شورای شهر
محمدامین شرکت اول

ســی و هفتمیــن جلســه علنی شــورای شــهر مشــهد
روزگذشته ،متفاوت تر از جلسات گذشته و در دوبخش
برگزار شد و در آن  14دستور کار مورد بحث و بررسی
اعضا قرار گرفت که در مهمترین دســتور کار ،شــورای
شــهر بــا افزایش قیمــت ،تعرفــه الیــت را به ســال 96
برگرداند .بــر این اســاس هزینه یک ســاعت توقف در
پارکینگ های حاشــیه ای تحت پوشش الیت در معابر
پرتردد از  1200به  1600تومان رسید .ماجرا از این
قرار است که شورای چهارم در آخرین روزهای فعالیت
خود اقــدام به کاهــش تعرفه هــای الیت کــرد که حال
شورای پنجم در مصوبه خود این تعرفه را به همان نرخ
سال  96و قبل از مصوبه شورای چهارم بازگرداند.

•قانونمنعبهکارگیریبازنشستگاننباید
خللیدرمدیریتشهریایجادکند

•برایحلمشکالتنیازمندحضورمردمهستیم

در بخش دیگری از جلســه  ،احمد نوروزی در نطق پیش
از دستور خود از رشادت های رزمندگان در هشت سال
دفاع مقدس گفت و ســپس اظهــار کرد :در حــوزه های
اقتصــادی زمینه حضور مــردم و بخش خصوصــی را در
مضیقه قرار دادیم و اقتصاد را دولتــی کردیم ،آن گاه که
سیاســت های کلی اصل 44قانون اساســی ابالغ شد،
بدنهدولتمقاومتکردوبعدهمشرکتهایخصولتیرا
ایجادکردند.ویافزود:پساز 21سالشورایاسالمی
شهروروستاتشکیلشدولیبابهانهحاکمیتیبودنروز
بهروزازاختیاراتمنتخبانمردمکاستهشد.بخشعمده
عوارضشهرداریهاراحذفوبخشیرابعداز حدود70
تا  80سال برخالف شعار عدم تمرکز ،متمرکز کردند و
همه را به جای دیگــر بردند .نوروزی افــزود :امروز بهانه
قانون منع به کارگیری بازنشستگان که ماهم تایید می
کنیم و تابع آن هســتیم ،این اســت که تــاش می کنند
قانون خاص انتخاب شــهرداران را تحت الشــعاع قانون
عام قرار دهند و شهرداران منتخب شورای شهرها را که
بر اساس قانون و با رعایت کامل قانون انتخاب شده اند،
از ادامه خدمت بازدارند ،شــورای اســامی شهر مشهد
بر عدم شمول این قانون به شــخص شهرداران منتخب
تاکید و از آن دفاع می کنــد و امیدواریم مراجع مربوط به
ویژه مجلس شورای اسالمی ،قانون شوراهای اسالمی
را به رسمیت بشناســند.وی با تاکید بر این که برای حل
مشــکالت موجود نیازمند حضــور مردم و بــرای حضور
مردم نیازمند بازگرداندن اعتماد از دست رفته هستیم،
افزود :توسعه مشــهد الرضا (ع) جز با مشارکت مردم در
همه زمینه ها امکان پذیر نیست و مشارکت مردم در گرو
رضایتمندیآناناست.نوروزیهمچنینبادرخواستیاز
شهرداریگفت:ازشهرداریمیخواهیمبامطالعهبازار
و شناسایی نیازهای مشهد الرضا (ع) با محوریت زیارت
و پیش بینی و تامین خدمات مورد نیاز ،بســتر شفافی را
برای جذب ســرمایه گذاران ،هدایت سرمایه گذاری ها
به ســمت نیازهای جامعه و جلوگیری از سرمایه گذاری
درزمینههاییکهاشباعشدهچهبهصورتموضعیوچه
به صورت موضوعی اقدام کند و توجه داشــته باشیم که
تمامی سرمایه گذاری هایی که در شهر انجام می گیرد
حتی شخصی به نوعی سرمایه ملی است و نفعش به کل
مردمخواهدرسید.

