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گـــزارش

در جلسۀ علنی شورا بودجۀ شرکت نمایشگاه بینالمللی مشهد نیز به تصویب رسید .در یکی از تبصرههای بودجه
مقرر شد که مسجد نمایشگاه بینالمللی تا خردادماه سال آینده تکمیل شود و به بهرهبرداری برسد .همچنین
درآمدهای این شرکت به مبلغ  52میلیارد ریال افزایش یافت.

شماره 2227

نطق پیشازدستور
برزو دبیریان ،عضو شورای شهر مشهد:

پاسخگوییومردمداری
درشورایچهارمنهادینه
شدهاست

قاسمی مقدم -عضو شــورای اسالمی
شهر مشهد گفت  « :پا سخگو یی ،
مــــرد مداری ،توانمندی ،طراحی و
برنامهریزی و حل مسئله در شورای
چهارم نهادینه شده است و این مسئله
غیر قابل انکار است.».
به گزارش شهرآرا برزو دبیریان در نطق
پیشازدستور جلسۀ علنی شورای شهر
مشهد اظهار کرد« :بعضی از احزاب
و تشکلهای سیاسی در ایــن ایــام
ترجیعبند شبانهروزی اظهاراتشان
شــورای چهارم و شهرداری منتسب
بــه آن اســت و دائــمــا بــر طبل ضعف
عملکرد شــورا و شهرداری میکوبند
و با نفی دیگران درصــدد اثبات خود
برآمدهاند.».
وی تصریح کــرد« :زبــان تشکر این
روزهــا به لکنت افتاده اســت چراکه
اخالق سیاسی و انصاف رنگ باخته
است .با پررنگ شدن جناحبندیهای
سیاسی و نگاه سفید و سیاه جناحها
اخالق «هرکس با ما نیست بر ماست»
بر روابط سیاسی حاکم شده است به
طوری که گویا توهین و افترا و دروغ در
ارتباط شخصی و فــردی و اجتماعی
مذموم اســت ولــی در حــوزۀ سیاسی
ممدوح.».
وی ابــراز داشــت« :در جلسۀ گذشتۀ
شورای اداری مشهد فرماندار محترم
از مخالفان دولت گله میکردند .بعضی
از آنان را خناس ،سیاهنما ،بداخالق و
بیانصاف خواندند .چقدر این عبارت
شبیه به عبارت فرماندار دولت ماضی
بــود کــه از بیانصافی و بداخالقی
عدهای خناس در آن روزگار گله میکرد.
متاسفانه هرکه بر اسب قــدرت سوار
است منتقدان را با یک ضر بآهنگ
مینوازد.».
دبیریان ادامه داد« :علیرغم آنهمه
کیاست و توانمندی اعضای محترم
شورای شهر ،از اولین تا چهارمین شورا،
ضعفهایی را از ادوار شورا برمیشمارم
که توجه به آنها از سوی مردم ،گروهها
و تشکلها و احزاب سیاسی و کسانی
که درصــدد ارائــۀ لیست انتخاباتی به
مردم هستند ضروری است.».
وی افــزود« :ما مدیرانی را به شورای
شهر دعــوت کردیم که ،پس از رفتن
از شورا ،در را به روی مدیریت شهری
بستند و تا ما هها گاردشان باز نشد
و هزینههای مــادی و معنوی شــورا را
افزایش دادنــد .البته تعامل به معنی
وادادگــی نیست .تعامل هنری است
که فهم و زبان وادبیات خاص خودش
را میطلبد.».
وی با بیان اینکه گرو ههای سیاسی
مــا نخبهگرا نیستند و عوا مگرایند
خاطرنشان کرد« :کدام حزب و تشکل
در دســتــورکــارش بــررســی تخصصی
وضعیت عملکرد شورا را گذاشته است؟
کدام تشکل به نیابت از آحاد مردم بر
شورا نظارت کرده و مطالبهگری داشته
است؟ کدام گروه سیاسی چالشها را
بررسی کرده و نظر داده است؟».
وی خــاطــرنــشــان کـــرد« :احـــزاب
سیاسی کسانی را به شــورا بفرستند
که فهم درستی از نظاممندی و ارتباط
ارگــانــیــک مــیــان مطالعه ،مصوبه،
سامانه ،تامین ،آییننامه ،قــرارداد،
بــودجــه ،درآمــــد ،کنترل و نظارت
داشته باشند.».

