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رئیس شورای شهر در واکنش به شایعه
رفتن تقیزاده به شهرداری تهران:

شهردار مشهد
تعهد  ۴ساله دارد

نگاه نوگرایانه استادشریعتی به دین

وی به زادروز استاد محمدتقی شریعتی هم
اشاره و از وی بهعنوان چهره متفکر دینی یاد
کرد که با نگاهی نوگرایانه وارد عرصه تبلیغ
دین شد و نقش بسزایی در جذب جوانان و
دانشجویان با رویکرد نوگرایانه به مقوله دین
داشت.

شورای شهر با رویکرد ایجاد محیطهای شهری پویا تصویب کرد

بهرهبرداریاصنافازپیادهروها

عکس :فرنوش فرشچی /شهرآرا

قاسمیمقدم -رئیس شورای اسامی شهر
مشهد در واکنش به شایعه مطرح شده در
برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی درباره
رفتن مهندس تقیزادهخامسی به شهرداری
تهران گفت :از منظر شورای اسامی شهر،
ایشان تعهد چهارساله دارنــد که به عنوان
شهردار مشهد انجام وظیفه کنند.
محمدرضا حیدری ،روز گذشته در حاشیه
جلسه علنی شورای اسامی شهر مشهد در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :اگر خاف تعهد
چهارساله عمل شود ،خلف وعده و قراری
است که مهندس تقیزاده با اعضای شورای
شهر مشهد داشــتــه انــد.وی با بیان اینکه
کشور ،چهرههای توانمند و خدوم فراوانی
دارد ،ادامه داد :شورای شهر تهران اجازه
دهد که آقای تقیزادهخامسی همچنان در
شهرداری مشهد انجام وظیفه کند و برای
شهرداری تهران از دیگر چهرههای توانمند
استفادهکنند.حیدریافزود:ازمنظرشورای
شهر مشهد ،این موضوع متصور نیست که
آقای تقیزاده خامسی به شهرداری تهران
برود .وی در پاسخ به این سؤال که اگر آقای
تقیزادهخامسی استعفا کند ،موردپذیرش
شــورای شهر قــرار میگیرد یا خیر ،افــزود:
تاکنون به این موضوع فکر نکردهایم .رئیس
شورای اسامی شهر مشهد همچنین درباره
افزایش بهای خدمات ناوگان اتوبوسرانی
و مترو از ابتدای اردیبهشت گفت :اکنون
قیمت بلیت اتوبوس و قطارشهری در مشهد
از همه کان شهرهای کشور کمتر است
و میزان افزایشی که برای ســال  97در نظر
گرفته شــده ،مربوط به هزینه های جاری
شامل حقوق کارکنان است .وی ادامه داد:
مدیریت شهری ،یارانه بسیار زیــادی برای
سفرهای درون شهری به بخش خصوصی
میپردازد و سیاست شورای اسامی شهر هم
تداوم پرداخت یارانه ازسوی شهرداری برای
جلوگیری از افزایش شایانتوجه پرداختی
مردم است .حیدری اظهار کرد :شهرداری
مشهد برای متعادلشدن بهای بلیت اتوبوس
با هزینه تمام شده ،سناریوهای مختلفی
پیشنهاد کرده بود که اعضای شورا با افزایش
100تــومــانــی نسبت به ســال  96موافقت
کردند .رئیس شورای اسامی شهر مشهد در
پاسخ به سؤال دیگری درباره ضمانت اجرایی
مصوبه دریافت بهای خدمات پاک سازی
و امــحــای پوسترهای تبلیغاتی گفت:
خوشبختانه با تاش هایی که از گذشته
انجام گرفته ،دریافت مجوز از شهرداری برای
انجام تبلیغات در مشهد نهادینه شده است.
وی ادامه داد :درعینحال ،در برخی موارد
شاهدیم که برخی افراد یا مؤسسات بدون
اخذ مجوز ،پوستر یا نوشته تبلیغاتی روی
دیوارها و در منازل نصب می کنند و باعث
ایجاد منظر نازیبا می شوند .رئیس شورای
اسامی شهر مشهد ،در سخنرانی آغاز
بیستودومین جلسه علنی شورای پنجم با
اشاره به برخی مناسبت های هفته گفت:
بعثت ،یکی از مهمترین فرازهای تاریخ اسام
محسوب می شود؛ اتفاقی است که بنا به
فرموده پیامبر ،اخاق و اتمام مکارم اخاقی
پایه و مبنای وقوع آن است.
وی تــصــریــح کـــرد :ایـــن ســیــره در بحث
اخــاق و در بخش فـــردی ،خــانــوادگــی و
اجتماعی ســرشــار از مــعــارف ارزشمند
اســت؛ بخش های زیــادی از آن در حوزه
مأموریت و مسئولیت شــورا و شهرداری
قابل بهره برداری است و به همگان توصیه
میکنم که به آنها توجه و دقت کنند .وی
اظهار کرد :مدیران شهری و شــورای شهر
باید مسئله مدارا و سازش با مردم را بهعنوان
رویکردی برگرفته از سیره نبوی تلقی کنند و
آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.
رئیس شورای اسامی شهر مشهد ادامه داد:
تازمانیکه بسیاری از تعامات و ارتباطات
با مردم را میتوان در فضای گفتوگو و مدارا
بررسی کرد ،ضرورتی ندارد که این موضوع
را به دیگر مراجع ارجــاع دهیم که نیازمند
استفاده از ابزارهایی خاص باشد.رئیس
شورای شهر مشهد در ادامه سخنان خود با
اشاره به فرارسیدن 29فروردین ،روز ارتش
جمهوری اسامی ،اظهار کرد :لشکر 77
پیروز خراسان یکی از افتخارات استان
و دوران دفــاع مقدس اســت کــه موفق به
شکستن حصر آبادان شد و بهمعنای واقعی
کلمه افتخارآفرینی کرد.

