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بوروکراسی ،مهم ترین مانع
بر سر راه پیشرفت

اختصاص 75میلیاردبرایرفعآبگرفتگیهایمشهد
اعضایهیئترئیسهشورایشهرمشهدبدونرقیببرایسومینسالمتوالیابقاشدند

شورای شهر
ملیحه رفیع طلب

دوشــنبه گذشــته شــصت و نهمین جلسه علنی
شورای شــهر مشــهد ،با انتخابات هیئت رئیسه
و بررســی هشــت دســتور کار کــه مهم تریــن آن
اختصاص بودجــه  75میلیاردی بــرای رفع آب
گرفتگیهابود،برگزارشد.

عکس :پایگاه اطالع رسانی شورا

شهردار مشهد مهم ترین مانع بر سر راه پیشرفت را
بوروکراسی اداری بیان کرد و افزود :این که بگوییم
بوروکراسی به هیچ وجه نباشد ،امکان پذیر نیست.
اما باید تالش کنیم این امر به حداقل ممکن برسد.
در غیر این صورت هر چه بوروکراسی فربه تر شود،
فن ســاالری ضعیف تر می شــود .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی شهرداری مشهد ،محمدرضا کالیی
در جلســه شــورای اداری شــهرداری اظهــار کرد:
مدیــران در تصمیم گیری هــای مدیریتی خود باید
محاسبه را جایگزین مباحثه کنند و اهداف ،ابعاد و
آمارها را در صدر صورت جلســات خود قرار دهند.
چرا که مردم انتظار دارند تصمیمات مدیران شاهد
محور باشد .وی بر لزوم بیان شکاف ها و تضادها به
زبانفنیوتخصصیتاکیدواظهارکرد:نبایدشاهد
گفــت و گــوی معاونت ها بر ســر اختصــاص بودجه
بیشتر باشــیم ،بلکه باید گفت و گو های تخصصی و
فنی را در اولویت کار قرار دهیم.
شهردار مشــهد گفت :این که طول و عرض و ارتفاع
پرده های عزاداری در دهه محرم و صفر به چه میزان
باشد،چندانمسئلهنیستبلکهتوجهبهموضوعات
ترافیکی دارای اهمیت است و بیشترین اثر سنجی
را دارد .همچنین باید خدمات ســامان دهی شود.
کالیی با اشــاره بــه اجرای پــروژه هــای مختلف در
مناطق شهر ،اظهار کرد :پروژه هایی از قبیل جمع
آوری آب های ســطحی ،احداث کانال ها ،آسفالت
معابر و ...در مناطق مختلف در دست اجراست که
الزم است شهرداران مناطق همکاری بیشتری در
این زمینه داشته باشند.
همچنین شــهریار آل شــیخ معــاون برنامــه ریزی و
توسعه ســرمایه انســانی شــهرداری مشــهد نیز در
این جلســه گفت :هزینه-فرصت های ســنگین به
شــهر در فرایندهای پاســخ گویی تحمیل می شود
که باید اصالح شــود .وی با بیان این که  ۲۰درصد
کل نیروهای کار معین کشــور در شهرداری مشهد
مشــغول فعالیــت هســتند ،افــزود :قراردادهــای
کارکنان کار معین در شــهرداری مشهد تبدیل شد
اما تــاش شــده مزایای کســی کاهش پیــدا نکند.
در حالی که در دیگر شــهرداری های کشــور تغییر
وضعیت نیروها و کاهش مزایای شــغلی باعث بروز
اعتراضاتی شده بود.
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری مشهد نیز
گفت :از ضوابط ابالغی بلندمرتبه سازی به عنوان
ظرفیتاستفادهشود.محمدرضاحسیننژادبابیان
این مطلب در جلسه شــورای اداری ،تعداد تجاری
موقت های این کالن شهر را  ۱۸هزار و  ۱۰۶مورد
خواند و افزود :درآمد ساالنه شهرداری از این محل
 ۷۰میلیارد تومان است .اما ضرورت دارد این مهم
بازبینی شود.