شورا صرفا متخصص نمیخواهد،
فهم تخصصی هم میخواهد

عضو شورای شهر مشهد با بیان اینکه
شورا صرفا متخصص نمیخواهد بلکه
فهم تخصصی هم میخواهد گفت:
«بیابیم از در بازنده وارد عرصۀ رقابت
انتخاباتی نشویم .نگاه یکبارمصرف
به بازار رای کسب رای از طریق فریب
و ورود از در بازنده است .تنها صداقت
در برخورد با مــردم میتواند اعتبار
درازمدت بیافریند و عامل نجات مردم
شود.».
وی در بخش پایانی سخنان خود
تاکید کرد« :به احتمال قوی ،شورای
بعدی سیاسیترین شــوار خواهد
بـــود چــراکــه بعضی از گــرو ههــای
سیاسی از هماکنون عزل و نصب را
در شهرداری شروع کرد هاند .عرضم
ایــن اســت که به شهر رحــم کنید .با
آدمهــای فهیم ،کاربلد ،عاقل ،مومن
و انقالبی ،و نه حراف و سخنور ،به داد
شهر برسید.».

دریچه

در آخرین جلسۀ علنی شورای اسالمی شهر مشهد در سال  95تصویب شد

احداث13تصفیهخانۀمحلیبامشارکتبخشخصوصی
امیرعلی قاسمیمقدم  -بررسی الیحۀ شهرداری
درخصوص صــدور مجوز احــداث 13تصفیهخانۀ
محلی در کالنشهر مشهد مهمترین دستور کار صد و
شصت و نهمین جلسۀ علنی شورای اسالمی شهر بود
که به تصویب رسید.
به گزارش شهرآرا در جلسۀ علنی شورا مناقصۀ عمومی
برگزارشده درخصوص انتخاب سرمایهگذار احداث
 13تصفیهخانه با ظرفیت حدود  231لیتر در ثانیه
به روش ساخت ،بهرهبرداری و واگــذاری تایید شد و
قرارداد آن به تصویب رسید.بر اساس مصوبۀ شورای
شهر ،زمان احداث تصفیهخانهها توسط سرمایهگذار
حداکثر شش سال خواهد بود به طوری که براساس
اولویتهای ابالغی از سوی شهرداری مشهد در پنج
سال اول در هر سال دو تصفیهخانه و در سال آخر سه
تصفیهخانه ایجاد میشود.
همچنین زمان طراحی احداث و شروع بهرهبرداری
آزمایشی هــرکــدام از ایــن تصفیهخانهها 21مــاه
خواهد بود .عالوهبر این ،مدتزمان بهرهبرداری از
تصفیهخانههای احداثی توسط سرمایهگذار 15سال
پس از پایان دورۀ احداث و شروع بهرهبرداری آزمایشی
برای هر تصفیهخانه تعیین شد .سرمایهگذار موظف
است پس از گذشت مدت مذکور هر تصفیهخانه را
اورهالشده به شهرداری مشهد تحویل دهد.نظریۀ
کمیسیون فنی و عمران شــورا درخصوص شرایط
احداث تصفیهخانهها نیز به عنوان یک پیشنهاد به
تصویب شورای شهر رسید.

بررسی بودجۀ سازمان میادین میوه و ترهبار

در ادامــۀ جلسۀ علنی شــورای اسالمی شهر ادامۀ
بررسی لوایح بودجۀ سال 96سازمانها و شرکتهای
تابعۀ شهرداری مشهد در دستور کار قرار گرفت.
نخستین سازمانی که آلبوم بودجۀ سال 96آن مورد
بررسی قرار گرفت سازمان میادین میوه و ترهبار و
ساماندهی مشاغل شهری بود.
سهیلی ،رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر ،در این
رابطه گفت« :بودجۀ سال آیندۀ سازمان میادین در
کمیسیون تلفیق به تایید رسیده اما مقرر شده است
 80میلیارد ریال از اعتبار توسعۀ بازارها کاهش و به
سایر پروژههای شهری اختصاص یابد.
موحدی ،عضو شورا ،به عنوان مخالف این پیشنهاد
گفت« :این بازارها محل فروش ارزاق عمومی مردم
است و از این طریق به نوعی به معیشت مردم کمک
میشود؛ لذا بودجۀ توسعۀ بازارها نباید کاهش یابد.».
سهیلی در واکنش به اظهارات موحدی گفت« :برخی
دوستان به دلیل اینکه در کمیسیون تلفیق نیستند
متوجه مشکالت ایجادشده نمیشوند .در جریان
بررسی بودجۀ سال 96شهرداری مشهد ،با رای اعضا،
رقم بودجه 125میلیارد تومان افزایش یافت در حالی
که مجموع کاهش اعتبارات سازمانها به 36میلیارد

