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سیاسی-اقتصادی

آیتا...علمالهدی:

نماز خواندن آقای رئیسی
نمایش قدرت اسالم بود

تصویب واگذاری زمین
به  ۱۴طرح اقتصادی استان
کارگروه امور زیربنایی ،توســعه روســتایی ،عشایری،
شــهری و آمایش ســرزمین و محیط زیســت استان به
ریاســت معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتاندار
واگذاری زمین به ۱۴طرح اقتصادی و عمرانی استان
را به تصویب رســاند .به گــزارش ایرنــا ،خدایی معاون
هماهنگــی امــور عمرانی اســتاندار ،واگــذاری زمین
بــه مجتمع ســامان دهــی اصنــاف مزاحم شــهری در
شهرســتان مشــهد ،احداث واحد دامداری ،ســاخت
توقفگاهوایجادانبارمحصوالتفلزیدرخواف،ساخت
ساختمانوتاسیساتماشینوادواتکشاورزیدرشهر
فرهادگرد،اجرایطرحنیروگاهخورشیدیدرجغتای،
ایجاد مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در جوین،
اجرای اســتخر ذخیــره آب در چنــاران ،اجــرای طرح
سیلندر پرکنی در کاشــمر ،ایجادآموزشگاه رانندگی
پایهیکدرتربتجام،اجرایطرحنیروگاهخورشیدی،
اجــرای طرح مجتمــع خدماتی رفاهی ،اجــرای طرح
برهپرواری،احداثجایگاهسوختوخدماتخودرویی
و خوابگاه رانندگان در فریمان را از مصوبات نشســت
امروز(دیروز)کارگروهامورزیربناییاستانبرشمرد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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بودجه  26هزارمیلیاردی 1401شهرداری مشهد روی میز شورا
شهردار 70:درصد بودجه  1401مربوط به حوزه عمرانی است

بهبودی نیا -روز گذشته بیست و ســومین جلسه علنی شورای
شهرمشهدباپنجدستورکاربرگزارشدکهدرمهمتریندستورکار
این جلسه ،بودجه  26هزار و 147میلیارد تومانی سال 1401
مشهد به شــورای شهر مشــهد تقدیم شــد .به گزارش «خراسان
رضوی» ،ناصحی نایب رئیس شورای شهر که در غیاب موحدیان
ریاست این جلسه را بر عهده داشت ،گفت :جلوه تمام تالش های
ســازمان های خارج از شورا و شــهرداری و همچنین بدنه شورا و
شهرداری امروز در قالب تخصیص  100درصدی اعتبارات 30
درصدیمخصوصحاشیهشهررقممیخوردوامیدواریمبتوانیم
درمیانمدت،چهرهنازیباییراکهبهواسطهکمکاریهایگذشته
ایجاد شده با تالش شبانهروزی از بین ببریم.در این جلسه از مادر
شهید جاوید االثر نادر خواجه تبریزی تقدیر به عمل آمد و فاطمه
سلیمی ،رئیس کمیســیون بانوان و خانواده شــورا در نطق پیش
از دســتور خود گفت :در مجموعــه برنامههای مدیریت شــهری
مشهد برای روز مادر ،بانوان مشهد در بیش از  35خدمت مهمان
مدیریت شهری شدند که شامل استفاده رایگان از خدمات حمل
و نقل عمومی (اتوبوس و مترو) ،استفاده رایگان از مجموعه های
فرهنگی تاریخی و موزه های تحت پوشش میراث استان  ،ثبتنام
رایگان درکتابخانه های عمومی اســتان  ،ثبت نام رایگان در دور
نخســت آموزش های هنری به مــادران در حوزه هنری اســتان ،
استفاده رایگان از ســینماها  ،تخفیف  50درصدی برای اقامت
در هتل ها ،هتل آپارتمان ها ،اقامتگاه های بوم گردی و  ...است.
•تقدیم الیحه بودجه  ۱۴۰۱به شورای شهر

در ادامه این جلســه ارجائی ،شهردار مشــهد الیحه بودجه سال
 1401شهرداریرابهشوراتقدیمکردودرتشریحبودجه1401
گفت :کاهش هزینه های جاری با ارتقای بهره وری و با روشهای
نوگرایانه یکی از اهداف این بودجه اســت زیرا اگر قصد حرکت با
شیب فعلی در بودجه  1401را داشــتیم در یک یا دو سال آینده
تمام درآمدهای اصلی شــهرداری صرف هزینــه های جاری می
شد و امیدواریم طی چهار ســال آینده بتوانیم به جایی برسیم که
اکثر اعتبارات هزینه ای شهرداری از منابع پایدار تامین شود .وی
افزود :اســتفاده از روش ها و ابزارهای متنوع تامین مالی ،تالش
برای پرداخت بدهیهای بانکی و پیمانکاران ،افزایش اختیارات
مدیرانوتمرکززداییازستادمرکزیشهرداری،شفافیتبخشی
بودجه ،هوشمند سازی ،ارتقای پاسخ گویی ،برون سپاری و مردم
سپاری از دیگر رویکردهای این بودجه است.

