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افزایش شهریه مهدهای کودک
از مهرماه

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی
گفت :افزایش شــهریه مهدهــای کودک در اســتان طبق
دستورالعملسازمانبهزیستیازمهرماهاعمالمیشود.
به گزارش ایرنا ،غالمســین حقدادی اظهار کرد :هرگونه
افزایش شهریه مهدها زودتر از مهرماه آتی تخلف محسوب
می شــود و با مدیر واحد متخلف برخورد خواهد شــد .وی
ادامه داد :شــهریه مهدهــای کــودک امســال  15درصد
نسبت به پارسال بیشتر می شود ،هرگونه افزایش شهریه
بیشاز 15درصدنیزتخلفمحسوبمیشودوهیچیکاز
مدیران حق اعمال بیش از این میزان را ندارند .وی تصریح
کرد :طرح رتبه بندی و ارتقای کیفیت مهدهای کودک در
حالپیگیریاستوهزارو 400مهدکودکدرایناستان
فعالیتمی کننــد که حــدود  35درصــد آن هــا مهدهای
روستاییاست.ویافزود:امسالنیزطرحتامینیکوعده
غذایگرمدرمهدهایکودکروستاییوحاشیهشهراجرا
می شــود و همانند پارســال  34هزار کودک در مهدهای
روستاییوحاشیهشهرزیرپوششآنقراردارند.
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شهردار تهران در نشست خبری شهرداران کالن شهرهای کشور خبر داد

افزایشسهمشهرداریهادرالیحهدرآمدهایپایدار
گزارشجلسه
ملیحه رفیع طلب

صبح پنج شــنبه گذشــته نــود و هفتمیــن اجالس
کالن شــهرهای کشــور به میزبانی مشــهد برگزار
شد که در آن شــهرداران کالن شــهرها به بررسی
مشــکالت و راهکارهــای ایجاد درآمدهــای پایدار
بــرای شــهرداریها پرداختند و بر تعامــل با دولت
برای تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها
تاکید کردند .بعــد از این اجالس نیز ،شــهرداران
کالن شهرها در نشستی خبری پاسخگوی سواالت
خبرنگاران بودند.به گزارش «خراســان رضوی»،
شــهردار تهران در این نشســت خبری در پاسخ به
«خراسان رضوی» درباره جزئیات الیحه درآمدهای
پایدار و سهم شهرداری ها در زمینه مالیات بر ارزش
افزوده در ایــن الیحه ،گفت :در الیحــه درآمدهای
پایــدار شــهرداری ها کــه در هیئت دولــت مصوب
شد ،مقرر شد که  50درصد درآمد مالیات بر ارزش
افزوده متعلق به شهرداری ها باشد و  50درصد هم
سهم دولت و این مهم ترین کمکی بود که دولت در
این زمینه به شهرداری ها کرده است .دولت با نگاه
مثبت ســهم شــهرداری ها را در این الیحه افزایش
داد و هیچ دلیلی هم نمی بینیم که مجلس بخواهد
آن را کاهش دهد.
وی افزود :عوارضی که قبال توســط شــهرداری ها
برای اداره امور شــهر گرفته می شــد ،بعــد از مدت
ها تجمیع و به مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شــد.
بنابرایــن ریشــه اصلــی مالیــات بــر ارزش افزوده
عوارضی اســت که شــهرداری ها بــرای اداره امور
شهر داشتند اما دولت با نگاه مثبت این عوارض را
به صورت 50درصد سهم شهرداری ها و 50درصد
سهم دولت مصوب کرد.

