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شورای شهر مشهد آیین نامه حمایت و تشویق اعالمکنندگان مفاسد اداری را تصویب کرد

دربازدیدشهرداروجمعیازمدیرانشهری
مشهدازخط 2قطارشهریاعالمشد:

مهر۹۹؛ بهره برداری
از ایستگاه پایانی خط۲

بارشاولینبارانپاییزیدرمشهد
اولیــن بــاران پاییــزی باالخــره بعــد از  29روز در
مشهد باریدن گرفت و حال و هوای شهر را پاییزی
کــرد .این بــاران البته هوای مشــهد را در شــرایط
ســالم تری نســبت به روز قبل قرار داد .به گزارش
ایرنا آن طور که کارشــناس مرکز پیش بینی اداره
کل هواشناســی اســتان اعالم کرده است ،بارش
باران در شهرستان های نیشابور ،چناران ،مشهد
و ســبزوار گزارش شــده کــه بیشــترین بــارش در
نیشــابور به میزان  2میلی متر بوده است .فریدون
سنگچولی افزود :میانگین دمای هوا تا پایان هفته
جاری تغییر محسوسی نخواهد داشت.

کارمندان شهرداری و پیمانکاران با گزارش فساد ،تسهیالت و پاداش می گیرند

شورای شهر
محمدحسام مسلمی

روز گذشــته هفتــاد و پنجمیــن جلســه علنی
شــورای شــهر برگزار شــد و اعضا به بررســی و
تصویــب  10دســتور کار پرداختنــد و در مهم
تریــن مصوبــه ،آییــن نامــه حمایت و تشــویق
اعالمکنندگان مفاســد اداری در شــهرداری
مشــهد را به تصویب رســاندند .مصوبــه ای که
حمایتهاوپاداشهاییرابرایافشاکنندگان
فساد یا همان ســوت زنان در نظر گرفته است
و گامی جدی برای مقابله با فســاد در مدیریت
شــهری خواهد بود .در بســیاری از کشورهای
دنیا ،برای حمایت از افشاگران فساد و تشویق
آن ها ،قوانینی با عنوان حمایت از ســوت زنان
فســاد (یعنی اولین افرادی که گزارشی از یک
فساد یا تخلف مالی ارائه می دهند) وجود دارد
که طبق بررسی ها ،بهترین ساز و کار مقابله با
فسادواختالساست.
بــه گــزارش «خراســان رضــوی» ،حمیدرضــا
موحدی زاده که در غیاب حیدری ریاست این
جلسه را بر عهده داشت ،در ســخنانی ابتدا به
به ماموریت اخیر خود در کشــور ایتالیا و شــهر
تاریخــی ماتــرا اشــاره و اظهارکرد« :ماتــرا» در
ســال  2019از طرف اتحادیه اروپــا به عنوان
پایتخت فرهنگی کشورهای اروپایی شناخته
شــده و با توجه به انتخاب «مشــهدمقدس» به
عنوانپایتختفرهنگیجهاناسالم،بارایزنی
ســفارت جمهــوری اســامی ایران در کشــور
ایتالیا ،به نمایندگی از مردم مشــهد و اســتان
برای گســترش همکاریها به این کشور سفر
کردیم .وی در ادامه به تشــریح مناســبت های
هفته جاری پرداخت و با تســلیت فرارســیدن
دهه پایانی ماه صفر ،رحلت پیامبر اکرم(ص)،
نمجتبی(ع) و اما مرضا(ع)،
شهادت اما محس 
گفت :رافت ،مهربانــی و فروتنی ،ویژگی های
بارز شــخصیت پیامبر گرامی اســام بــود و از
ســوی دیگر امامحســن(ع) را هم می تــوان به
عنــوان نماد صلــح ،صفــا و صمیمیــت در بین
مسلمانان دانست .وی تصریح کرد :در ایتالیا
بارهابهتشریحشخصیتامامرضا(ع)پرداختم؛
شــخصیتی که  12قــرن پیش ،مناظــره های
مختلفی بــا نماینــدگان ادیــان الهــی برگزار
میکــرده اســت .وی افــزود :اگــر بــه دنبــال
خشــنودی امامرضا(ع) و قدم نهادن در مسیر
سیروسلوکرضویهستیم،مشهدمقدسباید
نمادی از همین آزاداندیشــی باشد؛ برگزاری
صرف مراسم بزرگداشــت کافی نیست و وجه
اصلی شــخصیت ائمه (ع) نباید تحتالشعاع
برخیحواشیغیرمستندقرارگیرد.
در ادامه این جلســه ،مدیرکل ورزش و جوانان
استان نیز که به مناسبت هفته تربیت بدنی در
صحنعلنیشوراحضوریافتهبود،درسخنانی
گفت:حمایتهایشورایپنجمشهرمشهداز
ورزش همگانی و قهرمانی ســبب شده روند رو

