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•«شبکهمسائل»تهیهکردیم؛محلهبهمحله
روستابهروستا

«محســن داوری» از سه دســتور کار فرمانداری در
این مدت گفــت و توضیــح داد :دســتور کار اول ما
تقویتسرمایهاجتماعینظاماست،زیراتحلیلها
بر این است که میزان رضایتمندی مردم به خاطر
مشــکالت کاهش یافته و ســطح اعتمــاد آنها به
حاکمیت کمی دچار اشــکال شــده اســت .برای
برطــرف کردن این کاســتی بــا کمک خــود مردم
«شبکه مسائل» شهرستان را شناســایی کردیم تا
محله به محله شــهر و روستا به روســتا مشکالت و
کسریهارابامحوریتمساجدشناساییوبراساس
اولویتها برای رفــع این نواقــص تصمیمگیری و
اقدامکنیم.
فرماندار مشــهد  98درصد مســائل و مشــکالت
شهرســتان را در کوتاهمدت و میانمدت قابلحل
دانستوگفت :توقعاتمردمزیادوچندانپیچیده
نیست،برخیسازمانهامأموریتهاییداشتندکه
معطلماندهبود،برنامهریزیکردیمکهبخشعمده
مسائلاستخراجشدهدرکمترازدوهفتهقابلحل
اســت 26،درصد دیگر در دوره ســهماهه برطرف
خواهدشدوکمتراز 5درصددیگرمسائلنیزطی
سهسالآیندهبرطرفخواهدشد.
•تثبیت،ساماندهیوتوانمندسازی؛ 3برنامه
فرمانداربرایحاشیهشهر

رئیس شورای تأمین مشهد اولویت بعدی را سامان
دهی حاشیه شهر مشــهد اعالم کرد و گفت :روند
رو به رشد حاشــیه شهر مشــهد باید متوقف شود،
کارهــای زیــادی انجامشــده اما مشــکالت هنوز
رفع نشــده اســت .بنابراین ما در نظر داریم در سه
حوزه حاشــیه شهر مشــهد را ســامان دهی کنیم،
اول «تثبیت» یعنــی برنامهریزی کنیم که گســتره
حاشیه شــهر از اینکه هست بیشتر نشــود .برای
ایــن کار چنــد ضــرورت وجــود دارد؛ اول ایــن که
طرح تفصیلی مشهد و مرز و محدوده شهر مشهد
باید مشــخص شــود 128 .روســتا در حریم شهر
مشهد مســتقر هســتند که جزو حاشــیه این شهر
تعریفشــدهاند ،باید این روســتاها تعیین تکلیف
شــوند .مســئله اصلی این روســتاها نبود یا بهروز
نبودن «طــرح هادی» اســت کــه بــا پیگیریهای
انجامشــده در تالش هســتیم تا مرز این روستاها
مشــخص و درنهایت گستره حاشــیه شهر کنترل
شود.وی ادامه داد :حاشــیه شهر مشهد امروز هم
در اســتحکام بنا و همبســتر رودخانه و مسیلها با
مشکل روبه رو است .درصدد هستیم که ساکنان
این محــور را در صورت امــکان در مناطق دیگری
سکونت دهیم .از ســویی برخی مسائل در مشهد
کهنهشدهاند مانند 35حکم «قلعی» که اجرانشده
و این ها باید تعیین تکلیف شوند.
فرماندارمشهد«توانمندسازی»رادیگربرنامهبرای
حاشــیه شــهر مشــهد دانســت و اظهار کرد :برخی
زیرساختها در حاشیه شهر وجود ندارد ،امکانات
ضعیف اســت بهگونــهای االن بهطور مثــال ما برای
راهاندازی یک نانوایی در «مهرگان» مشکلداریم و
ناچار هســتیم در پارک کانکس برای نانوایی تعبیه
کنیم.
•قرارگاهحاشیهشهربهزودی...