•الیحه ای برای جلوگیری از شهرفروشی

وی افــزود :ایــن الیحــه بــرای پیشــگیری از شــهر
فروشــی و تخریــب شــهرها حائــز اهمیت اســت.
خوشــبختانه دولــت در هفته گذشــته ایــن الیحه
را مصوب و حمایــت خوبی از شــهرداری ها کرد و
امیدواریــم مجلــس این الیحــه را تصویــب کند که
با فضایی که در مجلس اســت هــم امیدواریم و هم
انتظار داریم ایــن الیحه در مجلس تصویب شــود،
چرا که با تصویب ایــن الیحه درآمد شــهرداری ها
افزایش خواهد یافت و در آینده نگران این نیستیم
که فقط با فروختن شــهر درآمدی داشــته باشیم.
شهردار تهران یادآور شــد :من الزم است در جمع
شما از دولت برای این الیحه تشــکر کنم ،زیرا این
الیحه خیلی متفــاوت از آن چیزی اســت که امروز
وجــود دارد و متفــاوت از الیحــه مالیات بــر ارزش

عکس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری گفت :در شــهر مشهد
 331ساختمانومجتمعتجاریناایمندربرابرزلزلهوآتش
سوزیدرگروهساختمانهای(ج)و(د)شناساییشدهاست.
حجتعلی شایانفر در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :تاکنون به
 114ســاختمان و مجتمع تجاری ناایمن اخطار داده شده
اســت .وی افزود :برای جلوگیــری از خطــرات ،مکاتباتی از
سوی دادگســتری و دادستانی مشــهد با همه دستگاه های
اجرایی،سازمانهاوشرکتهایمرتبطوخدماتیانجاموبه
مجامعامورصنفیتاکیدشدهاستکهیکیازشروطتمدید
پروانهکسببرایواحدهایصنفیتاییدیهایمنیآتشنشانی
باشد ،همچنین شهرداری مشــهد موظف شده است ضمن
شناساییهمهاماکنناایمنشهر،اقدامبهاخطاردادنکند
و اقدامات عملی بعدی را انجام دهــد .وی تاکید کرد :اداره
کل راه و شهرســازی و نظام مهندسی ســاختمان استان نیز
برای رفع موانع قانونی ،به تشکیل شورای ایمنی ساختمان
ها براساس ماده 54طرح جامع امداد و نجات کشور موظف
شدند،عالوهبراینشرکتهایخدماتیمانندآب،برق،گاز
ومخابراتنیزموظفشدندکهبهساختمانهاومجتمعهای
تجاری ناایمن اخطار قطع خدمات بدهند .شــایانفر درباره
کاهشمخاطراتناشیازسیلدرخراسانرضوینیزاظهار
کرد 350:رودخانهمهمبهطول 12هزارو 550کیلومتردر
استان وجود دارد که از مجموع 12هزار هکتار اراضی بستر
رودخانهها،پارسالحدود 14درصدسنددارشدهاست.وی
دربارهبهرهبرداریازساختمانمرکزمدیریتبحراناستان
وسالنهایچندمنظورهشهرهاگفت:ساختمرکزمدیریت
بحران استان 58درصد پیشــرفت اجرایی دارد و تاکنون به
دلیل تامین نشدن اعتبار الزم ،این ساختمان تکمیل نشده
است .وی افزود :تاکنون ســاخت 27سالن چندمنظوره در
استانآغازشدهکهاز 14سالنبهرهبرداریشدهاستوبقیه
آنهابیشاز 80درصدپیشرفتاجراییدارد.

خبر

افزوده ای اســت که امروز در مجلس و کمیســیون
اقتصاد مراحل خود را طــی می کند .دولت با نگاه
مثبت ،سهم شهرداری ها را در این الیحه افزایش
داد .مجلــس بــا مصوباتــش نمــی تواند بــار مالی
برای دولت داشــته باشــد و اگر دولــت این مصوبه
را نداشــت ،مجلــس نمی توانســت افزایــش دهد
چون بــار مالی ایجاد مــی کرد ،اما حــاال که دولت
پیشقدم شد و مصوب کرد و مجلس هم از آن جا که
عالقه مند به حوزه شهری است و نگرانی و دشواری
های شــهرداری ها را می دانــد ،حتما حمایت می
کند.وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چقدر
این الیحه مــی توانــد در کاهش تراکم فروشــی به
شهرداری ها کمک کند؟ گفت :در شهر قانونی به
نام طرح جامع شهر و طرح تفضیلی داریم و در این
دو ،تعداد طبقات و میزان تراکم در هر نقطه شــهر
مشــخص اســت و آن چه باعث نگرانی می شــود،
این اســت که طرح جامع و تفضیلــی نادیده گرفته
شــود .از طرفی تغییر کاربــری باغ هــا را در تهران
ممنوع کردیم به علت این که این باغ ها برای مردم
سوپاپ های تنفســی و ریه های شهر هستند و فکر
نکنید کلمه تراکم بد اســت ،آن چیزی که بد است
این اســت که طرح جامع و تفضیلی آســیب جدی
ببیند.چیزی که بد است این است که حقوق مردم
سلب شود.