عکس :پایگاه اطالع رسانی شورا

در بازدید شهردار و جمعی از مدیران شهری مشهد
ازخط 2قطارشهریاعالمشددوایستگاهالندشت
و کوهســنگی در این خط تا پایان آبان مــاه به بهره
برداری می رســد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شهرداری مشهد ،مدیرعامل شرکت قطار شهری
شــهرداری در این زمینه گفت :در عرض چهار ماه
با همه مشــکالتی که وجود داشــت ،ایستگاهها را
آماده بهرهبرداری کردهایــم و امیدواریم بتوانیم با
همین سرعت ،نواقص و کاستیهای اندکی را هم
که وجود دارد رفع کنیم تا ایســتگاهها کامل شود.
کیانوش کیامرز با بیان این که اقدامات الزم برای
اتمام ایستگاه شهرک سالمت ،تنها ایستگاه باقی
مانده خط  2نیز در حــال انجام اســت ،ادامه داد:
تجهیزات الزم برای این ایســتگاه از خارج کشــور
وارد شــده و امیدواریم تا پایان امسال این ایستگاه
هم به بهــره برداری برســد .وی اظهــار کرد :طبق
برنامه ریزی های انجام شده بناست تا مهرماه سال
آینده مســیر خط  2قطار شــهری را به پایان و همه
ایستگاه ها را به بهره برداری برسانیم .سپس برنامه
های خط  4قطار شــهری را آغاز کنیم .مدیرعامل
شرکت قطار شهری شهرداری مشــهد با بیان این
که شفت خط  4قطار شــهری هم در حال طراحی
اســت ،تصریح کرد :به زودی تی.بــی.ام خط  3از
ایستگاه امامت خارج می شود و برنامه زمان بندی
آن به زودی اعالم خواهد شد.

پاداشتا200میلیونی برای«سوتزنان» شهری

به رشدی را شاهد باشیم ،نشاط اجتماعی در
سطح جامعه شکل گرفته اســت و مردم به تیم
های شهر خود افتخار میکنند .فرزاد فتاحی
با بیان این که بخشــی از حمایت های شورای
شهر و شهرداری از ورزش موجب شده 53تیم
در لیگ های مختلف از مشــهد حضور داشــته
باشــند ،تصریح کرد :بدون شــک حضــور این
تیمهاباعثایجادنشاطاجتماعیاست.
•تصویبآییننامهحمایتازورزشقهرمانی