کنترل هوشمند روی آن وجود خواهد داشت.
•باالخره بدهی شهرداری چقدر است ؟

عکس :ایسنا

آیت ا ...علم الهدی اظهار کــرد :نماز خواندن آقای
رئیســی در واقع دو حرکت بود؛ یکی ایــن که اقامه
نماز در کانــون و محلی که  70ســال پایــگاه الحاد
و کفر و مارکسیســتی بــوده و نمایــش دادن قدرت
اســام و قدرت دین و توحید و خداپرستی بر الحاد
بود .به گــزارش  ،Alamolhoda.comامام جمعه
مشهد افزود :الحادی که در مقابل اسالم به عنوان
اتحاد جماهیر شوروی پایگاه مارکسیستی بود االن
نابود شد و از هم پاشید و در کانون او نماز اقامه شد،
اینبزرگتریندستاوردانقالبماستکهمتاسفانه
آن طور که باید روی آن کار نشد ،دشمن تقریبا از ما
همین را می خواست این قدر ما را سرگرم معیشت
و خوراک کند کــه دیگر ما به اهداف اصلی نرســیم
و االن ما متاســفانه گرفتار این مســئله شدیم دقیقا
کاری را که باید انجام بدهیم ،انجام نمی دهیم .آیت
ا ...علم الهدی با تبریک والدت حضرت زهرا(س)
و فرارســیدن ایــام ا ...دهه فجــر و چهل و ســومین
ســالگرد پیروزی انقــاب مقدس اســامی افزود:
مردم که انقالب کردند و به پا خاستند و به استقبال
گلولــه داغ رفتند برای دین بــود و دین عامل اصلی
انقالب بود .وی تصریح کرد :امــروز قدرت انقالب
طی  43سال ایســتادگی ،مبدل به حلقه مقاومتی
در امت و جهان اســام شده است ،مســلمان های
انقالبی بیدار شده را در برابر بمباران های دشمن
نگه داشته و مقاومت و مبارزه می کنند.
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•ویژگی های بودجه سال 1401

وی به ویژگیهای بودجه سال ۱۴۰۱پرداخت و گفت :منطقه
محوری و محله محوری ،تعییــن تکلیف پروژه هــای ناتمام به
صورت کامل ،متوقف کــردن پروژه های فاقــد مطالعه و فاقد
ارزش مالــی ،اعمــال صرفــه جویــی در هزینه هــای مدیریت
شهری ،توجه ویژه به زیرساخت های سالمت و نشاط بانوان،
مناســب ســازی فضای شــهری و ورزش و نشــاط و سرگرمی
برای معلــوالن ،تمرکز بر تحقق حداکثری بودجه ســال آینده
و ارتباط پروژهها به منابع پایدار و جدایی از منابع مبهم ،توجه
به پرداخت بدهی بانکی و بدهی پیمانــکاران و تعیین تکلیف
تمام طلبکاران شهرداری از دیگر ویژگیهای بودجه 1401
شهرداری مشهد است .وی تصریح کرد :بودجه  1401مشهد
از حیث منابع و مصارف بیش از 26هزار میلیارد تومان خواهد
بود و توجه ویژه ای به درآمدهای پایدار شده و امیدواریم بیش
از  9هزار میلیارد تومان از  11هزار میلیارد تومان درآمدهای
عمومی از منابــع پایدار باشــد .همچنین امیدواریــم افزایش
ســهم درآمدهــای پایدار بــه عــدد  46درصد برســد .ارجائی
خاطرنشان کرد :بودجه ارائه شده به شورای شهر از میانگین
درآمدهای پایدار کشــوری  10درصد بیشتر است ،مشهد در
بودجه تدوین شده در موضوع افزایش سهم درآمدهای پایدار
در کشور پیشتاز اســت و نزدیک به  70درصد بودجه 1401
مشهد مربوط به حوزه عمرانی است .رشد تورمی بودجه 28
درصد پیــش بینی می شــد اما با درایــت همکارانم این رشــد
تنها 13درصد اعمال شد .وی افزود :در خصوص پروژه های
عمرانی نیــز ،تمامی پــروژه ها مــکان محوری شــده و قابلیت