•بررسیوتصویبتفریغبودجه 6سازمان

در اولین دستور کار این جلســه قرار بود اعضا به بررسی
تعییــن تکلیــف نحــوه محاســبات شهرســازی و درآمد
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•تعیینتکلیفخصوصیسازیآتشنشانی
بهیکماهبعدموکولشد

شورای شهر مشهد با افزایش قیمت ،تعرفه الیت را به سال  96بازگرداند

الیت،یکساعت 1200تا1600

پــروژه هــای مشــارکتی خیابــان صاحــب الزمان(عج)
بپردازندکهپنجتنازنمایندگانبرایبررسیمجددتعرفه
هادرخواستبرگشتایندستورکاربهمدتیکهفتهبه
کمیسیون های مربوط را داشــتند که با رای گیری ،این
موضوعبهتصویبرسید.
شورا در دســتورکارهای بعدی خود به بررسی و تصویب
تفریغبودجهسالگذشتهشرکتنمایشگاهبینالمللی
مشهد ،سازمان اتوبوسرانی ،سازمان مدیریت و نظارت
برتاکسیرانی،شرکتبهرهبرداریقطارشهری،سازمان
مدیریتپسماندوسازمانفردوسپرداخت.

•تصویبنامگذارییکمعبردرمشهدبهنام
مهدیاخوانثالث

هشتمین دستورکار این جلســه نیز در زمینه نام گذاری
یکیازخیابانهایشهربهناماستادمهدیاخوانثالث
بودکهبهتصویباعضارسید.سیداحساناصولیدراین
بارهگفت:شهرداریمشهدمقدسمکلفاستنسبتبه
طرحموضوعنامگذارییکیازخیابانهایشهرمشهد
به نام اســتاد مهدی اخوان ثالث ،در کمیته نــام گذاری
شهرداری مشهد اقدام و الیحه آن را ظرف مدت یک ماه
برایتصویببهشورایاسالمیشهرارسالکند.
اعضا در دســتورکار بعدی خود نیز به بررســی و تصویب
نامگذارییکسالنورزشیدرامامت 49بهنام«نشاط»،
تغییر نام فرهنگ سرای ســامت به «نصرت» با توجه به
درخواستوارثواقفپرداختند.همچنینحذفعبارت
شمالی ،جنوبی ،شرقی و غربی از نام بولوارهای منطقه
 10شــهرداری نیز مجدد بــه کمیته نام گــذاری عودت
دادهشدتاابتداازمردمآنمنطقهنظرسنجیودرصورت
موافقتمردمآنمحالتاینکارانجامشود.
دهمین دســتور کار نیز به موضوع نام گذاری یک سالن
ورزشــی واقع در بولوار شــهید آوینی در منطقه  5به نام
«رســتم دســتان» اختصاص داشــت که بــا رای اعضا به
تصویب رســید .در ادامه نیز اعضا به بررســی اساسنامه
ســازمان اقتصادی ،ســرمایه گــذاری و مشــارکت های
مردمیپرداختندوبارایمثبت،آنراتصویبکردند.

•الیتگرانشد

اعضای شــورا در دوازدهمین دســتورکار این جلســه به
موضوع بودجه امســال شــرکت ترافیک هوشمند الیت
پرداختند که بر این اساس ،بودجه سال 97این شرکت
از نظر منابــع و مصــارف  225میلیــارد و  703میلیون
و 70هزار ریال اســت .براســاس تبصره های این الیحه