شورا در ادامه وارد دســتورکارهای خود شد و
دراولیندستورکار،آییننامهحمایتازورزش
قهرمانیبهمنظورحمایت،مشارکتوتجلیلاز
تیمها ،مجموعهها و قهرمانان ورزشی را با قید
دوفوریتبهتصویبرساند.
دستورکاردومنیزنامگذاریپنجمیدانبینام
درمنطقهسپادمشهدبودکهطبقمصوبهشورا،
میداناولبهنامخیامنیشابوری،میداندومبه
نام عطار نیشابوری ،میدان سوم به نام مولوی
بلخی ،میدان چهــارم به نام شــمس تبریزی و
میدانپنجمبهاسدیطوسینامگذاریشد.
البتهبررسیاینالیحهبابحثهایینیزهمراه
بود ،بر اســاس بند ششــم ایــن الیحه قــرار بود
میدان الله در بولوار الدن به میدان آتش نشان
تغییر نام دهد و به گفته احسان اصولی رئیس
کمیســیون فرهنگی شــورا برای تغییر نام آن
نظرسنجی شــده که  66درصد از اهالی با آن
موافقبودند.گندمینیزدربارهتغییرناممیدان
الله بــه میدان آتش نشــان گفت :مــن مخالف
نیســتم میدانی به نام آتش نشــان نــام گذاری
شود ولی اهالی منطقه الدن با اسم میدان الله
خو گرفته اند .در نهایت قرار شــد برای بند ، 6
الیحه ای دیگر بــرای تصویب بــه صحن علنی
ارسالشود.

•سوتزنانزیرچترحمایتیمدیریتشهری

شورا در سومین دستور کار خود نیز الیحه آیین
نامه حمایت و تشــویق اعالمکنندگان مفاسد
اداریدرشهرداریمشهدرابهتصویبرساند.
بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه
شورادرحاشیهصحنعلنیدربارهجزئیاتاین
آیین نامه گفت :یکی از گالیه های شهروندان

در همــه ادوار ،فســادی بــوده کــه در مجموعه
شــهرداری به ویــژه در بخــش شهرســازی در
قالب رشــوه وجود داشته اســت ،این آیین نامه
یک حمایت از گزارشگر فساد را ایجاد می کند
که هم کارش تسریع می شــود و هم با گزارش
فساد 20درصد از منابع مکتسبه ای که ایجاد
می شود به فردی که این فساد را گزارش کند،
پرداختمیشود .ویافزود:پیشبینیکردیم
ســقف این پاداش  200میلیون تومان باشد،
همچنین کارمندانی که فساد را گزارش کنند
ضمن ارتقای شــغلی ،دو ماه حقوق و پاداش را
به صورت کامل دریافت می کنند یا شهرداری
تسهیالتی رادراختیارآنهاقرارمیدهد.وی
تصریحکرد:دربررسیهاییکهداشتیماولین
شهرداریوشورایشهری هستیمکه اینآیین
نامه را به تصویب رسانده است و سابقه دیگری
پیدانکردیم.ویافزود:بعدازاینکهثبتفساد
انجام می شود دبیرخانه به دو مرجع حراست و
بازرسی ،این گزارش را در قالب یک کد و نه نام
اشخاصارسالمیکند،اینگزارشمحرمانه
اســت و اگر صحت آن تایید شــد ،اعالم کننده
از این حمایــت ها برخوردار می شــود ،ما اصال
نمی دانیــم چه کســی گــزارش را مطــرح می
کند ،برای ما موضوع مهم این است که گزارش
ارسال شده را بررســی کنیم تا اگر فسادی رخ
داده با آن برخورد شــود .گندمــی اظهار کرد:
اگرپیمانکارانهمچنینمواردیرامشاهده و
اعالمکردنددرواگذاریکارهابراساسقانون
برای آن ها تســهیالتی در نظر گرفتــه خواهد
شــد ،پیمانکارانی هم که ثابت شــود کار آن ها
فرایند خالفی دارد ،در فهرست سیاه قرار می
گیرندومحرومیتبرایآنهادرنظرگرفتهمی
شود.ویبابیاناینکهدبیرخانهاینموضوعدر
شورای شهر مستقر شده است ،افزود :ریاست
تیمی کــه در کمیســیون درباره گــزارش های
وصولی تصمیم می گیرد با شهردار است .وی
در پاسخ به این سوال که اگر در فرایند بررسی
گزارش،تخلفوفسادمحرزشودآیابهدستگاه
قضایی هم ارسال می شود ،گفت :اگر تخلف و
فساد فرد مشخص شد آن قسمت که مربوط به
شهرداری است با آن برخورد می شود و بحث
اخراجوارجاعبهسیستمقضاییوجوددارد.

