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تقی زاده در جلسه تودیع و معارفه شهردار:

حرفهایمراباعملخواهمگفت
گزارش جلسه

محمدعلی علی نژاد

ماموریتهایدرحوزههایمرتبطشهرداریچهحکمیدارد؟

وی با بیان این که به نمونه هایی از مسائل مطرح شده
درفضای مجازی اشاره می کنم ،افزود :این استمداد
را دارم که حتما از رویکرد فقهی و اجتهادی عالمان
بزرگوار استفاده کنیم که تکلیف چیست ،در حالی که
پیمانکارانوطرفهایقراردادشهرداری 10ماه است
به کارکردهای خود دست پیدا نکرده اند و اکنون آبرو
و سرمایه اجتماعی شان در خطر است و با وام های با
سود باال و فروش اموال پاسخ گوی کارگران ومجموعه
های خود هستند و حتی کارگران به این دلیل بیکار می
شوند ،پرداختن شهرداری به اموری هرچند مقدس،
چهحکمیدارد؟
حیدری افزود :این درحالی است که با تالش های
صورتگرفته،کشفرودهمچناننقطهآسیبزاوتهدید
محیط زیست جدی است ،پرداختن به امور غیر مرتبط
چه حکمی دارد؟ در حالی که پیاده رو های ما برای
سالمندانومعلوالنشرایطمناسبیندارد،آیاپرداختن
بهامورغیرمرتبطوظیفهشهرداریاست؟
ویادامهداد:فاصلهجدیاستانداردهایارائهخدمات
در مناطق کم برخوردار و مناطق حاشیه شهر و ده ها
مسئلهفرهنگیواجتماعیشهرمشهد،چهتکلیفیبرای
شوراوشهرداریمشهدایجادمیکندکهدرمسیریغیر
ازاینماموریتهاتالشکنیم؟

•مصمم هستیم بر مدار قانون و رضایت مردم
تصمیمگیریکنیم

حیدری تاکید کرد :در شورای پنجم مصمم هستیم
که صرفا برمدار قانون و رضایت مردم تصمیم بگیریم و
بس .وی با اشاره به فرایند انتخاب شهردارمشهد توسط
شورای پنجم گفت :براساس مالک های بومی بودن،
تحصیالت مرتبط ،تخصص ،سابقه مدیریت اجرایی در
حوزهشهر،کارآمدیوسالمتودستپاکی،درفرایندی
دموکراتیک مهندس تقی زاده خامسی با رای اجماعی
شورا انتخاب شد .وی ادامه داد :ما در کنار انجام وظایف
نظارتی شورا ،همراه و همیار برای رسیدن به توسعه
پایدار در کنار شهردارخواهیم بود .حیدری افزود :از
تالش و خدمات همه شوراییان و همچنین شهرداران از
بدوپیروزیانقالبکهبرایآبادانیشهرتالشکردهاند

•صابریفر:همهکمککنندوگرنهمشهدبه
علت آلودگی هوا غیر قابل سکونت خواهد شد

همچنین اکبرصابری فر شهردار اسبق مشهد در این
مراسم گفت :خودم نیز پیشنهادانتخاب مهندس
تقی زاده را داشتم البته نه به خاطر دوستی قدیمی با
وی ،بلکه به دلیل این که وی ویژگی هایی دارد که می
تواند یک شهر بزرگ را اداره کند .وی به روند افزایش
جمعیتوویژگیهایجمعیتپذیریمشهداشارهکرد
و یادآورشد :زمانی که شهردار شدم مهم ترین مشکل
مشهد ترافیک بود و برای رفع مشکالت ترافیکی معابر
تعریضمیشد،خیاباناحمدآبادوفلسطینو 22بهمن
را به مفت و بدون پرداخت هزینه ای تعریض کردیم اما
اکنون شهرداری برای یک سانتی متر تعریض هم باید
پول پرداخت کند .وی در بخش دیگری اظهار کرد :همه
ازجملهنمایندگانمجلسبایدبهمدیریتشهریکمک
کنند و گرنه شهر مشهد با توجه به آلودگی هوا غیرقابل
سکونت خواهد شد .صابری فرتصریح کرد :مشکالت
شهر با عوارض شهرداری و تراکم فروشی قابل رفع
شدن نیست و باید جایگاه خاصی در نظر گرفته شودکه
در زمانی به مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی پیشنهاد
کردم برای ارائه خدمات به ازای هرزائرکه وارد مشهد
می شود یک دالر به مشهد اختصاص یابد .وی با اظهار
امیدواریبرایبرگزاریهمایشیباحضورمتخصصانو
مردمباتجربهبرایهماندیشیدربارهآیندهشهر،گفت:
از زحمات آقای مرتضوی تشکر و برای آقای تقی زاده
خامسیآرزویموفقیتمیکنم.