عکس پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد

به گزارش خراسان رضوی ،رئیس شورای اسالمی شهر
مشهددرابتدایاینجلسه،بهمناسبتهایهفتهجاری
اشاره کرد و درباره روز کودک گفت :ما در این شورا طرح
شهردوستدارکودکرابررسیکردیمتابتوانیمتوجهبه
کودکانرابهعنوانموضوعیمهمدرجهتتوسعهمورد
اهتمام قرار دهیم.محمدرضا حیدری با اشاره به قانون
منع به کارگیری بازنشســتگان ،اظهار کرد :با گذشــت
یک سال و یک ماه از فعالیت شورای پنجم ،خوشبختانه
اشرافکاملیبرمدیریتشهریوجودداردودرمقاطعی
همکهموضوعاتیمانندقانونبازنشستگانمطرحواجرا
شود ،نباید خللی در فعالیت مدیریت شهری ایجاد شود
و هیچ عذر و بهانه ای قابل قبول نیست چرا که این حوزه
متکیبهفردنیست.مادراینزمینهبهقانونعملخواهیم
کردامانبایداینموضوعسببایجادخللدرفعالیتهای
مدیریتشهریشود.
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ازفضایپارکاستتاافرادبیشتریبتواننددراینساعات
ازفضایپارکحاشیهایاستفادهکنند.
در نهایــت و پــس از بحث و بررســی ،ایــن الیحه بــه رای
گذاشــته شــد و با 10رای موافق و تک رای مخالف امیر
شهال،گرانیتعرفههایالیتبهتصویبرسید.

شهرداری موظف است برای تامین شــارژ شهروندان از
طریق غیرحضــوری و الکترونیکــی 15درصد تخفیف
در شــارژ خریداری شــده را منظور کند ،همچنین مقرر
می شود تعرفه های پارک حاشیه ای به تعرفه های سال
 ۹۶وانتهایدورهگذشتهمدیریتشهریبازگردد.
مدیرروابطعمومیشرکتترافیکهوشمندالیتدرباره
جزئیات افزایش قیمــت تعرفه های الیت به «خراســان
رضوی»گفت:تعرفههرنیمساعتپارکخودرودرمعابر
کمتردد،متوسطوپرترددبهترتیب 700، 600و800
تومان تعیین شــده اســت .همچنین براســاس پیوست
بودجهتا25درصدامکانافزایشاینتعرفههاازساعت
 10صبح تا 13و از ســاعت 17تــا 21در برخی از معابر
را خواهیم داشت.امیر شهال به عنوان مخالف این الیحه
گفت :مخالفت من با افزایش تعرفه های الیت است چرا
که خدمات جدیدی به شــهروندان ارائــه نمی دهیم که
بخواهیمافزایشتعرفهداشتهباشیم.وضعیتاقتصادی
ومعیشتیمردمهمبهنحوینیستکهدرمعابرگروهالف
تا24درصدافزایشقیمتداشتهباشیم.
اما نوروزی به عنوان موافق ایــن الیحه گفت :الیت برای
درآمد شهرداری نیست ،بلکه برای استفاده بهینه مردم
از پارک های حاشــیه ای معابر مشهد است ،برای کسی
که کار مختصری دارد تا نیم ســاعت رایگان اســت .باید
موضوعاترامبتنیبرواقعیاتببینیم،چراکهاینسوال
مطرح اســت هزینه های الیــت از کجا تامین می شــود.
مشکالتالیترابایددرجایخودببینیموسایرمسائل
رانیزجداگانهبررسیکنیم.
موحــدی زاده نیز بــه عنــوان مخالف الیحه گفت :شــما
ساعاتپیکراافزایشقیمتدادهایدایندرحالیاست
که مردم در این ســاعات نیازمند اســتفاده هســتند ،راه
خودکفایی در ابتدا اســتفاده از منابع موجود است و در

مرحلهبعدایجاددرآمدپایداراست.سازمانبایدبتوانداز
منابعدرستاستفادهکندوبهسمتدرآمدپایدارحرکت
کند .رضایت شــهروندان برای مــا ارزش باالیــی دارد و
نمیخواهیمآنهافکرکنندکهشورابهافزایشقیمتها
بی اعتناست؛ هرچند در واقع این افزایش نیست و ما به
نرخهایشورایقبلبرگشتیم.