درشورایشهرتصویبشد

•جهشتوسعهمشهددرسالسومشورا

بهگزارش«خراسانرضوی»،رئیسشورایشهر
مشهددرابتدایاینجلسهبامرورمناسبتهای
هفته ،در بخشــی از صحبت های خود به سالروز
کودتای 28مرداد اشــاره کــرد و گفت :مقاومت
دکترمصدقدرمقابلاستیفایحقوقملتبرای
ملی شــدن صنعت نفت اصلیترین علت شــکل
گیریاینکودتابود،آمریکاییهادرصددبودندبا
تضعیفپایگاهاجتماعیمصدقوسوءاستفادهاز
ضعفونقصانحامیانوی،دولتمرحوممصدق
را ســاقط کنند ،اگر این کودتا شکل نمیگرفت
و دولــت مصدق تداوم پیــدا میکرد شــاید امروز
شرایط کشور ما شرایط متفاوتی بود.محمدرضا
حیــدری در بخش دیگــری از ســخنانش به طی
شــدن نیمی از راه مدیریــت شــهری در این دوره
اشاره کرد و گفت :شورای پنجم تاکنون بیش از
 500مصوبهداشتهو 69جلسهعلنی 69،جلسه
کاریو74جلسههیئترئیسهبرگزارکردهاست،
یکی از شــاخصترین رویکردهای مورد توجه در
ایندوره،توسعهمتوازنوعدالتمحوربودهاست
که مصوبه مشوق های ســرمایهگذاری در حوزه
ساختوسازرامیتوانگامعملیجدیدرتحقق
اینرویکرددانست.ویهمچنینباارائهگزارشی
ازعملکرددوسالهشورا،ازبرنامهعملیاتی۱۳۹۷
تا ۱۴۰۰شــهرداری مشــهد ،تاســیس سازمان
بازآفرینیشهری،پیشرفتخطوطقطارشهری،
توزیــع عادالنــه بودجه و ســرانه هــای خدماتی،
شفافیت ،مبارزه با فساد ،تحقق شهر هوشمند،
ایجادسامانهفاش،بارگذاریاطالعاتسفرهای
خارجی اعضای شــورای شــهر و مدیران شهری
از دهــه 80به بعد ،توجــه ویژ ه به تــوس و آرامگاه

فردوسیو...رابرخیازاقداماتشاخصشورای
پنجمدراینمدتدوسالیادکرد  .
•ابقایهیئترئیسهبدونرقیبدرانتخابات

در ادامه ،شــورا وارد اولین دستور کار خود یعنی
انتخاباتهیئترئیسهشد .حیدریدراینزمینه
اظهار کرد :بر اســاس آییننامه از بــازه زمانی دو
هفتهقبل،ازاعضادرخواستکردیمبرایجایگاه
های هیئت رئیســه شــورا اعالم نامزدی کنند تا
روندانتخابطیشودامامتاسفانهتاآخروقتروز
یکشنبه دراینجایگا ههااعالمنامزدیصورت
نگرفتواعضابرادامهفعالیتهیئترئیسهدوره
قبلیتاکیدداشتند.
سپس رای گیری انجام شد و محمدرضا حیدری
با کســب  14رای به عنــوان رئیــس ،حمیدرضا
موحــدیزاده به عنــوان نایب رئیــس ،علیرضا
شهریاری و شــهناز رمارم منشی و محمدحسین
ودیعیبهعنوانخزانهدارانتخابشدندوسوگند
نامهراقرائتکردند.
•الیحهدوفوریتیشهرداریراینیاورد

در ادامه الیحه دو فوریتی شــهرداری در دســتور
کار شــورا قرار گرفــت .در این الیحــه دو فوریتی
درخواســت مجــوز اســترداد دعــوی مطروحــه
شــهرداری در دیوان عدالــت اداری در خصوص
مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی برای
طرحنوسازیبافتاطرافحرممطرحشدهبودکه
کالیی شهردار مشهد در این زمینه گفت :هسته
اصلی برند شــهر مشــهد ،وجود مقدس حضرت
رضا(ع) اســت و فلســفه وجودی شــهر مشــهد و
مجموعه خدماتی که مدیریت شهری انجام می
دهد،خدمتبهزائرانومجاوراناست.ویافزود:

بسیاریاززیرساختهایمشهددرهمینمسیر
شکلگرفتهوهرتصمیمیکهدرمدیریتشهری
مشهد گرفته می شــود ،با یک شاخص سنجیده
شدهوتمامافرادیکهاخالصوارادتبهحضرت
داشتند،بااینشاخصتصمیمهاییراگرفتندتا
نیازهایزائرانرفعشود.
ویافزود:باهمینهدفدردهه 70طرحنوسازی
بافت اطراف حرم تایید و با همین نگاه در شــورای
عالی معماری و شهرســازی مجموعــه مجوزهایی
برای اجرای آن دریافت شــده اســت اما با این همه
آن چه در سال های اخیر باعث ایجاد مشکل شده و
عمالخدماترسانیدربافتپیرامونیحرممطهررا
مختلکردهاست،ارائهمجموعهنظریاتگفتمانیو
دخالتدادنآندرتصمیماتشهرسازیوشهری
است .شهردار مشهد تصریح کرد :شورای پنجم از
ابتدای کار ،رویکرد جــدی را در این موضوع دنبال
و اعالم کرده اگر می خواهیم بــه زائران و مجاوران
خدماترسانیکنیمبایداینخدماتمنطبقبریک
رویکرد شفاف در طرحی مدون و با رعایت مواردی
باشدکهعمالدردینوعرفجامعهبرآنتاکیدشده
و آن دفاع از حقوق مردم و توجه به حقوق مکتســبه
افرادی است که آبرو وسرمایه خود را برای خدمات
رسانی به زائران و مجاوران در طرح نوسازی بافت
پیرامونیحرممطهربهکارگرفتهاند.
وی با تاکید بــر این که مجموعه اقدامــات در بازه
زمانی ســال هــای  ۹۳تــا  ،۹۶عموما مــوردی و
مخل ارائــه خدمت به زائــران امام رضــا(ع) بود،
گفت :هدف و نیت افراد به سمت این اصالحات
صالح بوده اما آن چه حاصل شده حاصل باطلی
است ،به همین دلیل هدف شورای شهر در دوره
های چهــارم و پنجم این بود کــه از حقوق تمامی
مشارکتکنندگان در این طرح صیانت شود .با

همینرویکردشورایشهردردورهچهارممصوبه
ایداشتهکهشهرداررادرحمایتازحقوقمردم
برای اعتراض بــه مصوبات باالدســتی مجاز می
کنــد .کالیی تصریح کــرد :امروز شــرایطی را در
اســتان شــاهد هســتیم که در خدمترسانی به
زائران همگرایی وجــود دارد و از دل آن ،طرحی
یک دســت و قابــل تحقــق بیــرون خواهــد آمد و
استاندار ،شــورا ،تولیت آســتان قدس ،نماینده
ولی فقیه و امام جمعه مشــهد بر ایــن نکته تاکید
دارند کــه محوریت ،خدمــت بــه زائــر و دوری از
افراط و تفریط باشــد تا به نتیجه مطلوبی دســت
یابیم اما سه موضوع مانع آن می شود .وی افزود:
مانع اول میل به مداخله افرادی است که تصمیم
گیری می کنند اما این تصمیم گیری نه برایشان
نفع و نه ضرر مستقیم دارد بلکه یک بازی نظری
اســت ،متاســفانه افرادی که در زمان خودشــان
طرح گذشته به تصویب رســیده و خودشان از آن
استفادهکردندودرهمانزمانمانعاجرایطرح
شدند اکنون طلبکار مدیریت شهری هستند که
بارراب ردوشدارد .مانعدومبرخیافرادحقوقی
وحقیقیهستندکهحرفایجابینمیزنندوتنها
سخنآنهاسلبیاستوبهدلیلنداشتندانش
یانبودتعهدتنهابهانتقادبسندهمیکنند،افرادی
که فقط برای دیده شدن به دنبال چیزی هستند
و برای تحقق آن برنامه ای ندارنــد .کالئی ادامه
داد :مانع ســوم نیز همــکاری نکــردن نهادهای
مربوط برای ســرعت دادن به کار است در حالی
که شورای شهر و مدیریت شهری تکلیف کرده تا
کارها در سریع ترین حالت انجام شود ،به عنوان
مثال تعداد زیاد پــروژه هایی که شــهرداری آغاز
کرده دارای زمان بندی است و از این زمان بندی
ها عقب نیســتند اما در پروژه هایی که به اســناد
باالدستیمرتبطمیشود،گرفتارمانعمیشویم.
شهردار مشــهد به الیحه دو فوریتی در خصوص
ابطال مصوبه شــورای شــهر برای الزام مدیریت
شــهری بــه شــکایت از مصوبــات شــورای عالی
معمــاری و شهرســازی اشــاره کرد و گفــت :این
الیحــه را برای نشــان دادن حســن نیت بــه نهاد
باالدستی راه و شهرســازی ارائه داده ایم تا شاید
از حرکت انتزاعی خود دست بردارند و به سمت
خدمت رســانی به زائران حرکت کنند ،هر چند
بعیدمیدانم.
پس از ســخنرانی شــهردار مشــهد ،اعضــا به دو
فوریتی بودن این الیحــه رای ندادنــد و ضرورت
دو فوریت با  10رای مخالف تصویب نشد اما این