•رشیدیان  :مشهد ویترین توانمندی و
ظرفیت ایران است

همچنیندرادامه اینمراسمعلیرضارشیدیاناستاندار
خراسانرضوینیزباتبریکهفتهدفاعمقدسوتسلیت
ماه محرم ،به سنت مراسم تودیع و معارفه اشاره کرد
و گفت :امیدواریم تغییرات برای کامل شدن باشد،
مسلمادرنظامجمهوریاسالمیازمدیرانانتظاراست
نقاطقوتراحفظونقاطضعفرانیزمدیریتکنند.وی
با اشاره به تغییرات جمعیتی در مشهد افزود :در سال
 90تا  95تغییرات جمعیتی استان و مشهد زیاد بوده
که باید به آن توجه کنیم؛ تغییرات جمعیتی در مشهد
پاسخمناسبخودرامیخواهدونبایداینپاسخراازیک
دستگاهانتظارداشت،همهبخشها،دانشگاهها،بانک
ها،بخشخصوصیودولتیومردمبایدکمککنند.
رشیدیان با بیان این که جایگاه مشهد بین مردم ایران و
منطقه خاص است ،افزود :ورود دو میلیون زائر ،مشهد
را به جهان شهر تبدیل کرده است .وی همچنین به
 320هزار مقیم خارجی در مشهد وتحصیل طالب و
دانشجویان غیر ایرانی در این شهر اشاره کرد و افزود:
مشهد نماد و ویترین توانمندی و ظرفیت جمهوری
اسالمی ایران است به همین دلیل نه تنها به عنوان نماد
همکاریمردمشهربلکهبایدمظهرتوانمندیوهمکاری
ملیماباشد.

•رشیدیان  :در دوران آقای مرتضوی در حوزه
فضای سبز تالش های خوبی شد

وی افزود :در دوران شهرداری آقای مرتضوی ،در حوزه
فضای سبز تالش های خوبی شد ،همچنین برای جمع
آوری زباله و تمیزی منطقه مرکزی مشهد تالش زیادی
کردند ،عالوه بر این اصالح پیرامون و حاشیه شهر،
حفاظت شبکه های خدمات اورژانس و آتش نشانی،
پیش بینی بحران های احتمالی انجام شده به طوری

•رشیدیان  :آینده خوبی را برای شهر بهشت
در ذهن داریم

وی ادامه داد :ضمن تشکر از برادرم جناب آقای
مرتضوی ،جا دارد تقدیر کنم از شورای قبلی که تالش
خودراانجامدادندوبایدخیرمقدمعرضکنمبهمهندس
تقی زاده خامسی که دارای تجربه فراوان ،علم و انگیزه
برایخدمتبهشهرمشهداست.رشیدیانتصریحکرد:
باید فضایی ایجاد کنند که از همه ظرفیت ها و سالیق،
حتی گروه های مختلف سیاسی برای توسعه شهر
استفاده کنند؛ نباید خود را محدود به یک نگاه خاص
کنیم .وی وجود اتاق های فکر را برای شهر موثر دانست
وگفت:باشناختیکهازاعضای شورایشهروتقیزاده
خامسی و دولت دارم با توجه به عالقه ای که برای حل
معضالت وجود دارد ،آینده خوبی را برای شهر بهشت
در ذهن داریم.