حداکثر برابر عرض واحد صنفی در پیادهرو است و باید
تنها به پروانه کسب واحد صنفی متقاضی اختصاص
یابد .همچنین فضای مــورد نظر بــرای صــدور مجوز
بهره برداری ،در برگیرنده حداکثر یک دوم عرض
پیادهرو است ،مشروط بر آنکه عابران پیاده و افراد کم
توان و معلولین بدون مزاحمت تردد کنند.

امــیــرعــلــی قــاســمــیمــقــدم -شــــورای اســامــی
شهر با هــدف پــاک ســازی سیما و منظر شهری از
تبلیغات گاه و بیگاه برخی مؤسسات حقوقی و
افــراد حقیقی ،بهای خدمات جمع آوری و امحا را
تعیین کــرد .براساس مصوبه شــورا ،قرار است ابتدا
به متخلفان تذکر داده شــود که بــرای جمع آوری
تبلیغات خود اقــدام کنند .درصــورت بیتوجهی به
این مسئله ،مدیریت شهری می تواند برای امحای
پوسترها و بنرهای تبلیغاتی اقــدام و بهای خدمات
تعیین شده را از فــرد حقیقی یا مؤسسه حقوقی
دریافت کند .بررسی الیحه اصــاح مصوبه بهای
خدمات پاک سازی و امحای پوسترها و نوشته های
تبلیغاتی ،از مهمترین دستورکارهای جلسه علنی روز
گذشته شورای اسامی شهر مشهد بود.
بنای دریافت جریمه نداریم
رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست
شــورای شهر مشهد ضمن قرائت نظریه کمیسیون
متبوع خود ،درباره جزئیات این الیحه گفت :هزینه
تمام شده جمع آوری پوستر و نوشته های تبلیغاتی
بهعنوان بهای خدمات در نظریه کمیسیون خدمات
شهری لحاظ شده است.
محمد حاجیانشهری افزود :در الیحه پیشنهادی ،بنا
نیست جریمهای از افراد یا مؤسسات حقوقی دریافت
شود ،بلکه مدیریت شهری برای جمعآوری پوسترها و
نوشتههای تبلیغاتی بهای خدمات را اخذ میکند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورا در مخالفت با بندهایی
از نظریه کمیسیون خدمات شهری گفت :تبصره 3
این نظریه ،به معنای تعیین جریمه برای متخلفان
است ،درحالیکه طبق قانون ،شورای اسامی شهر
نمی تواند جریمه تعیین کند .محسن حسینی پویا
افزود :اگرچه تعیین بهای خدمات از اختیارات شورا
محسوب میشود ،افزایش سه تا صددرصدی ارقام
مربوط به هزینه جمعآوری تبلیغات درصورت تکرار،
بهمعنای تعیین جریمه است و وجاهت قانونی ندارد.
وی تصریح کرد :در تبصره 4نظریه کمیسیون خدمات
شهری شورا قید شده است که در صــورت همکاری
صاحب تبلیغات ،بهای خدمات جمعآوری پوسترها و
نوشتهها با 30درصد تخفیف دریافت شود؛ وقتی فرد یا

