شورای شهر
محمدحسام مسلمی

هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد
روزگذشتهبرگزارشد .اعضایشوراپنجدستورکار
این جلسه را بررسی کردند و در مهم ترین مصوبه،
آیین نامه نحوه تشــویق یــا حق الکشــف امالک و
مستغالتشهرداریمشهدرابهتصویبرساندند.
•انتقادنایبرئیسشورا ازالیحهمالیات
بر ارزش افزوده

•افزایش 10درصدی نرخ سرویس مدارس در
مسیرهایپرترافیک

در ادامه شــورا وارد اولین دســتور کار خود شد و به
بررســی الیحه الحــاق یک تبصــره به مــاده واحده
تعرفه بهای خدمات ســرویس مدارس شهر مشهد
در ســال تحصیلــی ،۱۳۹۸– ۹۹اصــاح تبصره
ردیف ۲۱ذیل جدول تعرفه نرخ خدمات ســازمان
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شورای شهر مشهد آییننامه نحوه تشویق یا حقالکشف امالک و مستغالت شهرداری را تصویب کرد

پاداشتا ۱۰۰میلیونتومانبرایکاشفانامالک و مستغالتشهرداری
یوالحاقیکتبصره
مدیریتونظارتبرتاکسیران 
بهردیفمذکورپرداختکهاینالیحهبهاتفاقآرابه
تصویبرسید.براساساینمصوبه«،بهشهرداری
مشــهد اجازه داده شــد در مســیرهای پــر ترافیک
سرویسمدارس،تاپایانآذرماه بادرخواستمدیر
مدرســه ،تایید اداره کل آموزش و پرورش استان و
تصویب کارگروه مــاده ۱۸آییننامه اجرایی حمل
و نقل دانش آموزان مدارس حداکثر تا ۱۰درصد،
به کرایه مصوب ســرویس مدارس در ســال جاری
اضافــه کند ».همچنیــن در تبصره یــک ردیف۲۱
(اصالحی) و تبصره ۲ردیف( ۲۱الحاقی) تصریح
شدهاست:هزینهصدورگواهیصالحیتسرویس
مدارس تا ۱۲مهرماه مبلغ 700هزار ریال ،از۱۳
مهرتاپایانآبانماهمبلغ 800هزارریال،ازاولآذر
ماهبهبعدمبلغیکمیلیونو 400هزارریالتعیین
شد .به منظور حمایت از اقشار آسیبپذیر ،گواهی
صالحیتسرویسمدارساستثناییشهرمشهد،
بهصورترایگانصادرمیشود.
•تعیینضوابطومقرراتطراحیوجانمایی
پارکینگ

بررسیالیحهضوابطومقرراتطراحیوجانمایی
پارکینــگ ،دومین دســتور کار شــورای شــهر بود
که پــس از بحــث و بررســی بــه تصویب رســید .بر
اســاس این مصوبه شــیوه نامه طراحی و جانمایی
فضاهای پارکینگ به تصویب رسید ودر تبصره آن
نیز شــهرداری مشــهد مکلف شــد ،حداکثر ظرف
دو ماه از تاریخ ابالغ قانونی این مصوبه ،شیوه نامه
الزامات ایجاد انواع سامانه های پارکینگ مکانیزه
در ســاختمان های با کاربری هــای مختلف اعم از
مســکونی ،تجاری ،اداری و ...را بــرای تصویب به
شورایشهرارائهکند.
محمدهادیمهدینیارئیسکمیسیونشهرسازی
ومعماری شورای شهر درباره این مصوبه گفت :در
شهرداریهیئتهایفنی(ضوابطشهری)وهیئت
های ساخت پارکینگ ها وظیفه اظهار نظر درباره
جانماییپارکینگهارادارند،باتصویباینالیحه

تاثیربهسزاییدرایناقدامخواهدداشت».