•مرتضوی :مجموعه داشته هایم را با یافته های
جدید پیوند زدم

همچنیندرادامه"سیدصولتمرتضوی"شهردارسابق
مشهدنیزباتسلیتماهمحرمگفت:خداوندرحمانرااز
اینبابتکهچهارسالطوقنوکریبهترینمردمجهان
را  ،مردم مشهد و زائران را گردن آویزم کرد سپاسگزارم.
وی خدمت در شهرداری مشهد را عنایت امام رضا (ع)
دانست و افزود :فردی که مسئولیتی می پذیرد باید
برداشتی متناسب با واقع از حوزه ماموریتش به دست
آورد ،بنا بر تجارب مناسبی که حقیر درحوزه عملکرد
وزارت کشور و شهرداری ها داشتم و همچنین شناخت
موثقی که از مشهد در دوران تصدی ام در وزارت کشور
به عمل آوردم مجموعه داشته هایم را با یافته های
جدید پیوند زدم .وی افزود :روز اول که آمدم از نقاط
مختلفشهربازدیدکردم،پروژهپنجسالبهگلنشسته
قطارشهری  ،مشکالت عدیده اجتماعی و پروژه های
عمرانی را که دارای مشکالت مالی و اجرایی بودند
تک تک رصد کردم اما زمانی بیشتر آزرده شدم که از
حاشیهشهربازدیدکردمومادرانیدستدخترکانزیبا
سیرتشان را گرفته بودند و می گفتند آقای شهرداراین
داغ نیش سالک است .وی افزود :اگر رسانه های آن
زمان را بررسی کنید می بینید که این یکی از مشکالت
مشهد بود ،همچنین وقتی از کنار کال دروی عبور
کردیم کارگران خدمات شهرداری کیسه هایی را در
دست گرفته بودند و سرنگ های معتادان تزریقی را
جمع آوری می کردند ،در مقابل بازار میوه و تره بار فوج
فوج معتادانی را دیدم که در بیغوله ها تلنبار شده بودند.
وی در ادامه اظهار کرد :پس از بازدید ،توفیق تشرف به
محضر علمای تراز اول شهررا داشتم و خدمت آیت ا...
مرتضوی و آیتا...سیدان رسیدم  ،همچنین نظرات
خطیب ارزشمند و دانشمند جمعه مشهد را نیز داشتم
که سفارش همه آن ها رفع مشکالت فرهنگی حاشیه
شهر بود.مرتضوی به بازدیدش از حاشیه شهربه همراه
کاظمی معاون خدمات شهری اشاره کرد و گفت:
کارگران خدمات شهری ساعت  10-11صبح نظافت
می کردند و وقتی به آقای کاظمی گفتم چرا االن که
شهردار برای بازدید آمده نظافت می کنند ،گفت
کارگران شب به دلیل مشکالت امنیتی نمی توانند
نظافت کنند .وی با بیان این که شکاف طبقاتی مردم

•مرتضوی :افزایش سرانه فضای سبز از 11به
 14.5مترمربع

عکس :میثم دهقانی

مراسم تکریم و معارفه شهردار مشهد پنج شنبه گذشته
با حضوراستاندارخراسان رضوی،علیجنتیاستاندار
اسبق خراسان و وزیر اسبق فرهنگ و ارشادو حجت
االسالم سیدهادی خامنه ای ومسئوالن استانی و
چهرههایسیاسیوفرهنگیواجتماعیاستان درتاالر
ساختمانبرجسفیدبرگزارشد.
به گزارش خراسان رضوی ،محمدرضا حیدری رئیس
شورای شهرمشهد درمراسم تودیع و معارفه شهردار
مشهد با اشاره به آغازماه محرم گفت :بالندگی و پویایی
نهضت عاشورا به واسطه اندیشه و پیام آن بوده که این
حرکت اصالحی را زنده نگه داشته است .وی با بیان
این که گفتمان اصالحات برگرفته از آموزه های دینی
است و ریشه در تاریخ 100ساله ایران دارد،افزود :تفکر
اصالحیکارآمدترینوکمهزینهترینمسیربرایتغییرو
پاسخ گویی به مردم را از طریق صندوق رای می داند و
اکنون با معرفی شهردار کالن شهر مشهد دخالت مردم
در تعیین سرنوشت عینیت می یابد .حیدری تصریح
کرد :توسعه پایدار با رویکرد متوازن و عدالت محور را
مهم ترین وظیفه شهرداری مشهد می دانیم که جز در
سایه تعامل و همراهی همه جریان ها و افراد تاثیرگذار
محقق نمی شود .وی تاکید کرد :شایدمهم ترین نیاز
امروزشهرداریاصالحنگرشبهشهرداریاست،چراکه
شهرداری نهادی غیردولتی با تکیه برمنابع مردمی،
دارای ماموریت های مشخص است و انتظارات خارج
از حیطه وظایف و ماموریت شورای شهر وشهرداری ،در
کنار کمبود منابع درآمدی پایدار و کمبود شدید منابع
درآمدی جاری برای اداره شهر از چالش های عمده
شهرداری است .حیدری ادامه داد :قانون شهرداری
ها تکلیف ما را روشن کرده است که منابع حاصل از
درآمدهای مردم صرفا باید در راستای ماموریت های
شهرداری و در حوزه جغرافیایی شهر مشهد هزینه
شود و من از عالمان و فقیهان حوزه علمیه مشهد تقاضا
مندم واستمداد می طلبم راهنمایی کنند در شرایطی
که ماموریت های معطل زیادی داریم ،انجام تکلیف و

