزنیبادیگرنهادهاومؤسسات
ذی صالح بهویژه آستان مقدس حضرت رضا(ع)
و در صورت امــکان جلب همــکاری آنــان ،گامی
هرچند کوچــک در این زمینه برداریــم.وی ادامه
داد :در برخی مناطق مشــهد اجارهبها بین  50تا
 100درصد افزایش داشته است که الزم است به
آنتوجهشود.
•تصویبآییننامهکمیتههایفنی

تصویب آییننامــه کمیتههای فنی و شهرســازی
مناطقشهرداریمشهداولیندستورکاراعضای
شــورای شــهر بود ،محمدهادی مهدی نیا رئیس
کمیسیون شهرســازی و معماری شورای شهر در
خصوص این الیحــه اظهار کــرد :هــم اکنون یک
میلیارد و  200میلیون سند شهرسازی در منظر
همهشهرونداناستودرسامانهفاشبارگذاری و
جلــوی رانــت اطالعاتی گرفته شــده اســت .وی
در ادامه بــه اهداف اصلــی این الیحه اشــاره کرد
و کوتــاه کــردن فرایندهــا و ایجاد وحــدت رویه در
حوزه شهرســازی را یکی دیگر از اهداف مهم این
مصوبه برشــمرد و گفــت :با توجــه به ایــن که 80
درصد مراجعات مردم در حوزه شهرســازی است
با اجرای این مصوبه جلوی کاغذبازی و مراجعات
مکرر شهروندان به شهرداری گرفته خواهد شد و

شهروندانازسردرگمیخارجمیشوند.براساس
این الیحه شهرداری مشهد مقدس مکلف است،
بهمنظور وحدت رویه و شفافسازی ،مالکهای
تصمیمگیــری و نحــوه اقــدام کمیتههــای فنی و
شهرسازی را متناسب با شرایط هریک از مناطق
شهرداریباتأییدکمیسیونشهرسازیومعماری
شــورای اســامی شــهر حداکثر ظرف مدت یک
ماه از تاریــخ الزماالجرا شــدن این مصوبــه تهیه و
توســط معاونت شهرســازی و معماری شهرداری
به مناطق ابالغ و در سیستم یکپارچه شهرسازی
و سامانه فاش بارگذاری کند.همچنین بر اساس
اینمصوبه،شهرداریمشهدمقدسمکلفاست،
بهمنظور نظــارت و ارزیابــی ،تمامــی فرایندهای
مربوطبهکمیتهفنیوشهرسازیرابهصورتتمام
الکترونیکوباقابلیتگزارشگیریآنیازتمامی
سطوح ،در سیستم یکپارچه شهرسازی حداکثر
ظرف مدت یک ماه پیاده کند .پس از گذشــت دو
ماه از تاریــخ الزماالجرا شــدن ایــن مصوبه ،کلیه
تصمیمگیریهایکمیتهفنیوشهرسازیمناطق
خارج از بســتر پیــاده شــده در سیســتم یکپارچه
شهرسازیممنوعخواهدبود.
•آسفالتتمامیمعابرخاکیمشهدتاپایانسال

بررســی الیحه آســفالت معابر خاکی شهر مشهد
دومین دستور کار اعضای شــورای شهر بود که به
ل ا...کاظمی ،معاون عمران،
تصویب رسید ،خلی 
حملونقلوترافیکشهرداریمشهددرخصوص
اینالیحهگفت:یکمیلیونو ۳۰۰هزارمترمربع
ازمعابرمشهدهنوزخاکیهستندکهیکمیلیون
مترمربع آن دارای طرح تفصیلی است.وی بابیان
اینکه 90درصدمعابرخاکیکهدراینالیحهقرار
است آسفالت شــود ،در مناطق کم برخوردار قرار
دارد ،افزود :اعتبار مدنظر از ســرفصل اعتبارات
خود برای ایــن کار بین  ۵۰تا  ۶۰میلیــارد تومان