الیحهبهصورتیکفوریتیبرایبررسیبهجلسه
بعدیشوراموکولشد.
بررســی آیین نامه حمایت از ورزش قهرمانی نیز
دســتور کار بعدی شــورا بود که به تصویب اعضا
رسید.
•اختصاصبودجه 75میلیاردیبرایرفعآب
گرفتگیها

الیحه تامین اعتبار برای تکمیــل و احداث کانال
های جمــع آوری آب هــای ســطحی و رفع نقاط
مستعدآبگرفتگی،دستورکاربعدیشورابودکه
تصویب شد و طبق آن ،به شهرداری مشهد اجازه
داده میشــود ،بهمنظور مدیریت و ساماندهی
آبهای ســطحی ،بــرای تامیــن اعتبــار اجرای
پروژههای آبهای ســطحی و رفع آب گرفتگی و
تکمیل و احداث کانالها تا سقف  750میلیارد
ریالبهصورت ۵۰درصدنقدو ۵۰درصدغیرنقد
اقدام و تاثیرات آن را در الیحه اصالح بودجه سال
 ۱۳۹۸شهرداریمنعکسکند.
گندمی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای
شهر در این خصوص گفت 75:میلیارد تومان را
دردوبخششامل 15میلیارددربخشتجهیزات
و 60میلیاردتوماندربخشعمران،اضافهبرآن
چه در برنامه بودجه ســال  98دید ه ایــم ،در این
یدهیم.
زمینهاختصاصم 
در این جلسه همچنین بوستان معروف به هرمی
ل آرا،
باف واقع در منطقه  ۵شــهرداری به نــام گ 
بوستان واقع در منطقه  ۷شهرداری به نام باران
وتقاطعغیرهمسطحواقعدرمیداننمایشگاهبه
اسم آزادگاننامگذاریشد.
• 3میلیاردبرایتحققشهربدونبیسواد

اماالیحهمجوزمشارکتشهرداریمشهدمقدس
درتحققشهربدونبیسواد،مصوبهدیگرجلسه
شــورای شــهر بود که بر اســاس آن ،به شهرداری
مشهد اجازه داده میشود ،با استناد به تأکیدها و
رهنمودهای رهبر معظم انقالب اســامی مبنی
بر ریشهکنی بی سوادی و در راستای تحقق شعار
«مشهد،شهربدونبیسواد»،برایمبادلهموافقت
نامهباادارهکلآموزشوپرورشخراسانرضویو
در نظر گرفتن مشوقهای الزم برای سوادآموزان
ومربیانوهمچنیناجرایهمایش،پویش،رویداد
وجشنوارههایمرتبط،اقدامکند.حداکثراعتبار
درنظرگرفتهشدهبرایاجرایاینمصوبهدرسال
 ،۱۳۹۸مبلغ  30میلیارد ریال بــوده که از محل
یدراعتباراتجاریشهرداریمشهد
صرفهجوی 
مقدسخواهدبود.
تصویب الیحه قــرارداد احداث و بهــره برداری از
تصفیه خانه برای تصفیه فاضالب جاری طرق و
الیحه قرارداد مشــارکتی،احداث ،اجــاره ،بهره
برداری و انتقــال B.O.L.Tجایــگاه های فروش
بنزیندرمقیاسکوچک(تکسکو)باشرکتزال
پارس نیز دیگر مصوبات شــصت و نهمین جلسه
علنیشورایشهرمشهدبود.
خارجازمتن
* در ایــن جلســه از ســهیل محمــودی ،شــاعر و
نویسندهبرجستهکشورمانوهمچنینپوریایلی
والیبالیستقوچانیتیمملیوالیبالتقدیرشد.