•شهریاری:دلیلنمیشودمنهرچهدر
مبارزاتانتخاباتیخودگفتهامانجامشود

در ادامه شــهال بازهــم در مخالفت بــا این الیحــه گفت:
افزایش تعرفه باید آخرین راهکار باشد ،سوالم این است
که ما تا کنون چه راهکارهایی را به کار بســته ایم که حال
جبران هزینه سوء مدیریت شــرکت الیت را باید از جیب
مردم بپردازیم؛ ما به دنبال ســاده ترین و راحت ترین راه
می رویم.گندمــی نیز در ایــن زمینه اظهار کــرد :ما همه
سالهبرایهمهسازمانهاتعرفههارابررسیودرمواردی
با کاهش و در مــواردی با افزایــش آن موافقت می کنیم.
االن هم ما مــی خواهیم بــه تعرفه ای برگردیــم که بدون
هیچ نظر کارشناســی در  20روز مانده به پایان شــورای
قبلیتغییرکرد.شهریارینیزبهعنوانموافقودرجواب
به اظهارات شــهال گفت :ما در زمان مبارزات انتخاباتی
ممکن است خیلی شعار دهیم ،اما وقتی به واقعیت های
جامعهمیرسیم،بایدآنهاراهمبپذیریم،دلیلنمیشود
منهرچهدرمبارزاتانتخاباتیخودگفتهام،انجامشود.
ظرفیت خیابان ها ظرفیت محدودی است و روز به روز به
تعداد خودروها افزوده می شــود ،ما باید طرحی را ایجاد
کنیم تا همه مردم از آن اســتفاده کنند ،نــه این که مغازه
داری از اول صبح تا آخر شب خودرو را در حاشیه خیابان
پارکوفضایمورداستفادهمردمرااشغالکند.شهالنیز
درپاسخبهایناظهاراتگفت:بحثماحذفالیتنیست،

ماهیچخدماتیراارائهنمیکنیم.منمیگویمپارکینگ
رابسازیموخدماتبهمردمارائهکنیم،آنهاهمبارضایت
هزینهاینخدماتراپرداختمیکنند،نهاینکهبهدلیل
کسری بودجه این شرکت و ضرر و زیان آن ،ما به التفاوت
راازجیبمردمتامینکنیم،میگوییداینهزینهراازکجا
بیاوریم؛ من مــی گویم از همان جایی که به اتوبوســرانی
و قطارشهری و تاکســیرانی یارانه می دهید .بسیاری از
شرکت های شهرداری زیان ده هســتند و هزینه آن ها را
ازاعتباراتشهرداریویارانهتامینمیکنیم،برایالیت
همبایدچنینکرد.اولپارکینگسازیکنیموبعدهزینه
دریافــت کنیم.همچنین برکچــی ،معاون حمــل و نقل
شهرداریمشهددربارهتاخیردرارائهبودجهالیتگفت:
بودجه الیتبهایندلیلدیرترارائهشدکهالزمبودپیوست
سازمان ترافیک داشته باشد و به تذکر سازمان بازرسی،
مقرر شد شفاف ارائه شود و به همین دلیل تاخیر داشت.
در الیت هزینه های سرباری وجود دارد و به همین دلیل
مجبوریم هزینه ها را افزایش دهیم و موضوع مطرح شده
توسط جناب شــهال در این باره وارد نیست .ما این هزینه
را از افرادی دریافت می کنیم که از خودروهای شخصی
اســتفاده می کنند تا مردم به ســمت اســتفاده از ناوگان
حملونقلعمومیبروند.ازطرفیمردممیتوانندازنیم
ساعترایگانبرایانجامکارهایشاناستفادهکنند.دلیل
افزایشقیمتدرساعاتپیکهمایناستکهمردمدراین
ساعات نیاز بیشتری به فضای پارک دارند و این افزایش
قیمتباعثمقیدشدنمردمبرایاستفادهدرزمانکمتر