•بازآفرینی بافت های ناکارآمد ،اولویت
شهرداری کالن شهرها

افشانی همچنین در بخش دیگری از این نشست،
موضوعی را که به تبادل نظر بین شهرداران کالن
شــهرها منجر شــده اســت ،بحث بازآفرینی بافت
های ناکارآمد شهری بیان کرد و گفت :بافت های
ناکارآمد شــهری از ایمنی الزم برخوردار نیســتند
و همــه نگرانند کــه در زلزلــه ای باالتر از  6ریشــتر
خســارت هنگفتــی به بافــت هــای ناکارآمــد وارد

می شــود و به همین دلیل این موضوع جزو دغدغه
اصلی شهرداران به ویژه در کالن شهرها ست.
نوســازی ناوگان حمل و نقــل عمومی نیــز از دیگر
بحث های این نشســت بــود که شــهردار تهران در
این باره گفت :موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل
عمومی نیز از برنامه های دولت است که بر اساس
مصوبه دولت  50درصد هزینــه این اقدام را دولت
پرداخت می کند 20 ،درصد را مالکان و  30درصد
آن نیز وامی است که به مالکان این خودروها به ویژه
اتوبوس های شهری و مینی بوس ها داده می شود.

•شهردار مشهد :به قانون تن می دهیم

موضوع قانــون منع به کارگیری بازنشســتگان نیز
یکی از سواالت اصلی در این نشست خبری بود که
به صورت مستقیم از دو شهردار تهران و مشهد که
گفته می شود با تایید این قانون در شورای نگهبان،
باید از این سمت خداحافظی کنند ،پرسیده شد.
تقی زاده شــهردار مشــهد در پاســخ به این پرسش
اظهار کرد :اوال از کجا فهمیده اید که ما دو نفر شامل
این قانون می شویم و این برای ما جالب است چون
ما چنین اطالعاتی نداریم که شما دارید و ثانیا این
قانون هنوز تصویب نشده اســت و آقای کدخدایی
گفتند در شورای نگهبان تصویب نشده است .وی
افزود :حــاال تصویب شــود ببینیم شــامل حال چه
کســی می شــود ،چرا که با این قاطعیت نمی توان
گفت شامل حال من یا آقای افشــانی می شود .در
مجموع ما قانونمند هستیم و به قانون تن می دهیم
اما هنوز چنین قانونی وجود ندارد.
افشــانی شــهردار تهران نیز در این باره گفت :اوال
قانون زمانی است که شورای نگهبان آن را تصویب
و رئیس جمهور آن را ابالغ کند ،فعال باید منتظر نظر
شورای نگهبان باشیم ،نکته مهم این است که این
قانون فعال در مرحله بررسی است و بعد از آن اظهار
نظر می کنیم و احتمــال دارد که شــورای نگهبان