داوری خروجی ســه برنامه« تثبیت» «سامان دهی»
و «توانمندسازی» حاشیه شهر مشــهد را خروج این
محور از عنوان حاشیه شهر دانســت و افزود :در این
راستا «قرارگاه حاشیه شــهر» دایر شده و بهزودی به
طوررسمی کارش آغاز میشود اگرچه در این مدت
تمام ظرفیتهای حاشــیه شهر مشــهد شناسایی و
استخراجشــدهاند و برای رفع و تقویــت آنها پروژه
تعریفشدهاست.
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 ۴ساعت گپ وگفت داغ با فرماندار

فرماندارمشهددرحلقهخبرنگارانخراسانازتدابیرجدیدبرایحاشیهشهر ،مهارسرقت ها ،ساماندهیبازارونمرهبهعملکردشگفت
•رسیدگیبهمعیشتبااقتصادزیارت

فرماندار مشــهد رویکرد ســوم خود را رســیدگی به
معیشتمردمدانستوگفت:معیشتمردممشهد
را معطــوف بــه زیــارت و اقتصــاد زیــارت میدانیم،
بنا داریم زیــارت گروهی را در مشــهد تقویت و همه
ظرفیتهایاقامتیرانیزاستخراجکنیم.درسامانه
تعریف شود که خروجی آن «ماندگاری بیشتر» زائر
در مشــهد اســت و بهتبع آن حوزههــای ارائهکننده
خدماتبهزائرانفعالترواشتغالزاییخواهدشد.
بومگردیوسوغاتمحلیروستاهایحاشیهمشهد
نیز از دیگر برنامههاست که بازارچههایی برای این
کارتعریفشدهاست.ازسوییبناداریمکارگاههای
کوچکوشاگرداستادیرارونقدهیم.
داوری گفــت :بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف در
همــه معاونتهــای فرمانــداری برنامــهای ایجاد و
بــه دســتگاههای متولــی ابــاغ کردیــم تــا ایــن
برنامههــای اجرایــی را برای مدت ســه ســال ارائه
کنند .بهطور مثال در حوزه عمران پروژههایی را که
اولویتدارند،شناســایی کردیم تا بتوانیم مستقیم
به آنهــا تزریــق و از هدررفت اعتبــارات جلوگیری
کنیم،برخیکارهایزودبازدهمانندآسفالتکردن
مسیر دو کیلومتری جاده روســتایی اطراف مشهد
ازجمله آنهاســت .در حوزه بحران آب برنامههایی
رامشخصودرسفررئیسجمهوراعتباراتخوبیرا
دراینبخشجذبکردیم.درحوزهبرقنیزباتوجهبه
افزایشدمایهوابرنامهریزیکردیمکهدرتابستانبا
جیرهبندیبرقمواجهنشویمواگربناباشدخاموشی
صورتبگیردبهصورتمدونواعالمشدهباشد.
•برنامههاییبرایکاهشسرقتدرمشهد

عکس  :میثم دهقانی

نشســت داغ با فرمانــدار و معاونانش شــاید نه تمام
اما مهمترین مســائل معتنابه جامعه شهری مشهد
را دربرگرفت؛ از برنامهها برای حاشــیه شهر ،بازار و
نظارت بسیج محالت تا کاهش سرقت و جمعآوری
معتــادان ،از صفهای نان و مرغ تا شکســته شــدن
صفها،ازاظهاراتشخصیدربارهکمربندجنوبی
تابافتاطرافحرموساختمانبرهمزنندهسیمای
حرممطهررضوی،ازمتروپلهایمشهدتا«چلوها»
مسائلی بودند که در این نشست تقریب ًا چهار ساعته
مطرحشدندو درادامهمیخوانید.
سهشنبه هفته گذشته فرماندار و معاونانش مهمان
تحریریه خراســان بودنــد ،فرمانــدار از عملکردش
دفاع کــرد و خبرنــگاران تحریریــه بــه نمایندگی از
افکار عمومی مطالبات مشــهدی ها را بدون تعارف
با فرمانــدار در میــان گذاشــتند .فرمانــدار ابتدا به
تشــریح برنامهها و عملکرد پنج ماهه خود در قامت
کلیددارساختمانپاسدارانپرداختوگفت:اگرچه
نمیتــوان از عملکردهای مثبت قبل چشمپوشــی
کرد اما این که برخی وظایف فرمانداری روی دوش
دیگر دســتگاهها و نهادها گذاشتهشــده یک نقص
بود ،ما پیگیری کردیم و اســتاندار هم موافقت کرد،
مدیریتشهرستانرادرفرمانداریمتمرکزکردیمو
مأموریتهایفرمانداریرابهایننهادبازگرداندیم.