پس از بررســی بودجه الیــت ،اعضا به موضــوع تمدید
مدت قرارداد واگذاری چهار ایســتگاه آتش نشانی به
بخش خصوصــی پرداختند کــه بر اســاس رای مثبت
اعضــا مصوب شــد «بــه شــهرداری مشــهد (ســازمان
آتش نشــانی و خدمات ایمنی) اجازه داده می شود با
عنایت به این کــه آیین نامه اســتفاده از ظرفیت بخش
خصوصی در انجام فعالیت های عملیاتی آتش نشانی
در شورای اسالمی شهر مشهد در دست بررسی بوده
و تعیین تکلیف نهایی نشــده اســت ،نســبت به تمدید
مدت قــرارداد واگــذاری  4ایســتگاه آتش نشــانی به
بخــش خصوصــی تــا تاریــخ  ١٣٩٧/١٢/29اقدام
نماید».چهاردهمین و آخرین دستورکار این جلسه نیز
در زمینه اســتفاده از بخش خصوصی در فعالیت های
عملیاتی آتش نشانی یا همان تعیین تکلیف خصوصی
ســازی آتش نشــانی بود که پس از  15دقیقــه بحث و
اختالف نظر بیــن اعضا در این زمینه ،با پیشــنهاد پنج
عضو شــورا و تصویب اعضــا ،الیحه به مــدت یک ماه به
کمیسیون های مربوط برگشت خورد.
خارجازمتن

*درابتدایاینجلسهبهمناسبتهفتهنیرویانتظامی
وهفتهدامپزشکیازسرهنگاکبرآقابیگیرئیسپلیس
مشهدوشریعتیمدیرکلدامپزشکیاستانتقدیرشد.
همچنین از سینا فتحی قاری خردسال استان و دارنده
رتبهنخستمسابقاتکشوریقرائتقرآندراینجلسه
تجلیلشد.

خبر مرتبط
با وجود اعالم رسمی رئیس دیوان محاسبات کشور مبنی بر شمولیت
شهرداران در قانون منع به کارگیری بازنشستگان :

حیدری :احتمال ادامه کار شهردار وجود دارد

رئیس شورای شهر مشهد در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره وضعیت شهردار مشهد با توجه به اظهارات
رئیسدیوانمحاسباتکشورمبنیبرشمولیتقانونمنعبهکارگیریبازنشستگانبرایشهردارانگفت:
قطع ًاهرزمانکهوزیرکشورنظرنهادهاینظارتیرادریافتکردندووضعیتشهردارانکالنشهرهامشخص
شد،ماهمدرهمانچارچوبعملخواهیمکرد.ویهمچنیندربارهگزینههایاحتمالیشهرداریمشهد
گفت:تاکنونواردموضوعمصداقنشدیمچراکهمعتقدیمباتوجهبهپیگیریهاییکهشده،احتمالاینکه
استثناییبهوجودآیدواستفساریهایازمجلسشورایاسالمیگرفتهشود،وجودداردتاشهرداربهکارخود
ادامه دهد ،پس آقای تقیزاده همچنان به کار خــود ادامه میدهند .حیدری افزود :ما منتظریم ابتدا اصل
موضوع تعیینتکلیف شود و پس از آن به مصداقها ورود پیدا کنیم .وی یادآور شد :چنان چه نظرات دیوان
محاسباتومعاونتحقوقیریاستجمهوریهمسوباشدازطریقوزارتکشورابالغمیشود،درغیراین
صورتبهسمتاستفساریهازمجلسمیرودوهماکنونمنتظرجمعبندیوزارتکشورهستیم.شایانذکر
است،عادلآذر،رئیسدیوانمحاسباتکشور،یکشنبهشبدربرنامهزندهگفتوگویویژهخبریدرباره
شاملبودنشهرداراندرقانونمنعبهکارگیریبازنشستگانگفتهبود:پاسخکتبیبهوزارتکشورارسال
شدهاستکهشهردارهاهممشمولقانونمنعبهکارگیریبازنشستگانمیشوند.
حیدریهمچنیندربارهاستعفایعلیرضاشهریاری،عضوشورایشهرمشهدازعضویتدرشورایاسالمی
شهرستان مشهد گفت :امروز با این استعفا مخالفت شــد و ایشان همچنان نماینده شورای شهر مشهد در
شورایاسالمیشهرستانمشهدخواهندبود.