اظهارنظری کند و آن را به مجلــس برگرداند و نظر
اصالحی داشته باشد.
بدهی های دولت به شــهرداری کالن شــهرها هم
ســوال دیگری بود که در این نشســت مطرح شــد.
افشانی شهردار تهران در پاسخ به این سوال گفت:
امسال در قانون بودجه یک صد هزار میلیارد تومان
برای دیونی که دســتگاه های مختلف دارند ،پیش
بینی شده است که اگر دستگاهی مثل شهرداری
از دولت طلبکار و به سیســتم بانکی بدهکار باشد،
این را بانک مرکزی می پذیرد که بدهی دولت را به
شهرداری با بدهی شهرداری به بانک تهاتر کند ،اما
اختالف نظری که وجود دارد ،این است که بخشی
از آن چه شــهرداری ها به عنوان طلب خود قلمداد
می کننــد ،دولت این ها را با مســتندات قانونی که
مدنظر آن است ،تطبیق نمی دهد .وی تاکید کرد:
دولت بــا نگاه مثبــت به ایــن قضیه می نگــرد اما به
لحاظ قانونی باید طلبکاری ها اثبات شود.
تقی زاده شهردار مشــهد نیز در پاسخ به این سوال
گفت :طلب شهرداری ها از دولت دو مقوله است؛
یــک مقوله این اســت کــه دســتگاه ها ســاختمان
هایی ساخته اند که یا پروانه را نداده اند یا پایان کار
نگرفته انــد و ایــن در واقع در نگاه دولت ادعاســت
و باید این ادعــا را ثابت کنیــم و ثابــت کردنش این
است که ذی حساب آن دســتگاهی که در آن شهر
اســت ،این موضوع را بپذیــرد .زمانی کــه پذیرفت
این ادعا بــه طلب تبدیل می شــود ،از طرفی دولت
هم نگفته اســت این را نمی دهم .وی افزود :مقوله
دیگر ،بدهی هایی اســت کــه دولــت آن را پذیرفته
است ،نمونه آن اوراق مشارکت قطارشهری است
که در آن دولت پرداخت  50درصد از اصل و ســود
اوراق منتشر شده را پذیرفته است.

•زمین ها را پس می گیریم

تقــی زاده همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی درباره
و اگذاری 22قطعه زمین برای ساخت زائرسراهای
ارزان قیمــت به اســتان هــا و ایــن که هنــوز برخی
استان ها شروع به فعالیت نکرده اند ،گفت :خیلی
از اســتان ها در این زمینه شــروع به ســاخت کرده
اند و نمی دانم این اطالعات شــما از کجاســت ،به
آن تعدادی که شــروع نکرده اند هم اخطار و مهلت
دادیم و اگــر در آن مهلت مقرر اقــدام نکنند ،زمین
را پس می گیریم.
اســکندر پور شــهردار شــیراز نیــز در این نشســت
درباره اقدامــات الزم برای جذب گردشــگر گفت:
در شــهرهایی ماننــد اصفهــان ،شــیراز و مشــهد
کــه گردشــگر خارجــی داریــم ،نیازمنــد تأمیــن
زیرســاختهای الزم در درون شــهرها و همچنین
فضای پیرامونی آن هســتیم تا گردشــگر بیشتری
جذب شود.

دادستان مشهد با اشاره به پروژه
کمربند جنوبی:

چرا باید مسئوالن اصرار بر تخریب
محیطزیستشهرداشتهباشند؟

دادستانعمومیوانقالبمرکزاستاندراظهاراتیدرباره
کمربندجنوبی،عملکردمدیریتشهری،شادیوکنسرت
به ارائه نظر پرداخت .به گزارش فارس ،غالمعلی صادقی
گفت :یقین داریم ،اگر دســتگاهها ،ســازمانها و مدیریت
شهریبهوظایفخودبهدرستیعملکنند،شاهدکاهش
چشمگیر ورودی پرونده بهدســتگاه قضایی خواهیم بود.
وی افــزود :برای مثــال ،روزانه شــاهد ورود پروندههایی با
عناوین اتهامی ضــرب و جرح ،توهیــن و حتی قتل بهعلت
جایپارکدرخیابانهاوکوچههاهستیم؛علتاینمسئله
چیست؟اگرمدیریتشهریبهوظیفهخودبهدرستیعمل
میکرد،آیااینپروندههاتشکیلمیشد؟ویتصریحکرد:
چرابایدشاهدساختباغویالهایبدونضابطهدرحاشیه
شهرمشهدباشیم؟آیااگردرصدورمجوزبرایمجتمعهای
تجاریوبرجسازیضوابطرعایتمیشد،بازهممردمسوق
پیدا میکردند تا در حاشیه شــهر ویال داشته باشند؟ قطع ًا
پاسخمنفیاست.
دادســتان مشــهد تصریح کرد :هم اکنون چند مجموعه
ورزشی از جمله پیست اتومبیلرانی یا موتورسواری مجهز
و دارای جاذبه برای جوانان ایجاد شده است تا از آنان توقع
تخلیه هیجانات خود را در کوچه و خیابان نداشته باشیم؟
از همه مهمتر این که زمانی که دســتگاه قضایی و نیروی
انتظامی نیز بهوظیفه خود برای ایجاد آسایش مردم اقدام
میکند ،برخی مسئوالن از این عملکرد انتقاد میکنند.
وی بــه پــروژ ه کمربنــد جنوبــی اشــاره کــرد و گفــت :در
موضوع کمربند جنوبی ،مدیریت شــهری بدون ضوابط
قانونی شــروع بهعملیــات اجرایــی کرد و دســتگاههای
اجرایــی مربوط هــم نظارهگــر بودنــد ،در حالــی که این
پروژه پیوست زیســت محیطی نداشــت .صادقی افزود:
بخشی از تنفســگاه شهر در حال تخریب شــدن بود و اگر
مردم حق خود را مطالبه نمــی کردند ،قطع ًا این بخش از
ارتفاعاتجنوبمشهدازبینرفتهبود،دستگاهقضاییدر
راستای دفاع از حقوق عمومی و در راستای مطالبه مردم
بهموضوع ورود کرد ،اما ببینید چه هجمههایی ایجاد شد.
وی با اشاره به برجسازیها در اطراف این پروژه گفت :در
حالی که شــورای حفظ حقوق بیتالمال استان مصوب
کرد بهدلیل کمبود فضای شادی و نشاط سالم و مومنانه
مردم ،این مــکان به فضای ســبز و مکانــی تفریحی برای
اســتفاده مردم تبدیل شود ،چرا باید مســئوالن شهری و
اســتانی اصرار بر تخریب محیط زیســت شــهر مشهد که
میراثی برای آیندگان اســت ،داشــته باشــند؟ دادستان
عمومی و انقالب مرکز اســتان با اشــاره به طرح موضوع
فعالیت مجموعه گردشــگری آبادگران در شورای حفظ
حقوق بیتالمال گفت :مدیران اســتانی و شــهری وقت
در ســال  ،1374چند ده هکتار از اراضی ملــی واقع در
ارتفاعات جنوب شــهر مشــهد را بــرای زائرســرا و ایجاد
مجموعه تفریحی و رفاهی واگذار کردند و حتی در سال
 1388نیز بــدون رعایت ضوابط و قوانین مجوز ســاخت
هتل هفت ستاره صادر شد؛ حال مردم قضاوت کنند که
این مجموعه که باید دارای بیش از  60درصد فضای سبز
برابر کمیســیون ماده  5میبود ،امــروز در واقع مجموعه
تفریحی و رفاهی محسوب میشود ،حال آیا نباید دستگاه
قضایی قصور دستگاهها را در راســتای صیانت از حقوق
عامه مطالبه کند؟ وی گفت :هنوز کمربند جنوبی تکمیل
نشــده ساختوســاز در مجموعه دیگــری در آن نزدیکی
شتاب گرفته است .وی اظهار کرد :برخی بهجای این که
به دنبال ایجاد مکانهای تفریحی و گردشــگری سالم و
مومنانه مردم باشــند ،جوانان را دلخوش به یک کنسرت
میکنند ،در حالی که نشــاط اجتماعی و شادی مستمر
برای جوانــان با این اقدامــات ایجاد نمیشــود .صادقی
افــزود :بعضی مدیــران آن قدر کــه نگران برگــزاری یک
کنسرت هســتند ،نگران تعطیلی فرهنگســرای حجاب
در مشهد نبودند.

