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ارجاعالیحه«خروجآتشنشانانازشمولخصوصیسازی»بهکمیسیون
ها و آرمان ها ایستاده ایم و کســانی که خود مانع اجرای
برنامه های دولت بودند ،حــال مدعی دولت و نهادهای
انتخابیهستند.
وی تصریح کرد :کســانی که غائله 7دی مشــهد را علیه
دولت سامان دهی کردند و شــعار مقابله با گرانی دادند
و آمریکایی ها را به تحوالت داخلی امیدوار کردند ،حال
مدعی اند و به جای پاســخ گویی دربــاره ایجاد این فضا،
طلبکارهستندوچهخوببودکهدستگاههایامنیتیو
قضایینقششانرادرزمانخودایفامیکردندوحداقل
بهاذهانعمومیاطالعرسانیمیشدتادیگرنتواننداین
طورطلبکارانهبامنافعملیبرخوردکنند.
حیدریبابیاناینکهدرسرتاسربیانیهگامدومانقالب،
برتقبیحکسانیکهفضایناامیدیرادرکشورایجادمی
کنندتاکیدشدهاست،افزود:ماهمهدروضعیتموجود
موظفیممراقبجریانوجنگروانیباشیمکهاتاقهای
فکرش در آن ســمت مرزها قــرار دارد و در کنــار هم قرار
بگیریمتابتوانیمازاینشرایطبحرانیعبورکنیم.

•براییکسانسازیقراردادکارکنان
شهرداریچهکردهایم؟
درادامه،شهنازرمارم،عضوهیئترئیسهشورایشهرنیز
بهارائهنطقپیشازدستورخودپرداختوگفت:درآستانه
بزرگداشت مقام زن ،پیشــنهاد میشود یکی از اماکن یا
معابرشهربهاسمخانمپورانشریعترضویهمسردکتر
شریعتی نامگذاری شود .وی در ادامه گریزی هم به نبود
نظامجامعپرداختهماهنگبهکارکنانشهرداریزدو
گفت :موج منفی تعدیل نیرو هیچ کمکی نمی کند ،چه
کاری برای کاربری مناسب از نیروهای مازاد انجام داده
ایم؟ هفت نوع قرارداد نیرو در شهرداری داریم که با کار
یکسان ،حقوق متفاوت دریافت می کنند ،برای اصالح
این روند چه کرده ایم؟ هر روز شــاهد تجمــع تعدادی از
همکاران خود در شــهرداری هستیم که نگران وضعیت
خود و معیشت خانواده شان هستند ،برای آرامش آن ها
چهکردهایم؟اگرکارکنانشهرداریآرامشخاطرازبابت
شغل و معیشت خود نداشته باشند چگونه می توانند به
ارائهخدماتدقیقوبهدورازخطابهمردممبادرتکنند؟
از همین رو تســریع در آزمون اســتخدامی بــرای تبدیل
وضعیتهمکارانقراردادیوشرکتیراخواستارم.

•بررسی 2الیحهدوفوریتیشهرداری

در ادامه جلســه ،اعضای شــورا بــه بررســی دو الیحه دو
فوریتیواصلهازشهرداریمشهدپرداختند.
براســاس اولین الیحه ،به شــهرداری اجــازه داده می
شــد که برای بــرون ســپاری بخشــی از فعالیــت های
آتــش نشــانی و اســتفاده از ظرفیت بخــش خصوصی

و405میلیــون و459هزار ریال از منابع به ســال آینده
انتقالمییابد.
الیحه اصالح بودجه 97شــهرداری مشــهد با رای تمام
 11عضوحاضر،دربخشدومجلسهبهتصویبرسید.
عکس :پایگاه اطالع رسانی شورای شهر