۱۱

کرد :ما ستاد بحران را پیش از به وجود آمدن بحران
تشکیل دادیم تا پیشگیریهای الزم را انجام دهیم.
نمونه آن مســئله بحران آب اســت که تمام چاههای
آبی را که در اختیــار نهادها بود  ،شناســایی کردیم
و در اختیار آبفــا قراردادیم تا در مســئله تأمین آب با
مشکل مواجه نشویم .بیش از 2هزار واحد تولیدی
تدولتیوامثالآنراکهمجهزبهموتوربرقو
وشرک 
ژنراتور بودند  ،پایکار آوردیم تا در پیک مصرف برق
بامشکلمواجهنشویم.در«کالزرکش»هرزمانما
10میلیمتربارندگیداشتیماینکالبهرغماینکه
درحالبازسازیاست،تمامروستاهایپاییندست
رازیرآبمیبرد،امسالمدیریتکردیمودربارندگی
اخیردچاراینمشکلنشدیم.

فرمانــدار مشــهد گریزی بــه معضل ســرقت در این
•میزداغسؤاالت
شــهر زد و اذعان کــرد :دالیل زیادی بــرای افزایش
درادامهایننشست«سعیدبرند»سردبیر«خراسان
سرقتدرمشهدوجودداردکهگرانیهاومشکالت
آنالین»دربارهسرنوشتسازمانحاشیهشهرمشهد
معیشتی یکی از آنهاســت .ارزیابی مثبتی از نحوه
وخروجیکارستادبازآفرینیوقرارگاهحاشیهشهر
پیگیری سرقتها نداشتیم ،برای سامان دهی این
مشهد،طرحجامعحاشیهشهر،نحوهنظارتبربازار
وضعیت«قرارگاهپیشگیریازسرقت»دایرشدوتمام
و تأمین کاالهای اساســی ،ســامان دهــی معتادان
ظرفیتها ذیل نظارت معاونت امنیتی فرمانداری
متجاهــر و نحوه برخط کــردن مدیــران و اختیارات
مدیریت میشــود تا سرقت کم شــود مانند افزایش
فرمانداریسؤاالتیرامطرحکرد.
روشناییمعابر،شناساییوساماندهیضایعاتیها،
داوری در پاسخ به این ســؤاالت اظهار کرد :وظایف
عالوهبراینبرایامنیتساختمانهانیزطرحهایی
فرمانــداری مشــخص اســت و فرمانــدار مســئول
ارائهشدهاست.
همــه فعالیتهــای شهرســتان اســت و مشــهد به
وی با اذعان به این که معتادان چهره شــهر را خراب
دلیل مجاورت با اســتانداری کمی تداخل داشــت
کردهانــد گفــت :از ابتدای بهمن ســال گذشــته تا
که اصالحاتــی انجــام شــد و االن مدیــران کام ً
ال با
االن 5800معتــاد متجاهــر جمعآوریشــده اند و
فرمانــداری هماهنگ هســتند .مــا در فرمانداری
غربالگری میشــوند ،ســپس به آنها آموزش داده
مســائل را شناســایی کردیــم و میخواهیــم آنهــا
میشــود تا بعد از شناســایی کاریابیها و مشــاغل
را برطــرف کنیــم و بــرای آن چشــمانداز تعییــن و
خاصاینافرادبهکارگیریشوند.اینطورینیست
اولویتبنــدی کردیــم .نمونه آن جــذب خوب
که ایــن معتادان رها شــوند و مجــدد به چرخه
اعتبارات ســفر رئیسجمهور است.
اعتیاد بازگردند بلکه تا سه سال این
ســتاد بازآفرینی با ریاست وزیر
افرادتحتنظارتخواهندبود.
کشوراستوتماماختیارات
یکیدیگرازبرنامههامقابله
بــه اســتانداری تفویــض
با خردهفروشیهای مواد
شده است و ما هم ستاد
مخدر اســت که در وهله
بازآفرینــی مشــهد را
اول پلمب محل همراه
برقرارکردیم.
با قطــع آب ،بــرق و گاز
درادامهفرماندارتریبون
مراکز خــرده فروشــی
را در اختیار معاونان خود
صــورت مــی گیــرد ،در
قــرار داد تــا پاســخ برخــی
مرحلــه دوم با اســتفاده از
سواالتمطرحشدهرابدهند.
کمیســیون ماده  100حکم
برامکــی معــاون امــور عمرانی
قلــع آنهــا را خواهیــم گرفت،
فرمانــداری دربــاره پروژههــای
عالوهبراینضایعاتیهاکهخود
عاملیدرافزایشسرقتهستند برنامهریزی کردیم که بخش شهرستانمشهدگفت:بسیاری
عمده مسائل استخراجشده از مشــکالت احصا شــده ناشی
ساماندهیمیشوند.
داوری به مسئله عفاف و حجاب در کمتر از  ۲هفته قابلحل از بوروکراســی و اختالفــات
دســتگاهی اســت کــه بــا ورود
هم اشــاره کــرد و گفت :در ســه است 26 ،درصد دیگر
فرمانداری برطرف شــده است؛
حــوزه اداری باید کار شــود ،در
بخش اجتماعی نیز کار خواهد در دوره سهماهه برطرف
گازرســانی بــه 150خانــوار در
شــد و بخشــی هــم بهصــورت خواهد شد و کمتر از 5
منطقه میرزا کوچک خان که به
نیز
سازمانیافتهبیحجابیراترویج درصد دیگر مسائل
دلیل اختالفات بین شهرداری
منطقهوشرکتگازمعطلمانده
میدهند .در بخــش اجتماعی طی سه سال آینده برطرف
بــود ،نمونه آن اســت .در ســتاد
صنوف مدنظر است و در بخش خواهد شد
بازآفرینی بــه ریاســت فرماندار
هنجارشــکنی دســتگاههای
ل و مشــکالت و نواقص احصا
چهار کارگروه تشــکی 
امنیتی مسئول شدهاند تا جلوی این ناهنجاریها
ال قب ً
شده اســت ،مث ً
ال ما نمیدانستیم در 67محله
گرفته شــود .البته باید جلوی افراطوتفریط گرفته
تعیینشــده کدام مشــکل زیرســاخت دارند ،کدام
شود.
کمبودآبیاآموزشدارند.مث ً
السرانهآموزشیشهر
مشــهد 5.8متر است ولی ســرانه آموزشی حاشیه
•ایجادشبکهامینتوزیع
شهر کمتر از 2متر است .در محدوده منفصله توس
فرمانداریمشهدمدیریتتأمینکاالوارزاقعمومی
و رسالت که قابلتشخیص نیست ازنظر تقسیمات
در این شــهر را از دیگر برنامهها اعالم کــرد و گفت:
کشــوری بافت روستایی اســت و ساختوسازهای
چرخههایتأمیناقالماساسیدرمشهدشناسایی
غیرمجازی صورت گرفته و باید احصا میشد که در
و هرکدام مســئول شدهاند تا کاســتی ایجاد نشود،
ستادبازآفرینیاینکارهاانجامشدهاست.
کاری که در حوزه مرغ انجا م و «شــبکه امین توزیع»
ایجادشده است .در بخش نظارت ما باید از صنوف
•نظارتهایمویرگیتوسطبسیج
شروعکنیم.
درادامهفرماندارتریبونراازمعاونخودپسگرفت
تادربارهبازارارزاقعمومیتوضیحدهد.ویباتایید
•ستادبحرانراپیشازبحرانتشکیلدادیم
مشکالتموجوددرنظارتبربازارکاالهایاساسی
داوری با اشــاره به برخــی برنامهها بــرای رفع دیگر
اظهارکرد:نظارتهایدوبخشیبینسازمانصمت
معضالتشهریوبهویژهزائرانامامهشتم(ع)تأکید