تومان هم نمیرسد .در این شرایط چگونه میخواهیم
بودجه را متعادل کنیم؟».
محبی ،رئیس ســازمــان میادین میوه و تــرهبــار و
ساماندهی مشاغل شهری ،در این رابطه گفت« :با
کاهش مبلغ  8میلیارد تومان از بودجۀ سازمان ،حتی
به یکسوم اهداف مدنظر در زمینۀ احداث بازارها هم
نزدیک نمیشویم.».
اعضای شورا پس از شنیدن دفاعیات محبی به تبصرۀ
کمیسیون تلفیق مبنیبر کاهش  80میلیارد ریالی
بودجۀ سازمان میادین رای مثبت ندادند .همچنین
اصــاح و متمم بودجۀ سازمان میادین به میزان
20درصد کاهش یافت در منابع و مصارف به تصویب
شورای شهر رسید.

افزایش تعرفههای بهای خدمات عمومی سازمان
پسماند

در ادامۀ جلسۀ علنی شورای اسالمی شهر بودجۀ سال
آینده و اصالح شد بودجۀ سال 96سازمان مدیریت
پسماند هم به تصویب رسید.براساس مصوبۀ شورا
مقرر شد تعرفههای بهای خدمات عمومی سازمان
پسماند برای فعالیتهای مجاز حداکثر 10درصد،
برای جرائم فعالیتهای غیرمجاز 25درصد و برای
فعالیتهای گروه خاص 25درصد نسبت به سال95
افزایش یابد.یکی از تبصرههای کمیسیون تلفیق
شورا به موضوع افزایش بهای خاک مرغوب سازمان
پسماند اختصاص داشت.
صاحبی در مخالفت با این تبصره گفت« :مردم به این
خاک جهت ساختوساز نیاز دارند .با توجه به رکود در
بازار ساختوساز افزایش بهای خاک فشار بیشتری به
تولیدکنندگان تحمیل خواهد کرد.».
موحدی به عنوان موافق گفت« :خاک کارایی چندانی
در مصالح ساختمانی ندارد و از سوی دیگر مقام معظم
رهبری بر حفظ خاک تاکید فرمودند .خاک مرغوب را
دیگر نمیشود از جایی تهیه کرد.».کاظمی ،معاون

خدمات شهری شهردار مشهد ،هم در این رابطه
گفت« :معادل  70تا  80درصد خاک سازمان مدیریت
پسماند به شهرداری فروخته میشود و اگر قیمت آن
افزایش یابد در اجرای پروژ ههای شهری با مشکل
مواجه میشویم.
در نهایت اعضای شورا با افزایش بهای خاک مرغوب به
مبلغ 40هزار تومان مخالفت کردند و رقم آن را 26هزار
تومان تعیین نمودند.».بودجۀ ســال 96سازمان
عمران نیز در ادامۀ جلسۀ علنی شورا به تصویب رسید
و مقرر شد آسفالتهای تراشیده از سطح معابر شهر از
طریق امولسیون قیر به صورت آزمایشی در ششماهۀ
اول سال آینده بازیافت شود.