در پایان توضیحات شهردار ،حاجی بگلو در قالب طرح سوال
از شــهردار مشــهد خطاب بــه ارجائی گفــت :شــفاف بگویید
بدهی شهرداری مشــهد چقدر اســت؟ هر فردی یک مبلغ را
اعالم می کنــد ،آن چه بنده بررســی کرده ام ایــن عدد حدود
 ۶۰هزار میلیارد تومان است .شــهردار مشهد در پاسخ به این
ســوال افزود :اصال نگران نباشــید ،همه را پرداخت میکنیم
در ســال  ۱۴۰۱ما  9هزار و  200میلیــارد بدهی را پرداخت
می کنیم.همچنین حاجی بگلو در حاشیه این نشست درباره
بودجه  1401گفت :الیحه  26هــزار و  174میلیارد تومانی
در کمیســیونهای تخصصی شــورای شــهر بحث و بررســی
خواهد شد تا در جلسه علنی مطرح و به رای گذاشته شود .وی
افزود :بودجه سال  1401نسبت به بودجه  18هزار میلیارد
تومانی ســال گذشــته 40 ،درصد افزایش داشــته اســت.در
بخشــی از این جلســه ،الیحه نام گذاری معابر به نام شــهدای
گران قدر نیز به تصویب رســید که بر اســاس آن معبر صاحب
الزمان (عج)  ۲۶به نام شهید سید علی یحیی زاده ،معبر ایثار
 ۲۴به نام شــهید محمدرضا ارباب ،معبر کافی  ۸به نام شهید
محمود فاخــر جغری و معبر شــهید صیاد شــیرازی  ۶۳به نام
شهید محمدحسین گوهری کاله دراز نام گذاری شد.اعطای
تخفیف پرداخت قبوض کسب و پیشه و نوسازی و عمران شهر
سومین مصوبه شــورای شهر مشــهد در این جلســه بود که بر
اساس آن «به شهرداری مشهد اجازه داده میشود ،بهمنظور
گرامی داشت ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی
و تشــویق مؤدیان به پرداخت عوارض ،بــرای پرداخت قبوض
عوارض کســب و پیشــه (مشــمول و غیرمشــمول قانون نظام
صنفی) و بهای خدمات پسماند و بهای خدمات آتشنشانی و
خدمات ایمنی مندرج در قبوض نوسازی و عمران شهری ،به
مؤدیانی که فیش عوارض یاد شده را در بازه زمانی  ۱۲بهمن
ماه تا  ۲۸اســفند ماه ســال جاری دریافت و وجه آن را در بازه
یاد شده واریز کنند به میزان  ۲۵درصد تخفیف اعطا کند».
شایان ذکر است ،الیحه نظریه کمیسیون شهرسازی و معماری
در خصوص اسناد طرح تفصیلی پیشنهادی محدوده منفصل
قرقی و مهرگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون های مربوط
ارجاع داده شد.

از میان خبرها
گوناگون

معاون اداره کل راه و شهرسازی:

 5000واحد مسکن مهر استان
ناتمام است

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی
خراسان رضوی گفت :هنوز چهار هزار و  ۹۵۶واحد
مسکونیطرحمسکنمهردرشهرهایباالی ۲۵هزار
نفر جمعیت استان ناتمام باقی مانده و به متقاضیان
واگذار نشــده اســت .منصوری در گفت و گو بــا ایرنا
اظهارکرد :خراســان رضــوی در قالب طرح مســکن
مهر به ســاخت  ۱۲۰هزار و  ۶۰۱واحد متعهد شده
بود که از این تعداد ۵۶هزار و ۹۹۴واحد در شهرهای
باالی ۲۵هزار نفر جمعیت ۴۳،هزار و ۵۵۵واحد در
شهرهای جدید و  ۲۰هزار و  ۵۲واحد در شهرهای با
جمعیتی کمتر از  ۲۵هزار نفر قرار دارد .وی تصریح
کــرد :از مجموع چهار هــزار و  ۹۵۶واحد مســکونی
ناتمامباقیماندهطرحمسکنمهردرشهرهایباالی
 ۲۵هزار نفر خراســان رضوی  ۲هــزار و  ۳۴۴واحد
دارای متقاضی اســت که ســاخت آن تا پایان سال به
اتمام می رســد و واگذار می شود .منصوری گفت۲ :
هزار و  ۶۱۲واحد باقی مانده در شهرهای باالی ۲۵
هزار نفر جمعیت استان فاقد متقاضی است که از این
تعداد  ۵۴۴واحد در طرح اقدام ملــی تولید و عرضه
مسکن گنجانده شده است .هزار و  ۲۹۸واحد باقی
مانده در قالب تفاهم نامه بین وزارت راه و شهرسازی
و ســایر نهادها به آن ها اختصــاص پیدا کــرده و بقیه
واحدها نیز از طریق خرید مستحدثات یا فرایندهای
حقوقیتعیینتکلیفمیشود.

معاونجهادکشاورزیاستانخبرداد:

افزایش  32درصدی
تولید گوشت مرغ

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی
استان گفت :تولید گوشــت مرغ در استان طی  ۹ماه
گذشته نســبت به مدت مشــابه پارســال  ۳۲درصد
افزایش داشــته اســت .جعفری در گفت و گــو با ایرنا
افــزود :طــی  ۹مــاه گذشــته  ۱۳۰هــزار و  ۷۶۷تن
گوشــت مرغ در اســتان تولید شــد که این میــزان در
مدت مشابه پارسال  ۹۹هزار و  ۱۷۴تن بوده است.
وی ادامه داد :طبق برنامهریزی صورت گرفته ماهانه
 ۹میلیون قطعه جوجهریزی در استان انجام میشود
که پیشبینی شده است تا پایان امسال حدود  ۲۵تا
 ۲۷میلیون قطعه جوجه ریزی در استان انجام شود.
وی گفت :تا پایان امسال به طور میانگین روزانه۵۰۰
تن گوشت مرغ در استان تولید میشود.