اعضای شورای شــهر مشــهد ،در پنجاه و یکمین جلسه
علنی خود ،به بررســی و تصویب مواردی از جمله برنامه
زمانیمناقصات،اصالحبودجهسال 1397شهرداری
مشهدواصالحیهقراردادمصوبهپروژهمشارکتیمجتمع
مســکونی ارزان قیمت واقع در انتهای اراضی گلشــهر
پرداختند .در این جلســه همچنین دو الیحه دو فوریتی
شهرداری مشهد نیز بررسی شــد که یکی از آن ها الیحه
دوفوریتیخروجبخش«تامیننیرویانسانی»ازمصوبه
خصوصیسازیآتشنشانیبودکهاعضابهدوفوریتآن
رایندادندواینالیحهبهکمیسیونتخصصیرفتتاپس
ازبررسیدرجلسهبعدیشوراطرحشود.
به گزارش «خراسان رضوی» ،رئیس شورای شهر مشهد
در ابتدای این جلسه با اشــاره به حادثه تروریستی جاده
خاش-زاهدان ،گفت :ما قطعا این حادثه تروریســتی را
محکوممیکنیموامیدواریمدرحوزههایسختافزاری
ونرمافزاریمسئوالنمربوط،مراقبتهایالزمراانجام
دهندتادیگرشاهدچنیناتفاقاتینباشیموامیدواریماین
تروریستهارانیزبهسزایعملشانبرسانند.
وی با اشــاره به انتشــار بیانیه «گام دوم انقالب» توســط
مقام معظم رهبــری ،افــزود :یکــی از نکاتی که ایشــان
اشاره کردند ،این بود که انقالب اسالمی پدیده ای زنده
و دارای انعطاف است ،یعنی چه خوب است که در چهل
سالگی انقالب به عقب برگردیم و ببینیم چه خطاهایی
داشــتیم و آن ها را تصحیح کنیم.حیدری با بیان این که
رهبر انقالب در این بیانیه ،عنصــر اراده ملی را به عنوان
جانمایه پیشرفت حقیقی برای مدیریت کشور قرار داده
اند ،تصریح کرد :حال سوال این اســت در این روزها که
فضاهایعملیاتروانیخاصیعلیهدولتشکلگرفته
اســت ،مگر این دولت قانونی مظهر اراده ملی نیســت؟
دولت قانونی که بــا رای مردم انتخاب شــده اســت و در
شرایطیهمکهتهدیداتجدیدرمرزهایکشورداریم،
تقســیم کارهای بین المللی برای محدود کردن کشور
صورتگرفتهاستوسفرولیعهدعربستانبهپاکستان،
چین و هند و همچنین فشــارهای اقتصادی که مردم با
آن ها مواجه هســتند ،این عملیات روانی گسترده برای
ســاقط کردن دولت قانونی و طرح هــای این چنینی در
شرایطموجودچهتوجیهیدارد؟هنوزیکهفتهازبیانیه
رهبریدرخصوصارادهملینگذشته،اینعملیاتروانی
گستردهشکلگرفتهاست.درخصوصآنچهپیشآمده
همه ارکان نظام در طول چهار دهه انقالب مسئول اند،
چه در موفقیت ها و چه در شکســت ها .مگر برنامه های
بلندمدت،برنامههایتوسعهوبرنامههایساالنهبهتایید
مجلس نمی رســد؟ مگر صدها میلیون تومان ســرمایه
کشور برای بررســی این طرح ها صرف نمی شود؟ حال
تنهادولتمقصراستیادیگرانهمسهیمهستند؟
رئیس شورای شــهر مشــهد افزود :اعتقاد ما این است با
توجهبهشرایطکنونیکشور،تنهاعنصریکهدرگذشته
همثابتشدهاستمیتواندکمککند،انسجامووحدت
داخلی و ملی اســت .هم اکنون ایجاد این فشــارها علیه
دولت آیا با ایــن رویکــرد تناســب دارد؟ آن چه محصول
اراده ملی اســت و دولت نیز از این مجموعه است ،نیاز به
همراهی و کمک دارند و مــردم نیز با وجود تمام تنگناها
در راهپیمایــی22بهمــن حضور داشــتند و ایــن پیام را
دادند که با وجود همه فشــارها همچنان پای این ارزش
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در فعالیت های ســاخت و توســعه ایســتگاه ها ،تامین
ماشــین آالت و تجهیزات ،تامین نیروی انســانی مورد
نیاز و راهبری عملیاتی با حفظ مسئولیت و فرماندهی
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اقدام کند .بر این
اساس ،شهرداری تامین نیروی انســانی را از موضوع
برون ســپاری جدا می کند و این بخش بــر عهده خود
شــهرداری خواهد بود و مســتقیم قراردادهای تامین
نیرو منعقد خواهد شد.
احمدنوروزیدراینزمینهگفت:بحثمطرحشدهکلی
اســت و تنها به موضوع تامین نیرو مرتبط نیســت ،ما در
این زمینه جلسات بسیاری گذاشتیم که با فراز و نشیب
فراوان به جلسه آمد و تصویب شــد .حال این که موضوع
را دو فوریتی به صحن بیاوریم صحیح نیســت و نیازمند
بررسیاست.
این الیحه پس از طرح ،نتوانســت اعضای شــورا را برای
دوفوریتی بــودن قانع کند و تنها یــک فوریت آن تصویب
شدوالیحهبرایطرحدرجلسهبعدیشورا،بهکمیسیون
تخصصیرفت.
شایان ذکر است  18بهمن امسال پس از اعتراض های
گســترده و مخالفت ها با مصوبه خصوصی ســازی آتش
نشانی ،با دستور شهردار مشهد ،آتش نشانان از شمول
این مصوبه خارج شدند که حال با ارائه الیحه آن به شورا،
باید منتظر ماند و دید که آیا شــورا با این الیحه که یکی از
مهمترینچالشهاومشکالتاینمصوبهرارفعمیکند،
موافقتخواهدکردیاخیر؟
دومیــن الیحــه دو فوریتــی شــهرداری نیــز در خصوص
تهاتر طلب شــهرداری از دولــت با بدهی شــهرداری به
بانکســپه بود که به تصویب اعضا رســید .براساس این
الیحهشهرداریمیتواندبهمنظورتهاترطلبشهرداری
از دولت با بدهی شهرداری به بانکسپه ،برای بازخرید