تصویب بودجۀ سال 96شرکت هفتحوض

با رای اعضای شــورای اسالمی شهر مشهد بودجۀ
ســال 96شرکت هفتحوض نیز به تصویب رسید.
سهیلی در این رابطه گفت« :هدف از تشکیل شرکت
هفتحوض جــذب ســرمــای ـهگــذاری بــود نــه آنکه
شهرداری وارد تصدیگری شود.».
اخالقی به عنوان مخالف گفت« :شریک شهرداری
در شرکت هفتحوض سرمایۀ نقدی جهت مشارکت
نــمـیآورد امــا در تصمیمگیر یها شرکت میکند
و هرسال نیز سهم ایــن شرکت پرداخت میشود.
شهرداری به شریکی که پول نمیدهد احتیاجی
ندارد.».
خــا کپــور هم در ایــن رابطه اظهار کــرد« :شرکت
هفتحوض هنوز به جایی نرسیده است که درآمد
کسب کند و بتواند سهم خود را بدهد .شراکت با
سازمان همیاریها هیچ نفعی برای شهرداری ندارد؛
لذا سازمان همیاریها را از شراکت خارج کنیم.».
زینعلی ،مدیرعامل شرکت هفتحوض ،درخصوص
اظــهــارات مــطــر حشــده گــفــت« :تــاکــنــون شرکت
همیاریها به هیچکدام از تعهدات خود عمل نکرده
است اما با افزایش سهام شهرداری مشهد در این

شرکت عمال سهم شریک ما به یک درصد میرسد و
بهتدریج سازمان همیاریها حذف خواهد شد.».
وی تصریح کرد« :زمین ،حقآبه و کلیۀ پروژ ههای
هفتحوض متعلق به شهرداری است و چون همهچیز
به مدیریت شهری تعلق دارد جای نگرانی نیست.».
در عین حال پیشنهاد ذاکرالحسینی درخصوص
تاسیس شرکت کارگزاری جدید به تصویب رسید.
براساس این پیشنهاد شرکت هفتحوض موظف است
ظرف مدت سه ماه نسبت به افزایش سرمایه اقدام کند
و ،متناسب با افزایش سهم شهرداری ،نسبت به جبران
سهم پیشبینیشده برای سازمان همیاری در اصالح
بودجه اقــدام نماید .در صــورت عدم اقــدام شرکت
در مدت مقرر ،شهرداری مشهد مقدس میبایست
نسبت به تاسیس شرکت کارگزاری دیگری به منظور
جایگزینی با شرکت هفتحوض اقدام نماید.
در جلسۀ علنی شــورا بــودجــۀ شرکت نمایشگاه
بینالمللی مشهد نیز به تصویب رسید .در یکی از
تبصرههای بودجه مقرر شد که مسجد نمایشگاه
بینالمللی تا خــردادمــاه سال آینده تکمیل شود
و به بهرهبرداری برسد .همچنین درآمــدهــای این
شرکت به مبلغ  52میلیارد ریــال افزایش یافت و
هزینۀ سفرهای خارجی نیز به  80میلیون ریال
رسید.
بودجۀ سال 96سازمان حملونقل و ترافیک نیز در
این جلسه بررسی شد و به تصویب رسید.

افزایش بهای اتوبوس و قطارشهری در صورت
بدعهدی دولت

بودجۀ ســال 96سازما نهای فناوری اطالعات و
ارتباطات ،پایانههای مسافربری ،تاکسیرانی،
اتوبوسرانی ،قطارشهری و بهرهبرداری قطارشهری
نیز به تصویب شورای شهر رسید .با رای اعضای شورا
مقرر شد افزایش تعرفۀ بهای خدمات تاکسیرانی پس
از تصویب نرخ کرایۀ تاکسی در سال 96توسط شورا
قابلاجرا شود.عالوه بر این ،شهرداری مشهد موظف
شد در صورت عدم دریافت کمک دولت در یارانۀ بلیت
اتوبوس و قطارشهری تا پایان خرداد 96الیحۀ افزایش
تعرفه را ارائه کند.
نظام جامع درآمد پایدار شهرداری مشهد نیز در این
جلسه بررسی شد اما ،به دلیل از حد نصاب افتادن
جلسه ،بررسی آن ناتمام باقی ماند.
همچنین با وجود اینکه جلسۀ علنی شورا رسمیت
نداشت اما ،به جهت ضرورت پاسخگویی به نامۀ مشاور
طرح پیرامون حرم مطهر رضوی تا قبل از سال ،96با
پیشنهاد رئیس کمیسیون تلفیق ،مقرر شد رئیس
شورای شهر نظریۀ کمیسیون تخصصی را تحت عنوان
«برنامۀ راهبردی بهسازی و هدایت موزون در محدودۀ
پیرامون حرم رضوی» استنتاج کند و به کمیسیون
مادۀ 5ارجاع دهد.