اســت ،امیدواریم بر اســاس مصوبه شــورای شهر
به امیــد خدا تا پایــان ســال آینده معبــر خاکی در
شهر وجود نداشته باشــد.همچنین بر اساس این
مصوبه ،شهرداری مشهد مقدس مکلف است ،در
تماممناطقیکهدارایطرحتفصیلیاست،انجام
عملیات خاکبــرداری ،احــداث کانیــو ،جدول،
زیرســازی و آســفالت کلیــه معابر خاکــی را طبق
اولویتبندیانجامدهد،ضمناینکه شهرداری
مکلف اســت پیشبینیهــای الزم را در خصوص
تضمینحقوقعمومیوجلوگیریازتضییعآنبه
عملآوردوبراساسبند 6اینمصوبهبهشهرداری
اجازه داده میشــود ،در صورت تقاضای مالک یا
متصرف برای انجام عملیــات عمرانی و پرداخت
نشدننقدیسهممشارکت،مطالباتشهرداری
را در پرونــده ملک ثبــت و در زمان هرگونه پاســخ
گوییبهنرخروزمحاسبهودریافتکند.همچنین
بر اســاس بند  7این الیحه ،کلیــه توافقات منعقد
شــده قبلی بین شــهرداری و مالکان در خصوص
آمادهسازیبهقوتخودباقیاست.آخریندستور
کار نود و ســومین جلســه علنی شــورای بررسی،
الیحهصدورمجوزفعالیتبرایشرکتهایبخش
خصوصی در زمینه جمعآوری هوشمند پسماند
خشــک بود که به تصویب رســید .بر اســاس ماده
واحده آن ،به شهرداری مشــهد مقدس (سازمان
مدیریت پســماند) اجازه داده میشــود به منظور
صــدور مجــوز فعالیت بــرای شــرکتهای بخش
خصوصی در زمینه جمعآوری هوشمند پسماند
خشــک در کل شــهر مشــهد مقــدس بــا دریافت
تعرفه بهای خدمات صدور مجوز (ششماهه اول
بهرهبرداری به میزان  ۱۰درصد و ســپس تا پایان
مهلتمجوزبهمیزان ۱۵درصدازقیمتروززباله
خشــک جمعآوریشــده توســط مجری) مطابق
آییننامه جمعآوری هوشــمند پســماند خشــک
اقدامکند.

درمیــدان بارنوغــان پرتقالهــای احتکارشــده
سردخانهای را باقیمت کمتر از یک ماه پیش به خاطر
فاســد بودن به مردم میفروشــند ولی  90درصد آن
بیمصرفاستچرابایداینکاررابکنند؟لطفاگزارش
تهیهکنید.
بایدشهرداریزمینهایخالیدرمناطقپررفت
وآمدراتبدیلبهپارکینگوبیشتردکترهارابهمناطق
خلوت شــهر هدایــت کنــد .همینطــور داروخانهها
مخصوص ًا در محتشمی ،عارف و پرستار که یک دلیل
ایجادترافیکاست!
مشکلترافیکمشهدفقطامتدادقطارهایطرقبه
وجادههایعریضباپلهوایییاجادههواییدوطبقه
اســت و جداســازی الین ها توســط بتن که راننده در
ترافیکسبقتنگیردوراههاییهمبرایرفتنبهسمت
راست.

شهرستانها

آیــا مســئوالن نمیداننــد در بــازار مســکن چــه
میگذرد؟ برای خرید یک قطعه زمین در گلبهار از دو
هفتهقبلبهبنگاههایامالکمراجعهمیکنم،گاهی
قیمت یک قطعــه زمین را در طــول یــک روز دو بار باال
میبرند و من هر دفعه دســت از پا درازتــر برمیگردم
مشهد.خدایاخودتبهمارحمکن.
با سالم .درانتهای پارک گل ها ،خیابان سمت
کال که به پمپ گاز منتهی میشود ،در ابتدای آن و
کنار پل ،راهنمایی و رانندگی تربتجام ،دو ســال
پیش تابلوی عبور ممنوع نصب کرده که متأســفانه
هیچ رانندهای به آن تابلو توجه ندارد و آشکارا تخلف
میکند و بارها تصادفات دلخراشی به وقوع پیوسته
که به چنــد مــورد فوتــی در دم منجر شــده اســت.
بنابراینازراهنماییورانندگیتربتجامانتظارمی
رود  ،برای رفــع این معضل ،دوربیــن ثبت تخلف را
دراین محل نصب کند تا فرد خاطی هم به سزایش
برسد.
بوی تعفن جوی و کانالهــای آب خیابان مدرس
شهرســتان درگــز مــردم را کالفه کــرده اســت .لطفا
شهرداریدرگزرسیدگیکند.