نهاد مربوطه ،خود برای رفع نازیباییها اقدام کند ،چه
لزومی دارد که بهای خدمات دریافت شود؟
تعیین بهای خدمات بازدارنده است
در ادامــه جلسه ،معاون خدمات شهری و محیط
زیست شــهــرداری مشهد در واکنش به اظهارات
حسینیپویا با ارائه توضیحاتی گفت :برای آن دسته
از افراد یا مؤسسات تبلیغاتی که خود برای جمعآوری
پوسترها و نوشته ها اقــدام می کنند ،بهای خدمات
دریافتی ،مربوط به هزینه های ناشی از شناسایی و
نظارت است.
خلیلا ...کاظمی با بیان اینکه تعیین بهای خدمات،
جنبه بــازدارنــدگــی دارد ،افـــزود :هنگامی که یک
مؤسسه یا فرد چند بار مرتکب تخلف می شود و به
منظر شهری بی تفاوت است ،طبیعی است که باید
هزینه بیشتری بــرای بهای خدمات پرداخت کند.
وی گفت :سامانه ای در شــهــرداری هــای مناطق
راهاندازی شده است که همه موارد تخلف در آن نصب
میشود .پساز بحث و بررسی ،کلیات نظریه کمیسیون
حقوقی شورا به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید.
در ادامه جلسه ،جزئیات نظریه کمیسیون خدمات
شهری بررسی شد .همچنین با تصویب پیشنهاد
مسعود ریاضی ،عضو شــورا ،اعــداد و ارقــام مربوط
به بهای خدمات جــمــع آوری و امحای پوسترها و
نوشتههای تبلیغاتی رند شد.
بــرایــناســاس ،طبق مصوبه شـــورا ،بــه شــهــرداری
مشهد اجــازه داده شد هزینه جمع آوری تبلیغات و
پاک سازی سطح شهر را از مؤسسات و شرکت های
خــدمــاتــی ،اعــم از اشــخــاص حقیقی یــا حقوقی
سفارش دهنده و مجری تبلیغات که بــرای نصب
برچسب ها ،پوسترها و تراکت های تبلیغاتی یا
نصب و ترسیم نوشتار و سایر مــوارد اطاع رسانی و
تبلیغاتی بهصورت غیرمجاز و خاف ضوابط و مقررات
روی جــداره هــا و عناصر شهری اقــدام می کنند،
دریافت کند .هزینه پاکسازی یک مترمربع پوستر،
تراکت و نظایر آن 54هــزار ریال برای نصب با چسب
نــواری و 125هــزار ریــال بــرای نصب با چسب مایع
تعیین شد .همچنین هزینه پاکسازی یک مترمربع
دیوارنوشته بین 67هــزار تا 600هــزار ریال و هزینه

جمعآوری یک متر پرده نوشته بین  25هزار تا 100هزار
ریال به تأیید شورا رسید.
شهرداری همچنین می تواند در صــورت همکاری
متخلفان در رفع آثار تبلیغات غیر مجاز ،حداکثر تا 30
درصد هزینه جمعآوری را به آنان تخفیف دهد.
در صــورت تکرار تخلف ،بهای خدمات مندرج در
بندهای  1و  2و  ،3در نوبت دوم با  30درصد ،در نوبت
سوم با  50درصد و از نوبت چهارم به بعد با  100درصد
افزایش دریافت خواهد شد.
اجراییشدن این مصوبه منوط به اطاعرسانی الزم
به شهروندان درخصوص مفاد موضوع این مصوبه و
حقوق ذینفعان ذیربط حداکثر ظرف مدت دوماه
اســت لــذا شــهــرداری مشهد مکلف شد هماهنگی
الزم در این خصوص را با کلیه حوزههای مرتبط اعم
از رسانه های جمعی ،جــذب همکاری و مشارکت
شورایاریها و معتمدین محات ،همچنین استفاده
از فضای تبلیغات محیطی شهری و سایر موارد ممکن
به عمل آورد و گزارش اقدامات خود را در مهلت زمانی
مقرر به شورای اسامی شهر ارایه کند.