شورای شهر تخفیف به پرداخت نقدی عوارض جاری و معوق شهروندان را مصوب کرد

تخفیف40درصدی،عیدیمدیریتشهری

عادل افتخاری -شــورای اسالمی شهر مشهد در
آخرین جلسۀ علنی خود در ســال ،95در قالب
یک طرح دوفوریتی ،با ارائۀ تخفیف 40درصدی
به شهروندان خو شحساب بابت پرداخت نقدی
عوارض و بهای خدمات جاری و معوق تا خردادماه
سال 96موافقت کرد.
به گزارش خبرنگار شهرآرا ،صاحبی ،عضو شورای
شهر مشهد ،د رخصوص جزئیات طرح ارائهشده
گفت« :دوفوریت این طرح در جلسۀ علنی روز
سهشنبۀ هفتۀ گذشته مورد بررسی قرار گرفت و با
رای اعضا به تصویب رسید.».وی افزود« :به دنبال
ابــاغ مصوبۀ هیئت دولــت درخــصــوص مبنای
محاسبۀ عــوارض نوسازی ،مبلغ فیش عوارض
صادرشده برای شهروندان نسبت به سنوات قبل به
صورت محسوسی افزایش یافته است.».وی تصریح
کرد« :در این طرح دوفوریتی پیشنهاد دادهایم که
به پرداختهای نقدی شهروندان بابت عوارض
عمران ،نوسازی ،خودرو ،خدمات شهری ،بهای
خدمات پسماند و آتشنشانی تا پایان خردادماه
ســـال 96بــا احتساب جــایــزۀ خو شحسابی در
مجموع 40درصد تخفیف ارائه شود.».

امتیاز به شهروندان خوشحساب

موحدی محصل ،دیگر عضو شورای شهر مشهد،
با طــرح ســوال گفت« :تکلیف شهروندانی که
خوشحساب هستند و فیش عوارض خود را پیش
از این پرداخت کرد هاند چه میشود؟» .سهیلی
در پاسخ به ایــن ســوال گفت« :پرداختهایی
که در گذشته انجام شده است با لحاظ تخفیف
40درصــدی در حساب شهروندان منظور خواهد
شد و مابهالتفاوت آن در حساب بستانکاری برای
سایر پرداختهای این دسته از شهروندان قرار
میگیرد.».
قدیری طرقی در ادامۀ جلسه با ارائۀ تذکری گفت:
«شورای شهر در قالب مصوبهای جرائم را از قبوض

نوسازی مربوط به سال جاری خیلی زیاد نیست و
عمدۀ بدهی شهروندان مربوط به سنوات گذشته
اســت .در ایــن شرایط وقتی که میشود با ارائــۀ
تخفیف مطالبات شهرداری را وصول کرد چرا این
کار را نکنیم؟».
موحدی که مخالف ارائۀ تخفیف به عوارض نوسازی
معوق و جرائم بود گفت« :شهرداری از ابزارهای
قانونی استفاده کند و مطالبات خود را از بدهکاران
افراد متخلف
دریافت کند .ارائۀ تخفیف به اینگونه ِ
مغایر تحقق عدالت است.».

مطالبات  270میلیارد تومانی بابت عوارض

عوارض نوسازی حذف کرده اما در قبوضی که اخیرا
بــرای شهروندان صــادر شده مجددا رقمی تحت
عنوان جریمه منظور شده است .».وی افزود« :چرا
علیرغم مصوبۀ شورای شهر شاهد اعمال جرائم
در قبوض نوسازی هستیم؟ مگر مدیران مناطق
شهرداری از قوانین اطالع ندارند؟».حجتاالسالم
لطفی هم این سوال را مطرح کرد که آیا پیشنهاد ارائۀ
تخفیف با مصوبۀ دولت به عنوان سند باالدستی در
تعارض نیست.