ودرجمعحضوردارندقدردانیمیکنموبرایمهندس
تقی زاده خامسی عاقبت به خیری را از درگاه ایزد منان
مسئلتدارم.

که از  65ایستگاه آتش نشانی برنامه ریزی شده 16 ،
ایستگاه باقی مانده است.استاندار خراسان رضوی با
اشاره به بافت اطراف حرم و لزوم تناسب توسعه بافت
اطرافحرموارتباطوتعاملفرهنگیوساختوسازهای
متناسب با این هسته یادآورشد :تالش هایی در زمان
آقای مرتضوی در این زمینه انجام شد اما باید با سرعت
بیشتریاینکارهادنبالشود.

مشهد را آزار می دهد ،افزود :غفلت از 1.3میلیون نفر
که ولی نعمتان ما هستند آزاردهنده بود و بعضی وقت
ها که این مشکالت را می دیدم از درون بر خود نهیب
می زدم یا اشباه الرجال .مرتضوی در ادامه گفت :پروژه
خط دو قطارشهری مشهد 17درصد پیشرفت فیزیکی
داشتکهاکنونبه 80درصدرسیدهونقطهاتصالخط
یکودوقطارشهریآمادهبهرهبرداریاست.ویبابیان
این که برای اولین بار در کشور خط مترویی به فرودگاه
رسید ،تصریح کرد :خط  3قطارشهری مشهد با قدرت
آغازشد ،معتقدم اگر بناست مشکل ترافیک بر طرف
شود چاره ای جز حمل ونقل ریلی وجود ندارد ،چرا که
پاک،آسانوبلندمدتاستودروقتمردمصرفهجویی
می کند.مرتضوی با بیان این که یکی از مشکالت درجه
اولایرانوجهانزیستمحیطیاستوچهکسیبایدبه
داد محیط زیست برسد ،اظهار کرد :رفع این مشکالت
در شهر ها در گرو چند عامل از جمله نوسازی و به سازی
ناوگانحملونقلوکاستنآالیندههایزیستمحیطی
وتوسعهفضایسبزاست.

کند ،البته این که دولت چقدررا پرداخت کرده ،بنا بر
بضاعتش بوده است که اوراق مشارکت با این شرایط را
هیچ فردی نمی گذارد که از دست برود .وی ادامه داد:
درزمینهبافتهایفرسودهآبکوه،عاملومجدکهاوراق
مشارکتمنتشرکردیمسرمایههنگفتیبرایشهرایجاد
شده است .وی گفت :آن چه من انجام دادم به مدیریت
ها اعتماد کردم و اختیار کامل دادم ،هیچ مدیری نمی
تواند ادعا کند که مرتضوی اجازه نداد ،بلکه برای انجام
امورتامیناعتبارکردموبالگردانهمکارانمشدموهمه
مسئولیتهاراپذیرفتم.

ساخته است .وی همچنین به روند افزایشی آمار زائران
و پیش بینی رسیدن این آمار به  40میلیون نفر تا سال
 1400و ضرورت درکنار هم بودن برای ارائه خدمات
به زائران تاکید کرد .وی با بیان این که یادی می کنیم
از مرحوم آیت ا ...طبسی که در تاریخ مشهد و آستان
قدس ماندگار است ،افزود :بنابر دستور تولیت ،آستان
قدس رضوی در خدمت شهرداری و دیگر دستگاه های
خدمات رسان به زائران است و کارهای زیادی در مشهد
انجام شده اما کارهای زیادی نیز باقی مانده که باید با
همانجامدهیم.