موحدیزادهنایبرئیسشورایشهرمشهدنیز
درحاشیهاینجلسهدربارهاینآییننامهگفت:
هدفازاینآییننامه،ایناستکهاگردرجایی
شهروندان احساس کنند فسادی در سیستم
اداری وجود دارد بتوانند آن را به مراجع خاص
گــزارش کنند ،ضمن ایــن که گــزارش ها باید
مستند باشد چرا که اگر مستند نباشد ،طرف
میتوانداعادهحیثیتکندودرآییننامه تمام
نکاتپیشبینیشدهاست.
•معافیتخانوادهشهداوایثارگراناز
هزینههایکفنودفن

الیحه معافیت خانواده معزز شــهدا و آزادگان،
جانبــازان و خانــواده آن هــا و رزمنــدگان از
هزینههای دفن و کفن نیــز در ادامه به تصویب
شورا رسید .بر اســاس این مصوبه «شهرداری
مشهدمکلفاست،درراستایاجرایجزء()۴
بند (ث) ماده  ۸۸قانون برنامه ششــم توســعه
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهوری
اسالمی ایران ،نســبت به کفن و دفن والدین،
همسران و فرزندان شهدا ،آزادگان و همسران
و فرزندان آنان ،جانبازان و همسران و فرزندان
جانبــازان 25درصــد و باالتــر و رزمنــدگان با
سابقه حضور شــشماه و باالتر در جبهه ،بدون
دریافت بهای خدمات اســتفاده از ســردخانه
در روز اول ،انتقال از داخل شــهر به سالنهای
معراج،تدفیندرقبوربلوکهایعمومییکیا
دوطبقه،اموراداریوتشکیلپرونده،تغسیلو
تدفینعمومی،تسطیحوبتنریزیبلوکهای
م قبــور بهمدت۳۳
عمومی و نگهــداری و ترمی 
سال،اقدامنماید».
• 60سفر رایگان در ماه برای معلوالن

شورای شــهر همچنین در دســتور کار دیگری،
الیحه ارائه خدمات حمل و نقل عمومی رایگان
بــرای معلــوالن را تصویب کــرد .بر این اســاس
«شــهرداری مکلف اســت ،در راســتای اجرای
تبصــره  ۲مــاده  ۵قانــون حمایــت از حقــوق
معلوالن،بند ۲۷منشورحقوقومسئولیتهای
شهرنشینیشهرمشهد،ایجادرفاهبرایمعلوالن
جسمیحرکتیوتسهیلدرارائهخدماتحمل
ونقلعمومیدرونشهریبهآنها،برایهرفرد
بامعلولیتدرجهشدیدوخیلیشدید،تعداد۶۰
سفررایگاندرهرماهمنظورنماید».
مجوزواگذاریسهامسازمانمدیریتپسماند
به ســهامدار حقوقی طرف مشــاركت شركت
پلیمر پالست بارثاوا (شركت چالشان شرق)،
اطالعرســانی عمومی مواد ۲۴و ۲۵دفترچه
ضوابطمحاسباتدرآمدی،پرداختهزینهارائه
خدمات حمل و نقل دانش آموزان اســتثنایی
نیازمند،مجوزانعقادقراردادمشارکتیاجرای
پروژه توحید ،مجوز انعقاد قرارداد مشــاركتی
پروژه ابــرار  ۴و اصالح بند  ۳-۱مــاده  ۳صلح
نامهپروژهمشارکتیحریر،ازدیگرمصوباتاین
جلسهشورایشهرمشهدبود.