ساماندهی بهرهبرداری اصناف از پیادهروها

در دومــیــن دســتــورکــار جلسه علنی روز گذشته
شـــورای اســامــی شــهــر ،آییننامه ســامــاندهــی
بهره برداری اصناف از پیاده روها و فضای شهری
بررسی شد و جزئیات آن با رویکرد ایجاد محیطهای
شهری پویا و فرح بخش و دستیابی به استراتژی
منتخب «مشهد ،شهر امید و زندگی» به تصویب
شورا رسید .بتول گندمی ،رئیس کمیسیون برنامه
و بودجه شــورا ،دربــاره ایــن الیحه پیشنهاد داد که
آیین نامه مذکور برای یک سال به صورت آزمایشی
اجرا و درصــورت لــزوم ،برای اصاح آن اقــدام شود.
خلیل ا ...کاظمی ،معاون خدمات شهری و محیط
زیست شهرداری مشهد،که مخالف این پیشنهاد بود،
گفت :درخواست دارم که اجرای آییننامه ساماندهی
بهره برداری اصناف از پیاده روها و فضای شهری را
به مدت یک سال محدود نکنید؛ زیرا در روند اجرا،
مدیریت شهری را با مشکل مواجه میکند.
احمد نـــوروزی ،رئیس کمیسیون امــور اقتصادی
شورا ،هم در مخالف با پیشنهاد مطرح شده ،گفت:

معنای اجرای آزمایشی آییننامه به مدت یک سال،
این است که بعداز مدت تعیینشده ،مصوبه مذکور،
ملغاست ،در صورتی که ایــن کــار مشکاتی ایجاد
میکند .رمضانعلی فیضی ،دیگر عضو شورای شهر،
هم بهعنوان موافق این پیشنهاد گفت :با تعیین زمان،
دست شــورا باز می شود تا پس از اجــرای آزمایشی،
نواقص آن را برطرف کند .البته رئیس کمیسیون
خدمات شهری شورا ،مخالف کلیات این الیحه بود
و اعتقاد داشت که بهرهبرداری اصناف از پیادهروها
و فضای شهری ،مغایر با برخی قوانین باالدستی و
مصداق سد معبر است .محمد حاجیانشهری افزود:
برای اجرای این آیین نامه ،مبانی حقوقی و قانونی
وجــود نــدارد .طبق قانون ،سد معبر ممنوع است و
شهرداری مکلف است برای آزادســازی معابر اقدام
کند .مرکز پژوهشهای شورا هم در نظریه خود بر این
مسئله تأکید کرده است.
ایجاد نشاط اجتماعی ،رویکرد شورای پنجم
رئیس کمیسیون فرهنگی شورا در واکنش به مخالفت
حاجیان شهری اظهار کــرد :یکی از رویکردهای
راهبردی شــورای پنجم ،ایجاد نشاط اجتماعی در
شهر اســت .به اعتقاد مــا ،بــهــرهبــرداری اصناف از
پیاده روها و فضای شهری ،به تحقق ایــن رویکرد
کمک میکند.
احسان اصولی افزود :تحرکبخشی به معابر شهری و
ایجاد فضای بانشاط میتواند با استقبال مردم روبهرو
شود .خیابان غذا که در ایام نوروز برپا شد ،نمونهای
از بهرهبرداری اصناف از معابر شهری بود که عاوهبر
ایجاد نشاط ،به نیاز مردم پاسخ گفت .شهناز رمارم،
عضو هیئترئیسه شورای شهر ،در مخالف با کلیات
الیحه گفت :اگر موضوعی به مرکز پژوهشها ارجاع
شده و این مرکز با استناد به بندهای قانونی با آن
مخالفت کرده است ،جای تأمل دارد .درنهایت پس از
بحث و بررسی ،اعضای شورا ،نظریه کمیسیون برنامه
و بودجه را به تصویب رساندند .براین اساس ،مقرر
شد حق بهرهبرداری موقت از پیادهروها طبق فرمول
مشخص محاسبه و از واحد صنفی مربوطه دریافت
شود.
بر اســاس شرایط صــدور مجوز ،مجوز بهره برداری