و جهاد باید از رویکرد ســنتی خارج شود که در حال
انجام این کار هستیم و نظارتها «مویرگی» خواهد
شد .در قرارگاه شهید امانی ما با بسیج هر محلهای
توافــق کردیــم کــه بعــد از آموزشهــای الزم کارت
بازرس ناظر به بســیج محله داده شــود تا بهصورت
مویرگیبرنحوهتوزیعکاالدرمحالتمشهدنظارت
و گزارشهای خود را در ســامانه نظارت و بازرســی
ثبت کنند .این کار در نانواییها انجام شد و در مدت
کوتاهیجوابداد.
وی ادامــه داد :در مســئله مرغ همه کارها دســت ما
نیســت ،وقتی دولت به مردم می گویــد دو روز دیگر
قیمت مرغ  60هزار تومان خواهد شد و مرغدار هم
انگیزه برای توزیع مرغ کشتار شــده نداشته باشد،
از طرفی مــردم برای خرید مرغ با نــرخ قبل مراجعه
میکنند که این وضعیت پیــش خواهد آمد ،البته ما
موضوع را زود جمع کردیم اگرنه مشــخص نبود چه
اتفاقیرخمیداد.
فرماندار در خصــوص معتادان متجاهــر نیز گفت:
معتادان متجاهــری که در طــرح اخیر جمــعآوری
کردیم آزاد نشــدهاند تا به خیابان بازگردند .آنها را
تا شــش ماه و اگر خانواده نداشته باشند تا یک سال
نگهداریمیکنیم.البتهاینچرخهتعطیلنخواهد
شد.
•ضعفاطالعرسانیمدیراندراجرایطرح
تغییراتیارانهای