مبلغ شش هزار و627میلیارد ریال امتیاز پروانه شناور
با 15درصدتخفیفبهنرخسال 1395بهقیمتهشت
هزار و  500میلیارد ریــال از بانک مذکــور اقدام و مبلغ
بدهی ایجاد شــده را طبق قرارداد پیوســت بــا بانک یاد
شده،تهاترکند.

•تصویباصالحیهبودجه 97شهرداری
شــورا وارد اولین دســتور کار عادی خود شد و به بررسی
نظریه کمیسیون تلفیق در خصوص اصالح بودجه سال
 1397شهرداریمشهدپرداخت.
رئیس کمیســیون تلفیــق در خصوص این دســتورکار
گفت :با ایــن که اصالح بودجــه در موعد مقرر به شــورا
نرسید اما بررسی های دقیق در کمیسیون ها انجام و با
تمامشدنآن،دراولینفرصتنظریهبهصحنارائهشد.
بتول گندمی افزود :از جمله ویژگی های این اصالحیه
مشخص بودن اهداف و مضامین است همچنین در این
اصالحیه تاثیرات تغییرات نرخ ارز را مد نظر قرار دادیم
و به موضوع افزایش تعامالت با دســتگاه های دولتی و
دریافت بخشی از مطالبات و بهره گیری از سهم دولت
برای برگشــت اصل و سود اوراق مشــارکت توجه شده
است.
وی با اشــاره به کاهش  4درصدی کمک های دولت ،از
عملکردوتعاملدولتدراینزمینهانتقادکرد.
ازجملهدیگربندهایاصالحیهبودجهسال 97میتوان
به افزایش 14درصــدی اعتبارات هزینــه ای در اصالح
بودجه و کاهش  2درصدی تملک دارایی های ســرمایه
ای نسبت به بودجهمصوب اشاره کرد ،همچنین اصالح
بودجه سال 1397در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری
در بخش منابع با 12درصد افزایش و در بخش مصارف
با3درصد کاهش همــراه بوده و9هــزار و532میلیارد

•تصمیمگیریبرایمناقصات توسط
کمیسیونتخصصی
دومین دســتورکار این جلســه نیز نظریه دو کمیســیون
تخصصیشورادرزمینهبرنامهزمانیمناقصاتشهرداری
بودکهبهتصویباعضایشورارسید.براساساینمصوبه،
شهرداریمشهدمکلفمیشودبهمنظوراجرایبهموقع
مناقصات ،انعقاد پیمان ها در زمان مناسب و جلوگیری
از افزایش هزینه های اقدامات عمرانی ،کاهش کیفیت
اجرایپروژههاوافزایششاخصتعدیلآحادبهایدوره
اجرایکار،مناقصاتبراساساولویتباتوافقکمیسیون
تخصصیبرگزارشود.
گندمی در این زمینه با بیان این کــه عمده فعالیت های
عمرانی در نیمه دوم سال کلید می خورد و ممکن است
تغییرات دمایی ،اجــرای پروژه را با مشــکل مواجه کند،
گفت :پیشــنهاد مــا این بــود در ســه مــاه اول مناقصات
برگزار شــود اما بنا بــه دالیل شــهرداری همچــون نبود
امکان برگــزاری تمامی مناقصــات در این بــازه ،قرار بر
اولویتبندیاینمناقصاتبرایبرگزاریشد،همچنین
شهرداریبایدگزارشوضعیتعملیاتیشدناعتبارات
تملکداراییهایسرمایهایومالیرابهصورتسهماهه
بهانضمامگزارشمدیریتیبهشورایشهرارائهدهد.