دبیرکارگروهنجاتکشفرودخبرداد:

تعیینتکلیفتعاملدستگاهها
با شهرداری برای سامان دهی
کشف رود طی روزهای آینده
دبیرکارگروهنجاتکشفرودازتعیین تکلیفنحوه
تعاملدستگاههایمرتبطباساماندهیکشفرود
طی روزهای آینده خبــر داد .علیمیرزایی در گفت و
گو با «خراسان رضوی» با اشــاره به تشکیل کارگروه
ویژه سامان دهی کشف رود با حضور معاون عمرانی
استاندارودستگاه هایمرتبطباساماندهیکشف
رود ،اظهارکرد:باتوجهبهاینکهشهرداریبهعنوان
فرمانده سامان دهی کشف رود انتخاب شده ،نحوه
تعاملدستگاههایمرتبطباشهرداریطیچندروز
آیندهتعیینتکلیفخواهدشد.
همچنین به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط
زیســت اســتان ،تــورج همتــی مدیــر کل حفاظــت
محیطزیســت خراســان رضــوی در نشســتی که با
حضوراعضای کارگروه ســامان دهی کشف رود در
دفتر معاونــت هماهنگی امور عمرانی اســتانداری
برگزار شــد ،با ارائــه گزارشــی از اقدامــات کلیدی
صورت گرفته برای سامان دهی وضعیت کشف رود،
از ضرورت تبدیل رویکرد ســنتی به رویکرد زیســت
بومی بــرای حفاظت از ایــن رودخانه ســخن گفت.
وی مدیریت زیست بومی را راهبردی برای مدیریت
جامــع زمیــن ،آب و منابع زیســتی و تقویــت کننده
حفاظت و پایداری بیان کرد و افزود :در این رویکرد
انعطاف گرایانه ،مردم و معاش آن ها در مرکز تصمیم
گیری مدیریت و حفاظت قرار می گیرند و به همین
دلیلاینرویکردتفاوتعمدهایباروشهایسنتی
حفاظت دارد .وی درادامه با اشاره به ضرورت ایجاد
رودپارک و پهنه بندی های متناظر با گردشگری به
عنوان رویکردی جدیــد برای رفع مشــکالت حوزه
کشف رود ،بر مدیریت طبیعت محور با فعالیت های
سبز و هماهنگ با اکوسیستم منطقه تاکید کرد و در
ادامــه از تجارب موفق بــه کارگیری ایــن رویکرد در
اکوسیســتم های کالن ملی و فراملی سخن گفت.
مدیر کل محیط زیســت اســتان ،همچنین با تبیین
روند اجرایی مدیریت زیست بومی رودخانه حفاظت
شــده کشــف رود در اســتان تصریح کرد :دو کارگاه
تحلیلدستاندرکارانرودخانهحفاظتشدهکشف
رود ،تیرماه امســال درمشهد برگزار شــده و تدوین
برنامهمدیریتجامعدریکفرایندمشارکتیدرحال
تدوین است که نتایج آن در اختیار شهرداری مشهد
قرار می گیرد.وی تصریح کرد :جلوگیری از تخریب
وتصرفاتو آلودگیهایمنطقهونیزتعریفماتریس
مسئولیتدستگاههایاجراییطبققانون،درشرح
دستگاه نظارتی و حاکمیتی حفاظت محیط زیست
اســت و امیدواریم مدیریت زیســت بومــی منطقه با
سیاست گذاری کالن اســتانداری و مشارکت همه
دســتگاه ها با عاملیت شــهرداری مشــهد به نتیجه
مطلوب برسد.
•تقدیر معاون رئیس جمهور از اقدامات زیست
محیطی شهردار مشهد

همچنینعیسیکالنتریباارسالتقدیرنامهایکه
دراینجلسهتوسط مدیرکلحفاظتمحیطزیست
استان،بهشهردارمشهداهداشد،ازخدماتکالیی
در حوزه محیط زیست قدردانی کرد .در بخشی از
متن این تقدیر نامه آمده است« :یقین داشته باشید
تالش بیریا ،دوراندیشانه و خالص جنابعالی ،برای
حفظوصیانتازمحیطزیستنهتنهاستودنیاست
بلکهاقدامیماندگاردرادایحقوقشهروندیمردم
شــریف و زائران مشــهد و فردایــی ماندگارتر برای
آیندگان خواهــد بود؛ لــذا بدین وســیله از زحمات
بیدریغ جنابعالی در اعتالی محیط زیســت کالن
شهر مشهد ،تشکر و قدردانی مینماییم».