همچنین در ایــن نشست ،الیــحــه شــهــرداری با
موضوع واگــذاری یک قطعه زمین بهصورت عاریه به
اداره کل کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان
خراسانرضوی برای ساخت کتابخانه بررسی و مصوب
شد .طبق این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده
شد بهمنظور توسعه فضاهای فرهنگی و کمک به ارتقا و
ترویج کتابخوانی در مناطق کمبرخوردار و پیرامونی
شهر ،برای واگــذاری زمینی متعلق به خود واقع در
خیابان نظامدوست یک ،به مساحت 600مترمربع،
برای ساخت کتابخانه ،با حفظ مالکیت شهرداری
و درقالب عقد قرارداد عاریه به مدت 30سال به اداره
کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان
رضوی اقدام کند.
اداره کل کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان
خراسان رضــوی برابر موافقت نامه ،متعهد خواهد
بود پس از تحویل زمین ،نسبت به جذب اعتبارات
ملی (سنواتی) مرتبط با بازآفرینی پایدار محدودهها
و محات هدف ،از طریق اداره کل راه و شهرسازی
خراسان رضــوی ،بــرای طراحی ،ساخت و تجهیز
زمین یاد شده اقــدام کند و حداکثر ظرف مدت دو
سال ،نسبت به دریافت پروانه ،ساخت و بهرهبرداری
از کتابخانه مزبور اقــدام نماید .در غیر این صورت،
موافقت نامه کــان لــم یکن می باشد و شــهــرداری
میبایست نسبت به عودت زمین اقدام نماید.
در قالب دیگر مصوبه شورای اسامی شهر مشهد و
درراستای کاهش زمان صدور پایان کار ،مقرر شد طی
دو ماه پساز اباغ قانونی مصوبه مذکور ،شهرداری
مشهد با هماهنگی اداره کل ثبت اسناد ،نقشههای
ساختمانی بــرای پایان کار و صــدور اسناد مالکیت
ساختمان را توسط کارشناسان نقشهبرداری تأییدشده
اداره ثبت اسناد ،در یک مرحله تهیه کند و این نقشهها
ماک عمل قرار گیرد ،همچنین شهرداری مشهد
مکلف شد نسبت به برگزاری کاس های آموزشی
متناسب با ضوابط شهرداری و سیستم یکپارچه
شهرسازی برای مهندسان نقشه بردار سازمان نظام
مهندسی که مجوز الزم برای تهیه نقشههای تفکیکی
ثبت را دارند ظرف مدت یک ماه پس از اباغ قانونی
این مصوبه اقدام نماید  .محمد هادی مهدینیا ،رئیس
کمیسیون عمران و شهرسازی شورا ،دراینباره گفت :با
تصویب این الیحه ،عاوهبر کاهش هزینههای مربوط
به صــدور پایانکار ،زمــان پاسخ گویی به درخواست
شهروندان کاهش مییابد.
دیگر دستورکار جلسه علنی شــورای اسامی شهر
مشهد به بررسی الیحه دستورالعمل اجرایی واگذاری
مدیریت خطوط تاکسیرانی به شرکتهای حملونقل
اختصاص داشــت .بر این اساس ،در راستای تحقق
اهداف اصل 44قانون اساسی و بهمنظور چابکسازی
سازمانی و کاهش هزینه ها ،دستورالعمل اجرایی
واگذاری مدیریت خطوط تاکسیرانی به شرکتهای
حملونقل درونشهری به تصویب رسید.
شــورای اسامی شهر مشهد در آخرین دستورکار
بیست و دومین جلسه علنی شـــورای پنجم ،به
استفساریه شهرداری دربــاره مصوبه نحوه دریافت
و تقسیط مطالبات مدیریت شهری از اشخاص
حقوقی و حقیقی پاسخ داد .البته بندهایی از این
استفساریه باقی ماند که مقرر شد در جلسه آینده
بررسی شود.

با رأی اعضای شورای شهر

مصوبه ارائه تسهیالت به ایثارگران اصالح شد

اعــضــای شــــورای اســامــی شــهــر مــشــهــد در
بیست و دومین جلسه علنی شورای پنجم ،ضمن
پاسخگویی به استفساریه مدیریت شهری ،مصوبه
ارائــه تسهیات و خدمات به ایثارگران را اصاح
کردند.
به گزارش شهرآرا ،رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شــورای اسامی شهر دربـــاره نظریه کمیسیون
متبوع خود گفت :مصوبه ارائه تسهیات و خدمات
به ایثارگران ،مربوط به سال  94بوده و تاکنون بارها
اصاح شده است.
بتول گندمی افزود :شهرداری مشهد در نحوه اجرای
این مصوبه با ابهاماتی روبهرو بوده و بههمین دلیل
برای روشنشدن مسئله ،از شورای شهر درخواست
استفسار کرده است .این موضوع در کمیسیون
برنامه و بودجه بررسی شد و پساز اصاح برخی از
مفاد مصوبه قبلی ،جمع بندی آن برای بررسی به
صحن علنی شورا ارجاع شده است.
وی تصریح کــرد :با اصــاح مصوبه قبلی ،افــراد
بیشتری از خانوادههای ایثارگران مشمول امتیاز
مصوبه شــورای شهر شدند .در یکی از بندها قید
«همسر شهدا و ایثارگران» به «همسران» تغییر
یافت و در بند دیگری ،همه فرزندان شاهد و ایثارگر
مشمول شدند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسامی
شهر مشهد با بیان اینکه موارد سوءاستفاده از مصوبه
شورا درباره اعطای امتیاز به ایثارگران نگرانکننده
بوده است ،اظهار کرد :متأسفانه برخی افراد از نام