قبوض نوسازی به صورت تدریجی صادر شود

انتظاری هروی نیز در تذکری گفت« :سال گذشته
اعالم کردیم که قبوض نوسازی به صورت تدریجی
در طول سال صادر شود اما مدیران شهری گفتند
که ،به دلیل ابــاغ نشدن مصوبۀ دولــت ،امکان
صدور تدریجی قبوض فراهم نیست در حالی که
میتوانستند برای شهروندان قبوض علیالحساب
صادر کنند .».وی افزود« :قبوض عوارض نوسازی
باید ،مثل قبوض آب ،برق و گاز ،هر دو ماه یکبار
صــادر شود و در اختیار شهروندان قــرار گیرد.».

در ادامــه معاون برنامهریزی و توسعۀ شهرداری
مشهد با ارائــۀ توضیحاتی گفت« :ارائــۀ تخفیف
مشمول جرائم نمیشود و فقط به قبوض عوارض
نوسازی که در سال جاری منتشر شده است تعلق
میگیرد.».موسی شربتدار افزود« :هماهنگیهای
الزم با فرمانداری مشهد بــرای ارائــۀ تخفیف به
شهروندان بابت عوارض نوسازی انجام شده است و
از این جهت تصمیم شورای شهر مغایرتی با مصوبات
باالدستی پیدا نمیکند.».
حجتاالسالم اخالقی هم پیشنهاد داد که تخفیف
40درصدی بابت پرداختهای نقدی شهروندان
مشمول عوارض جاری ،معوق و جرائم شود.
در ادامۀ جلسه سهیلی ضمن مخالفت با پیشنهاد
اخالقی گفت« :عوارض نوسازی به دلیل مصوبۀ
هیئت دولــت ی ـکبــاره دوبــرابــر شــده اســت و ما
میخواهیم بــرای حل این مشکل به شهروندان
تخفیف بدهیم.».وی افزود« :اما شورای شهر مرجع
تشخیص و وضع جرائم نیست و حق بخشودگی
جرائم را هم ندارد.».صاحبی در موافقت با این
پیشنهاد گفت« :مجمو ع مبلغ قبوض عوارض

مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد در این
رابطه گفت« :شهروندان بابت عــوارض نوسازی
تقریبا 270میلیارد تومان بدهی جاری و معوق به
مدیریت شهری دارند که از این مبلغ  57میلیارد
تومان مربوط به عوارض سال جاری و 220میلیارد
تومان نیز مطالبات معوق است.».محمود برهانی
افــزود« :از حدود دو ماه پیش که قبوض عوارض
نوسازی و بهای خدمات صــادر شد و در اختیار
شهروندان قرار گرفت تاکنون تنها  5درصد مبالغ
پرداخت شده اســت.».در نهایت ،پس از اظهار
نظر موافقان و مخالفان ،پیشنهاد اخالقی با رای
موافق اعضا به تصویب رسید .همچنین با پیشنهاد
غفوری ،عضو شــورا ،مبنیبر اعمال 40درصــد
تخفیف در حساب بستانکاری شهروندانی که
قبوض عوارض نوسازی سال 95را در موعد مقرر
پرداخت کردهاند موافقت شد.
بر ایــن اســاس به شــهــرداری مشهد اجــازه داده
شــد بــه پــرداخ ـتهــای نقدی شــهــرونــدان بابت
عوارض عمران ،نوسازی ،خودرو ،بهای پسماند و
آتشنشانی اعم از جاری و معوق تا پایان خردادماه
سال 96با احتساب جایزۀ خو شحسابی مطرح
در مــادۀ 10قانون نوسازی عمرانی شهری جمعا
40درصد تخفیف ارائه کند.