•مرتضوی :کمک به حوزه علمیه از وظایف
شهرداری است

• جنتی:شعاعفرهنگیمشهدبهشهرهای
داخل و خارج کشور می تابد

وی ادامه داد :میزان سرانه فضای سبزتا قبل از دوره
چهارم شهر مشهد طی  100سال بعداز تشکیل
شهرداری مشهد 11 ،متر مربع بوده و در طول  4سال
که توفیق خدمت داشتم این سرانه به  14.5متر مربع
رسیده است .مرتضوی اگر چه وقتش به پایان رسیده
بود اما از تقی زاده خامسی درخواست کرد که از وقت
او استفاده کند و ادامه داد :کال کشف معضل  17ساله
مشهد بود که دولت از آن بازدید کرد و بنا شد 160
میلیارد تومان برای رفع مشکالت به آن تزریق شود که
حسب دستور استاندار وقت شهرداری شانه اش را زیر
بار برد و اکنون در طول  20کیلومتر از کشف رود حدود
 50هزار نهال کاشته شده است .وی با بیان این که
پارک مینیاتوری احداث و پارک بهار ،پارک خورشید و
پارک های کوهسنگی و وکیل آباد تکمیل و ده ها پارک
دیگرایجاد شده است ،تصریح کرد :اکنون یک مثقال
از زباله مشهد دور ریز نمی شود .مرتضوی با اشاره به
حضور دکترعلی جنتی استانداراسبق خراسان و وزیر
اسبق فرهنگ و ارشاد گفت :احساس کردم شهردار
منتخب و منصوب بر مدار مباحث فرهنگی است که
خیلی خوشحال شدم  ،البته باید تعریف جامع و مانعی
ازمباحثفرهنگیداشتهباشیم.ویگفت:شهرمشهد
محل گسترش و نشرتفکراسالم ناب محمدی است و
هر اندیشه ای به جز این در مشهد مردود خواهد بود.
مرتضویبابیاناینکهتاکنونبرخیمسائلمطرحشده
راجعبهعملکردراپاسخندادهاماما 3-2نکتهعرضمی
کنم ،افزود :ما زمانی توفیق خدمت پیدا کردیم که رکود
در کشور حاکم بود و اگر چه حدود  50درصد ساخت و
ساز نسبت به سال  92کاهش پیدا کرد اما هیچ پروژه
ایتعطیلنشد.

مرتضویافزود:بهآقایتقیزادهخامسیکهایثارکردهو
اینمسئولیتسنگینراپذیرفتند،بهلحاظتجربهعرض
میکنم،زمانیکهفرماندارواستانداربودم،نمونهشدم،
معاون وزیر کشور بودم نشان گرفتم ،اما عرض می کنم
هیچ مسئولیتی از کار شهرداری به خصوص در کالن
شهرها دشوارترنیست .وی گفت :آقای تقی زاده را که
این مسئولیت را پذیرفته تمجید می کنم و از همه تقاضا
دارم به شهردار کمک کنید ،شهر مشهد به کمک نیاز
دارد از سوی دولت و دیگر مسئوالن که باید همه دست
در دست هم بگذارند و شهردارراکمککنند.

•مرتضوی :دو هزار میلیارد تومان بدهی
گذشته پرداخت شده است

•بختیاری :اقدامات 4سال شما در تاریخ
مشهد ماندگارخواهد بود

وی همچنین درباره طرح مسائلی مربوط به بدهی
شهرداری دردوره چهارم اظهارکرد :از سال  84تا
 92به میزان هزا رو  50میلیارد تومان اوراق مشارکت
دریافت شده بود که اصل و سود آن به دو هزار و 700
میلیارد تومان رسیده و تنها  400میلیارد تومان آن باز
پرداخت شده بود که اکنون نزدیک به دو هزار میلیارد
تومان از این بدهی پرداخت شده است البته بخشی
هم ما بدهی ایجاد کردیم .مرتضوی تصریح کرد :در
حوزه بافت های فرسوده و قطارشهری اوراق مشارکت
منتشر کردیم که  50درصد آن را باید دولت پرداخت

مرتضوی همچنین با اشاره به اظهارات حیدری رئیس
شورا مبنی برسوال از علما برای هزینه کرد بودجه
شهرداریگفت:نزدیک 195مسجدراباهمکاریمردم
ساختیم و همه پولی را که ما طی چهار سال دادیم 12
میلیاردتومانهم نمیشود،همچنینبهمدارسعلمیه
کمک شده که از وظایف اصلی و ذاتی شهرداری است.
ما اگر فرهنگ کشور را نسازیم هر جای کشوررا بسازیم
شمشیر ساخته ایم و به دست زنگی مست داده ایم .وی
افزود :درباره اقدامات انجام شده درعتبات که اعضای
شورای پنجم رفتند و از نزدیک نیز دیدند ،وقتی خدمت
آیتا ...صافی گلپایگانی گزارش دادم که ما درنجف و
کربال این کارها را انجام دادیم  ،همچنین مرتب خدمت
علمای تراز اول مشهد گزارش می دادم که همه فعالیت
ها در حوزه مسجد سازی و عتبات به خصوص کمک به
اربعینراعلماتاییدوازماتمجیدکردند.