درادامهنشست«ولیزاده» معاونسردبیرومسئول
روزنامه خراســان رضــوی ضعف مدیــران دولت در
اطالعرسانی،ضعفنظارتوتعللبرخیدستگاهها
در پاسخ گویی و رســیدگی به خواسته مردم را مورد
نقد قرارداد و اظهار کرد   :جای تقدیر دارد که ستاد
بحران را پیــش از بحران فعال کردیــد و عالج واقعه
پیــش از واقعه انجام شــود ،امــا به نظر میرســد که
اطالعرســانی دولت در خصوص مســئلهای به این
مهمی چندان مدیریتشــده نیســت ،اســتانداری
که مسئول مربوط مدام در جلســات تشریف دارند.
الزم اســتماننــد دوره شــیوع ویــروس کرونــا یک
اطالعرسانی مدیریتشده انجام شود ولی این کار
انجامنشدهوزمانیبهمردماطالعرسانیمیشدکه
کاالییباکمبودمواجهمیشدوبعددلیلشرافالن
مسئلهاعالممیکردنددرحالیکهبایدپیشازوقوع
این کمبود به مردم اطالعرســانی میشد ،االن نیز
عطشعجیبیدرافزایشقیمتکاالهاوجودداردو
الزماستمدیریتشود.
وی ادامــه داد :ایــن که بناســت نظــارت بر بــازار به
نیروهای مردمی واگذار شــود بسیار خوب است اما
الزماستیکمدیریتواحدوتصمیمگیرندهدراین
بخشوجودداشتهباشدتامسیرنظارتدرستطی
شود .در مسئله نان ما انتظار نداشتیم ولی مدیریت
دولتدرمشهدبهخوبیعملوطی48ساعتقضیه
را جمع کرد و صف نانواییها شکست .اما این نقص
در اطالعرســانی همچنان وجود دارد و رویه پاســخ
گویی و در دســترس بــودن مدیران برای رســانهها
دشوار شده ،الزم است در شرایط فعلی که کشور در
یکالتهابناشیازاجرایچنینطرحمهمیاست
مدیرانراحتتردردسترسرسانههاباشندتابتوانیم
اطالعرسانیبهموقعبهمردمداشتهباشیم.
•فرماندار :نقدها را قبول داریم

فرماندار با قبــول ضعف اطالعرســانی اظهار کرد:
برخی هنوز به این باور نرســیدهاند البته این مسئله
بیشترکشوریاست.
•ازکمربندجنوبیتابافتاطرافحرم؛
اظهارنظرهاشخصیاست

در ادامــه نشســت از فرمانــدار دربــاره کمربنــد
جنوبی ،اجــرای طرح تفصیلــی و الزامــات آن و این
که به تازگی شــهردار مشــهد صحبتهایــی درباره
ادامه مســیر کمربند جنوبی و اتصال آن به برونسی
داشته،پرســیدیم که برمکــی معاون امــور عمرانی
فرمانداری در پاســخ به این ســؤاالت اظهار کرد :در

خصوص طرح بافت اطراف حــرم و کمربند جنوبی
ممکناستبندهنوعیدرفالندستگاهنظرشخصی
بدهم ولــی مهم این اســت که قانونگــذار چه گفته
و تکلیف ما چه چیزی اســت ،ممکن اســت در فالن
دستگاه گفته شــود کمربند جنوبی باز شود اما این
نظر شخصی اســت اما قانون میگوید در طرحهای
فرادســتی شــهرداریها از روز ابالغ طرح مکلف به
اجرا هستند ،ممکن است شهرداران منطقه خوش
شــان نیاید ،ممکــن اســت «ان قلت» کارشناســی
درســتی هم داشــته باشــند مانند منطقــه ثامن که
حقوق مکتســبهای ایجاد و مجوزها صادرشده ولی
ازلحــاظ قانونی مکلــف به اجــرای طرح اســت .در
کمربند جنوبی همچنین ممکن است کسی بگوید
اگر کمربند جنوبی باز شــود بهتر اســت اما این نظر
شــخصی و ســلیقهای اســت و شــهرداری مکلف به
اجرایطرحاست.