بعد از  2هفته بررسی در شورای شهر

پروندۀبودجۀ96
شهرداریمشهد
بستهشد

افتخاری -آلــبــوم بــودجــۀ ســال96
شــهــرداری مشهد ،پــس از دو هفته
بررسی در صحن علنی شورای اسالمی
شهر ،با تصویب بودجۀ سازما نها،
مناطق و شرکتهای تابعۀ مدیریت
شهری بسته شد.
به گزارش شهرآرا ،محمدکمال سرویها،
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد ،در
آغــاز صد و شصت و هشتمین جلسۀ
علنی شــورای اسالمی شهر اظهار
کرد« :از شهرداری میخواهیم در این
روزها و تا 15فروردینماه سال آینده
از پلمب مشاغل شهری جلوگیری
کند تا مردم بتوانند به کسب روزی در
رونــق ایجادشده در ایــام پایانی سال
مشغول باشند .».وی افزود« :حل این
مشکالت بعد از نــوروز و با تصمیمات
جدید اخذشده درمورد تجاری موقت
رسیدگی شود و به مردم ،برای پرداخت،
فرصت داده شود .».سرویها در ادامه
از زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی
دعوت کرد که در سخنرانی مقام معظم
رهبری در روز اول ســال 96در حرم
مطهر امام رضا(ع) شرکت کنند .رئیس
شورای اسالمی شهر مشهد در بخش
دیگری از سخنان خود تصریح کرد:
«خوشبختانه ،در بحث اطال عرسانی
به زائــران ،پایگا ههای راهنمای زائر
تشکیل شده که بسیار اثرگذار بوده و
نیازهای آنان را برطرف کرده است.».
وی همچنین تصریح کرد« :برای رفاه
مجاوران و زائران،حفار یها در ایام
نوروز باید متوقف شوند».
با تصویب شورای شهر صورت گرفت

نامگذاریدوخیابان
بهنامشهدای
فاطمیونوزینبیون

قاسمی مقدم  -بــا تصو یب نظر یۀ
کمیسیون فرهنگی شــورای اسالمی
شهر در جلسۀ علنی شورا دو خیابان
در کال نشهر مشهد به نــام شهدای
«فاطمیون» و «زینبیون» نا مگذاری
شد .به گزارش شهرآرا در صد و شصت
و نهمین جلسۀ علنی شورای اسالمی
شهر مشهد بررسی نظریۀ کمیسیون
فرهنگی شورا د رخصوص نا مگذاری
خیابان سرخس ،حدفاصل میدان
شهدای گوهرشاد تا تقاطع شهید
رستمی ،به نــام شهدای فاطمیون
و همچنین حــدفــاصــل خــیــابــان
سرخس 2و خیابان گلریز هم به نام
شهدای زینبیون مصوب شد .بررسی
نــظــریـههــای کمیسیون تخصصی
درخصوص نامۀ اعتراض هیئت تطبیق
مصوبات فرمانداری مشهد نسبت به
برخی مصوبات شورا دیگر دستورکار
جلسۀ علنی بود .یکی از محورهای نامۀ
اعتراضی فرمانداری مشهد ،مصوبات
شورای اسالمی شهر مشهد درخصوص
اصــاح دفترچۀ ضوابط محاسبات
درآمدی بود که اعضا بر مصوبات خود
مجدد تاکید کــردنــد .دیــمـهکــار که
مخالف تاکید بر مصوبات گذشتۀ شورا
بود گفت« :با مصوبۀ شورا مبلغ عوارض
نوسازی و بهای خدمات افزایش یافته
اســت .مخالفت فــرمــانــداری بــا این
موضوع بحق بوده و باید به فکر مردم
که صدایشان به گوش برخی نمیرسد
باشیم .».سهیلی در این رابطه اظهار
کرد« :اصالح دفترچۀ محاسباتی به
نفع مردم بود و ما عوارض جدیدی وضع
نکردیم بلکه میخواستیم افزایشها را
به نرخ تورم محدود کنیم.».
صاحبی ،عضو شورای شهر مشهد ،در
جلسۀ علنی عصر پنجشنبه و در جریان
بررسی الیحۀ بودجۀ ســال 96گفت:
«مدیران آتشنشانی اعالم کرد هاند
که ،به دلیل عدم جذب نیرو ،مجبورند
ایستگاهها را به بخش خصوصی واگذار
کنند .».وی افـــزود« :مــا تبصرهای
پیشنهاد داد هایـــم که بر اســاس آن
شهرداری مشهد مکلف میشود نسبت
به تامین کسری نیروهای آتشنشانی
از طریق اخذ مجوز وزارت کشور اقدام
کند.».
در ادامــۀ جلسه این پیشنهاد به رای
گذاشته شد که با مخالفت اعضای
شورای اسالمی شهر روبهرو شد .اعضا
با پیشنهاد فاطمی مبنیبر افزایش
4میلیارد تومانی بــودجــۀ سازمان
فرهنگی و تفریحی نیز مخالفت کردند.