عکس :پایگاه اطالع رسانی شورا

به گزارش «خراســان رضــوی» ،موحــدی زاده که
برایدومینجلسهپیاپیدرغیابحیدری،ریاست
شورایشهررابرعهدهداشت،درابتدایاینجلسه
با گرامی داشــت روز  13آبان گفت :اگر مسئوالن
به آرمــان های امــام (ره) عمــل و از افــراط و تفریط
جلوگیری کنند مشکالت کشــورمان حل خواهد
شد ،اگر نســل جوان به آرمان های امام (ره) واقف
نباشد ممکن است برداشت آن ها از انقالب جالب
نباشــد و یک فاصله بین نســل قدیم و جدید اتفاق
خواهدافتاد.
وی در بخش دیگــری از اظهارات خود به بررســی
الیحه جدید مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون
اقتصــادی مجلس اشــاره کــرد و گفــت :اگــر این
الیحه تصویب شــود با مفادی که در ذیل آن آوردند
اختیارات قانونی شــوراها از آن چه هســت ،کمتر
خواهد شــد و شــوراها دیگر نمی تواننــد طبق این
الیحه عوارض جدیدی وضع کننــد .موحدی زاده
تصریحکرد:درصورتتصویبالیحهجدیدمالیات
بر ارزش افزوده باید تمام شــوراها مصوبات مربوط
بهعوارضرابرایتاییدبهمرکزارسالکنندکهاین
کاریغیرمنطقیاست،اصالعوارضنبایدیکپارچه
باشد،هرشهرومردمآنوشرایطآنهاباشهرهای
دیگرمتفاوتاست.نمایندگانمابایدبهاینموضوع
توجهکنندکهاختیاراتراازشوراهانگیرندکهبعدا
دامنگیرخودشانمیشودونوبتآنهاییخواهد
شد که می توانستند این اختیارات را تقویت کنند
اما نکردنــد و تضعیف کردند .نایب رئیس شــورای
شهرمشهدتاکیدکرد:قانونبهشوراهااختیارداده
برای وضع عوارض اقدام کنند و این موضوع باید به
تاییدفرمانداریبرسد،ایننشانمیدهددریافت
هرگونه عوارض کارشناســی شــده اســت ،بودجه
دولتی که به شورا نمی دهید و از طرفی این اختیار
راازشورامیگیریدپسمامجبوریمبهایتمامشده
خدماتراازمردمبگیریم،اگرنتوانیمعوارضوضع
کنیم ،مردم با مشــکالت زیادی مواجه می شوند،
نمایندگان به ایــن موضوعات توجه کننــد چرا که
تصویباینالیحهبهصالحمملکتنیست.
درادامهنیزشهنازرمارم،عضوهیئترئیسهشورای
شــهر مشــهد در نطق پیش از دســتور خــود ضمن
گرامی داشــت روز 13آبان و تاکید بــر لزوم مقابله
با اســتکبار جهانی و آمریکا ،گفــت :یادگیری تنها
آن چــه ما در مدرســه مــی آموزیــم نیســت بلکه آن
چیزی است که ما در کل زندگی کاری مان یاد می
گیریم .مدیران محلی و منطقــه ای درک کرده اند
کهآیندهموفقتر،وابستهبهتوسعهسرمایهانسانیو
اجتماعی و شهروندان آگاه است و کلید آن «توسعه
یادگیری»است.

جامعه

این دو هیئت نظرات خود را به صورت واحد و کامال
کارشناسیارائهمیکنندودربارهآنتصمیمگیری
می شــود؛ ضمن این کــه ما در خصــوص جانمایی
پارکینگ ها ی مکانیزه شــیوه نامه مجزا نداریم که
باتصویباینالیحه،اینمشکلبرطرفمیشود.
الیحهلغو بند ۲-۲بخشدومشیوهنامهنحوهتأمین
کسریپارکینگنیزدراینجلسهبهتصویبرسید
کهبراساسآن«بند ۲-۲بخشدومپیوستمصوبه
شماره/۴/۹۵/۳۸۶۵ش(شیوهنامهنحوهتأمین
کســری پارکینــگ) در خصــوص روش تفویض در
مرحله صدور پایانکار بهره بــرداری ،از تاریخ ابالغ
قانونیاینمصوبه،لغومیشود».
•تصویبآییننامهتشویقیاحقالکشفامالک
ومستغالتشهرداریمشهد