همچنین علی جنتی ،وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد
اسالمی در این مراسم با اشاره به ویژگی های خاص
مشهد گفت :مشهد مرکز حوزه علمیه و دانشگاه های
مختلف است و شعاع فرهنگی آن به شهرهای داخل و
خارج کشور می تابد .وی حمل و نقل و ترافیک و حاشیه
نشینیراازچالشهایپیشرویمشهددانستوافزود:
چالش های زیست محیطی ،آب و مصرف آب ،فقدان
امکانات رفاهی برای زائرانی که میلیونی به مشهد می
آیند و توسعه نامتقارن و چالش های فرهنگی گوشه ای
از مشکالت این شهر است که شهرداری به تنهایی نمی
تواند به این مشکالت بپردازد و دولت باید کمک کند .
وی گفت :آستان قدس نیزدر جهت حل مشکالت به
خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی اهتمام بورزد که
از گذشته هم بوده است.جنتی بر ضرورت حفظ هویت
فرهنگیمشهدتاکیدواظهارکرد:شهرداریرابهعنوان
نهاد خدماتی در نظر بگیریم که همه همت خود را برای
خدمات عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی به دور از مسائل
سیاسیبهکارگیرد.ویباتبریکبهشورایپنجمگفت:
به سهم خودم از شورای چهارم و آقای مرتضوی شهردار
سابقوشهردارانوشوراهایگذشتهتشکرمیکنم.
جنتی به سابقه فعالیت تقی زاده خامسی درمعاونت
عمرانی استانداری خراسان و شهرداری تهران اشاره
کرد و گفت :مهندس تقی زاده مبدع تاسیس اولین
فرهنگ سرا در تهران بود و هشت مسجد را نیز در دوران
خدمت درشهرداری تهران ساخت .وی گفت :تقی
زاده از نظر شخصیتی فردی با تجربه  ،با سالمت نفس و
صراحت لهجه و دارای شجاعت در تصمیم گیری است.
جنتی یادآور شد :مهندس تقی زاده برای شهرداری
تهران نیز مناسب بود و به اعضای شورای شهر تهران نیز
انتخابتقیزادهخامسیراپیشنهادکردم.

همچنینسیدمرتضیبختیاری،قائممقامتولیتآستان
قدس رضوی در این مراسم با تسلیت فرارسیدن ماه
محرم ،خدمت به مردم را فرصت دانست وگفت :جناب
آقای مرتضوی دست شما درد نکند ،به شما و اعضای
شورای چهارم خداقوت عرض می کنم و امیدوارم در
هر سنگری هستید منشأ خیر باشید،اقدامات این چهار
سال و خدمت شما در تاریخ مشهد ماندگار خواهد بود.
وی اظهار کرد :مهندس تقی زاده را از 30سال قبل می
شناسم  ،وی انسانی فنی و با انگیزه و مصمم است که در
کارش سیاسی کاری نمی کند و خدمت را پیشه خود

•تقیزاده:باکارم زحماتشماراپاسخمیدهم

• مرتضوی :تقی زاده برای پذیرفتن مسئولیت
ایثار کرده است

همچنین مهندس قاسم تقی زاده خامسی ،شهردار
مشهد به عنوان آخرین سخنران دراین مراسم به دلیل
ضیق وقت در صحبت های کوتاهی گفت :از تمامی
دوستانی که از راه های دور و نزدیک آمده اند قدردانی
می کنم .من نسبت به همه این عزیزان سمت دانش
آموزیدارموامیدوارمباکارم زحماتشماراپاسخدهم.
وی با بیان این که من هنوز کاری نکرده ام و حرف ها را
درآینده و فرصت های دیگر خواهم زد  ،افزود :به آقای
مرتضویخداقوتمیگویم.