نیز معاون سیاســی فرمانداری توضیحاتــی درباره
جلساتبرگزارشدهباهمهطیفهاواحزابسیاسی
مشــهد ارائه کــرد .فرماندار نیــز دراینبــاره گفت:
در مدتزمــان اجــرای طــرح( تغییــرات یارانهای)
همه احزاب و جریانات سیاســی از راست و چپ چه
اصولگرا و چه اصالحطلب با بنده تماس گرفتند و
اعالم کردند که برای اجرای طرح آماده همکاری با
فرمانداریاندوکمکهمکردند.
•سالمفرماندهیعنینشاط

از فرمانــدار درباره ارزیابی نشــاط و امیــد در جامعه
شــهری مشــهد و ایــن کــه چــه برنامههایــی بــرای
نشــاطآفرینی در ایــن شــهر در دســت اجراســت،
پرسیدیم.داوریدراینبارهگفت:بستگیداردشما
نشاط در جامعه را چه چیزی تعریف کنید ،نشاط را
خندیدن تعریف میکنید؟ همینکــه جامعه «پویا»
اســت یعنی نشــاط دارد و ما باید نشــاط و امید را به
جامعه بازگردانیم و بهترین نشــاط امید اســت .اگر
منظور از شــما از نشــاط به وجد آمدن و تفریح مردم
است،بهترین آنورزشاستکهمادرحالپیگیری
ســازوکارهایی برای ورزش همگانی مردم مشــهد
هستیم .ما معتقد هســتیم این احتمال وجود دارد
که مســائل معیشــتی مردم را دچار ســختی کرده
که واقعیت هم هســت اما فعالیتهای دولتی برای
امیدآفرینیدرمردماستوماخیلیبهآیندهامیدوار
•یکساختمانپردردسربرایحریمرضویو
هســتیم .یک کار ویژهای که در مشــهد انجام شــد؛
مطالبهجدیروزنامهخراسان
سؤالبعدیمادربارهاحداثساختمانیدرمحدوده روزی که ما تصمیم گرفتیم «سالم فرمانده» را اجرا
حرم مطهر رضوی اســت که این سازه به نحوی نما و کنیمبهاینطرح(تغییراتیارانهایخورد)بسیاری
سیمای حرم مطهر را مخدوش کرده ،اگرچه ممکن مالحظه داشــتند که این کار انجام نشود ولی مردم
استمجوزهاییهمگرفتهباشندامااالنسازههایی خوباستقبالکردندواینیعنینشاطوامیدوازاین
مانندنوککوهیخظهورکردهاندودرحالبرهمزدن جنسکارهابایدانجامشود.
سیما و نمای حرم مطهر رضوی هستند .صرف این میرشاهیمعاونبرنامهریزیفرماندارنیزتوضیحاتی
کهچندساختمانمجوزگرفتهاندنبایداجازهدهیم دربارهبرنامههایتحققشعارسالوصحتسنجی
ادعای دســتگاهها بــرای ایجاد
آینده حرم مطهــر و بافت اطراف
اشــتغال و آمارهــای ارائهشــده
بــارگاه ملکوتی امام هشــتم(ع)
توسطآنهاارائهکرد.
تحت الشــعاع قــرار گیــرد و این قبول داریم آن چه مصوب
مســئله برای روزنامه خراســان شده وحی منزل نیست .ما و
که داعیهدار حــرم مطهر رضوی شهرداری باید جلسه برگزار •ومتروپلهایمشهد
فرمانــدار دربــاره پرونــده
اســت ،بســیار مهم اســت و باید
و فکری برای این مسئله
ساختمانهایناایمندرمشهد
فکریبرایآناندیشیدهشود.
معاون فرماندار در پاســخ به این کنیم .قطع ًا اگر نظرات
گفت :قبول داریم باید جدیتر
دغدغــه اظهار کرد :مســئولیت کارشناسی دراینباره ارائه پیگیری شــود اما بایــد دوطرفه
کمیســیون مــاده  5بــا شــخص شود برای رفع این مشکل ما باشــد و بازاریــان هــم پــایکار
استاندار اســت و معاون عمرانی استقبال میکنیم تا مسئله بیایند.معاون عمرانی فرماندار
نیز گفــت :برخی از ایــن اماکن
اســتاندار اســت که این طــرح را حل شود
تجاریانــد و نمیتــوان آنها را
امضا میکندودرحالاجرایآن
تخریب کرد بلکه بایــد آنها را بهینه کرد تا مشــکل
هستندوفرمانداریتنهاعضواینکمیسیوناست.
اینپاسخجانشینمدیرمسئولخراسانراقانعنکرد به حداقل برســد .نمونه اخیر آن بازار قماش اســت
و اظهار کرد :مســئله حرم مطهر و حریــم آن چیزی که 80واحد قدیمــی در این بازار مســتقرند ،وجود
آن حجم پارچه در این بازار باقابلیت اشــتعال بسیار
نیستکهبهیکفردوابستهیاواگذارشود.
معاون فرماندار نیز این موضوع را قبول کرد که باید خطرسازاستامابههرحالبازاریانسنتیوقدیمی
مقاومتهایی دارند و کار را ســخت کردهاند و برای
کاریبرایرفعاینمسئلهانجامشود.
پاســخ معاون فرمانــدار دراینباره قانع مــان نکرد مشــکل برق این بازار هنوز مشــکالت داخلی خود
و از خــود فرمانــدار خواســتیم نظــرش را دربــاره بازاریاناجازهندادهمسئلهحلشود.مانمیخواهیم
این ســاختمان بگویــد .امــا فرماندار گفــت :بنده برخوردقهریانجامدهیم،البتهدستگاهقضاپایکار
نمیتوانم نظر شــخصی خودم را بگویم و باید تابع استاماراهشبرخوردقهرینیست.
نظر کارشناســان باشــم  ،فع ً
ال مالک مــا آن چیزی شــایان توضیح اســت که بنا بود این نشست 90
است که مصوب شــده اســت .حاال ممکن است ما دقیقهای باشد اما گستره سؤاالت و دغدغههای
نظر شخصی داشــته باشــیم .البته قبول داریم آن مطرحشــده بهگونهای بود که فرمانــدار پایان باز
چه مصوب شده وحی منزل نیست .ما و شهرداری یعنی بــدون محدودیــت را بــرای اتمام جلســه و
باید جلســه برگزار و فکری برای این مسئله کنیم .پاسخ به سؤاالت مطرح و جلســات بعدی خود را
قطع ًا اگر نظرات کارشناســی دراینباره ارائه شود کنسل کردند.
برای رفع این مشکل ما استقبال میکنیم تا
مسئله حل شود.
•ازاتباعغیرمجازتا«چلوها»