ایثارگران به نادرستی بهره برداری کرده اند ،اما
تاش شده است که در مصوبه اصاحی از این کار
جلوگیری شود.
شهناز رمارم ،عضو هیئترئیسه شورا ،هم در ادامه
گفت :چرا این الیحه به کمیسیون ایثارگران ارائه
نشده است؟ انتقاداتی دربــاره این مصوبه مطرح
اســت که باید بــرای اصــاح آنهــا تصمیم گیری
میشد.
پس از طرح این انتقاد ،ودیعی ،دیگر عضو شورای
اسامی شهر مشهد ،خواستار ارائه آماری از میزان

تسهیات و امتیازات ارائهشده به ایثارگران شد.
محمود برهانی ،مدیر درآمدهای عمومی شهرداری
مشهد ،در واکنش به درخواست عضو شورا ،گفت:
در بازه چهارساله ،بیشاز 9میلیاردتومان تسهیات
و امتیاز به ایثارگران و افراد مشمول مصوبه شورای
اسامی شهر ارائه شده است.
وی دربــاره احتمال سوء استفاده برخی افــراد از
امتیاز ارائه شده به ایثارگران و خانوادههای آنها
گفت :احتمال بروز چنین سوء استفاده هایی در
مناطق کمبرخوردار وجود دارد ،اما با اصاح مصوبه

مذکور ،فضا برای اینگونه تخلفات به حداقل ممکن
میرسد.
مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد افزود:
براساس مصوبه شورای اسامی شهر ،ارائه امتیاز به
خانوادههای ایثارگران مربوط به تراکم مجاز است و
مشمول مازاد تراکم ساختمانی نمیشود.
درنهایت اعضای شــورای اسامی شهر ،نظریه
کمیسیون برنامه و بودجه را بهعنوان مصوبه شورا،
تأیید کردند.
برایناساس ،هر یک از همسران ،فرزندان و والدین

شهدا و مفقوداألثرها از خدمات و تسهیات مصوبه
مربوطبه ارائه امتیاز به ایثارگران و اصاحات بعدی
آن ،برخوردار شدند.
همچنین در اماک و مستحدثات مشاعی دارای
سند رسمی ،استفاده از این تسهیات در هر ملک،
حداکثر بــرای دو نفر از افــراد مشمول خدمات و
تسهیات مذکور ،متناسببا سهم مالکیت هر فرد از
میزان کل بدهی ملک میسر شد.
درصورتیکه ســهــامداران امــاک مربوطه ،صرفا
اعضای یک خانواده از شهدا و مفقوداالثرها باشند،
متناسب با سهم مالکیت هر فرد از کل میزان بدهی
ملک ،تسهیات بدون محدودیت در تعداد ،قابلیت
اعطا خواهد داشت.
در قالب دیگر دستورکار بیستودومین جلسه علنی
شــورای اسامی شهر ،به شهرداری مشهد اجازه
داده شد هزینههای انجامشده توسط شرکت عمران
و مسکنسازان ثامن در قطاع  2منطقه ثامن را در
حساب فی مابین شهرداری و حساب طرح لحاظ
کند.
در مصوبه شـــورای شهر آمـــده اســـت :احــداث
بولوار شارستان رضوی و خیابان شعاعی قطاع 2
منطقه ثامن در تعهد شــهــرداری مشهد است
و شرکت عــمــران مسکن سازان ثامن به عنوان
کارگزار شرکت مــادر تخصصی عمران و بهسازی
شهری ،اجــرای پــروژه مذکور را درقالب قــرارداد
بــا شرکت ساختمانی و راهــســازی طــوس عامر
متقبل شده است.