•اصالحقراردادپروژهمشارکتیمجتمع
مسکونیارزانقیمتگلشهر

اعضایشورایشهر،درآخریندستورکاراینجلسهنیزبه
بررسینظریهایدرزمینهاصالحیهقراردادمصوبهپروژه
مشارکتیمجتمعمسکونیارزانقیمتواقعدرانتهای
اراضیگلشهرپرداختندوآنرابهتصویبرساندند.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی ،ســرمایهگذاری و
مشــارکتهای شــورای شــهر در خصوص ایــن مصوبه
گفت:براساسایناصالحیهها،سهمالشرکهشهرداری
مشهد در این پروژه مشارکتی با 0.86درصد کاهش به
21.69درصدارزشکلپروژهتغییریافتوسهمالشرکه
سرمایهگذاربه78.31درصدارزشکلپروژهرسید.
احمد نوروزی افزود :همچنین سرمایه گذار در مجموع
مبلغ دو میلیارد و 550میلیون و267هزار و762ریال
ازشهرداریطلبکارمیشودکهپرداختآنازطریقتهاتر
واحدهای سهم شهرداری در این پروژه و در صورت باقی
ماندنطلب،ازطریقتهاتردردیگرپروژههایمشارکتی
شهرداریباسرمایهگذارپرداختخواهدشد.

«امیر شهال» براساس
نامه دادستانی از حضور در
جلسات شورا منع شده است

شــرکت اول -امیرشهال عضو شــورای شــهر مشهد در
جلســه علنی دیروز نیز همانند ســه جلســه اخیر غایب
بود .رئیس کمیسیون حقوقی شــورا در پاسخ به سوال
«خراســان رضوی» درباره دلیل غیبت شهال و در پاسخ
به شــنیده هایی مبنی بر تعلیق وی و ممنوعیت حضور
در جلسات شورای شهر مشهد بر اساس حکم دادگاه،
گفت:اینموضوعبراساسحکمدادگاهبهمعنایحکم
دادگاهنیستوهماکنوناودرخواستمرخصیدادهو
ازطرفیهمنامهایازدادگاهآمدهاستکهبایدجزئیات
دقیق تر آن را از آقای شهال جویا شــوید.وی در پاسخ به
اینکه آیا بر اساس آن نامه تعلیق وی صورت گرفته است
یاخیر،اظهارکرد:خاطرمنیستکهآیابهطوردقیقواژه
تعلیقدرنامهآوردهشدهاستیاخیر،امافحوایآن،این
استکهفعالایشانحقحضوردرجلساتشورایشهر
را ندارد تا زمانی که تکلیفش در دادگاه مشخص شود.
حسینیپویاافزود:دادگاههنوزحکمیبرایوی(شهال)
صادر نکرده اســت البته در خصوص این اتفاقی که رخ
داده ،اختالفی وجود دارد و آن این اســت که آیا اعضای
شورامشمولاینقانونکهمورداستنادمعاوندادستان
قرار گرفته است ،می شــوند یا خیر و آن قانون این است
در مواقعی که کیفرخواست صادر می شود ،کارمندان
دولتتعلیقمیشونددرحالیکهعضوشورانهکارمند
دولتاستونهموظفیبگیرومامعتقدیمکهشاملاین
قانون نمی شود اما دادستانی براساس این قانون ،نامه
اینوشتهوگفتهکهآقایشهالدرجلساتحضورنداشته
باشد.وی افزود :البته شورای شهر استعالمی از وزارت
کشوردراینخصوصانجامدادهومنتظرپاسخهستیم.
حسینیپویا درپاسخبهاینسوالکهآیااحتمالاینکه
شهال از شورا به صورت کامل کنار گذاشته شود ،وجود
دارد؟ گفت :باید دید دادگاه بــا توجه به دفاعیات آقای
شهال چه تصمیمی می گیرد ،اما ایشان خودش معتقد
است که کیفرخواست دارای ایرادهای اساسی است.
در ادامه با امیر شــهال گفت و گو کردیم که وی در زمینه
دلیل غیبتش گفت :این موضوع را از شورا و سخنگوی
شــورا بپرســید .وی همچنین در واکنش بــه اظهارات
رئیسکمیسیونحقوقیشورااظهارکرد:بله.اگرآقای
حسینیپویااینراگفتهحتمادرستاست.منترجیح
می دهم در این زمینه صحبتی نکنم و شورا مسئولیت
دارد و بایــد پاســخ گو باشــد .وی افــزود :رئیس شــورا،
ســخنگوی شوراســت و باید به افکار عمومی پاســخگو
باشد.ترجیحمیدهمدراینبارهصحبتنکنم.اگرشورا
صالح بداند در این زمینه پاسخگو خواهد بود .در پایان
جلسهعلنیشورابهسراغرئیسوسخنگویشورارفتیم
وجزئیاتنامهدادستانیراجویاشدیمکهحیدریگفت:
ایننامهمحرمانهاستونمیتوانمازجزئیاتآنحرفی
بزنم.همه این ها در حالی اســت که موحدی زاده نایب
رئیسشورایشهرمشهدروزگذشتهدرپاسخبهرسانه
هادربارهچراییغیبتشهالاعالمکرد:منیکبارگفتم
ایشانبهمعالجهواستراحتنیازدارندوبهاحتمالقوی،
مرخصیویهمچنانبههماندلیلاست.