سؤال بعدی ما درباره اجرای طرح شناسایی
و جمــعآوری اتباع بیگانــه در مشــهد بود که
دانشورنیا معاون امنیتی فرماندار دراینباره
گفــت :بــا دســتور رئیسجمهــور ســازمان
مهاجرت ایجاد خواهد شد که هنوز عملیاتی
نشدهاست.قطع ًاهمهافغانستانیهادرمشهد
شناسه دار می شــوند چه کســانی که از قبل
کارت مجاز داشــتهاند و چــه جدیدالورودها.
بدون شک کسانی که غیرمجاز هستند طرد
خواهندشد.
معاونامنیتیفرمانداردربارهمعضل«چلوها»
هماناتباعخارجی فاقدشناسنامه نیزگفت:
چلوها مجموعه ای هســتند که تکلیف آنها
مشــخص اســت ،اینها همه «افغانســتانی»
هســتند .این که ادعا میکردنــد طایفهای از
زابلی بلوچ هســتند صحت نــدارد و این افراد
هیچارتباطیبااینطایفهندارندنهازنظرظاهر
و نه زبانــی با هم قرابتی دارند و تکلیف شــان
مشخصاستکهافغانیهستندواینمجموعه
بایدشناسهدارشوند.البتهبناستتسهیالتی
بهآنهادادهشودتابتوانندازامکاناتعمومی
کشور استفاده کنند بااینحال این افراد باید
در طرحهای اداره اتباع گنجانده و شناسایی
شوند.
•همهاحزابچپوراستزنگزدند که
کمککنند

درخصوصفعالیتاحزابوتعاملفرمانداری
مشهد با تمام احزاب فعال شهرستان مشهد