اعضای شــورای شــهر مشــهد در ادامه به بررسی
و ســپس تصویب الیحــه آییننامه نحوه تشــویق یا
حقالکشف امالک و مستغالت شهرداری مشهد
پرداختند .بر اســاس این مصوبه روز گذشته شورا
«آییننامه نحوه تشــویق یــا حقالکشــف امالک و
مستغالت شــهرداری مشهد مســتند به تبصره ۴
اختصاصــی بودجه ســال  ۱۳۹۸ســازمان زمین
و مســکن بهمنظــور تکمیل و بــه روزرســانی بانک
اطالعاتامالکومستغالتدرشهرداری،تصویب
شــد ».در تبصــره این مصوبــه نیز تصریح شــده که
«شــهرداری مشــهد مکلف اســت ،تا انتهای سال
 ،۱۳۹۸ضمــن اطالعرســانی عمومی مفــاد این

مصوبه ،به منظــور شفافســازی و رصــد امالک و
مستغالت گزارش شده توسط کاشفان ،نسبت به
لحاظ ســازوکار اعالم و ثبت مشــخصات امالک و
مستغالتدرسامانهفاشاقدامکند».
در توضیــح ایــن آیین نامــه آمده اســت« :بخشــی
از امــاک و مســتغالت اگرچه بــه نام یــا متعلق به
شهرداری است اما به دالیلی  ،در سوابق اداره کل
خزانــه داری یا مناطــق  ،فاقد مدارک الزم اســت.
لذا به منظور تکمیل و به روزرسانی بانک اطالعات
امالکومستغالتمذکوروبهرهبرداریمناسباز
اینزمینها،ضرورتداردباجدیتبرایشناسایی،
ثبت و ضبط مدارک آن و صدور ســند این پالک ها
اقدام شــود .یکی از روش های شناسایی امالک و
مستغالتفاقدسابقهمتعلقبهشهرداری،استفاده
ازگزارشکاشفاناینگونهاراضیاستوپرداخت
تشویقی یا حق السهم به کاشفان این گونه اراضی

•تصویبالیحهاصالحاساسنامهسازمان
بازآفرینیفضاهایشهری

آخریــن دســتور کار شــورا بررســی الیحــه اصالح
اســاس نامه ســازمان بازآفرینی فضاهای شــهری
بود که بــا  9رای موافــق 2 ،رای ممتنــع و یک رای
مخالف بــه تصویب رســید .خواجه نائینــی معاون
مالیوپشتیبانیشهرداریمشهددربارهاینالیحه
گفت :حرف ما این اســت که این ســازمان شناسه
ندارد،پیشنهادایناستکهاینشناسهراازوزارت
کشوردریافتکنیم،مثلشهرآرانباشدکهبهدلیل
مشکالتاساسنامهاینمشکلبرایاینسازمان
همپیشبیاید.
موحدی زاده نیز در حاشــیه این جلســه درباره این
الیحه گفت :بیــش از یک میلیــون و 200هزار نفر
جمعیت در حاشیه شهر مشــهد زندگی می کنند،
وزارتکشورتیپواساسنامهایراتصویبوابالغ
کرده ولی تفاوت این شــهرها را زیاد در نظر نگرفته
اســت ،نظر شــورا بر این بود که اســاس نامه و تیپ
وزارتکشورپاسخگوینیازهایشهرمشهدنیست
،ماآناساسنامهرااصالحکردیم.ویتصریحکرد:
ایناساسنامهبه تصویبرسیدولیمابهشهرداری
مهلتدادیمظرف45روزآیندهنظراتخودراارائه
کند البتــه در نهایت این اســاس نامــه را با تصویب
وزارتکشوراجراییخواهیمکرد.

مبلغ حق الکشف امالک و مستغالت شهرداری
ارزش ملک بر اساس  Vاز

ارزش ملک بر اساس  Vتا

3.000.000.000
صفر
10.000.000.000
3.000.000.001
50.000.000.000 10.000.000.001
100.000.000.000 50.000.000.001
به باال
100.000.000.001

میزان خالص پاداش پس از کسورات قانونی

به صورت مقطوع  50میلیون ریال
 0.5درصد ارزش ملک نسبت به مازاد
 0.25درصد ارزش ملک نسبت به مازاد
 0.1درصد ارزش ملک نسبت به مازاد
نیم در هزار تا سقف  100میلیون تومان

* مبنای محاسبه حق الکشف امالک و مستغالت فاقد ســابقه که میزان آن مطابق جدول محاســبه می شود« ،ارزش
منبع  :روابط عمومی شورای شهر مشهد
امالک در بلوک مربوطه ( )Vزمان پرداخت» است.

توضیحات نایب رئیس شورا
درباره پرونده امیر شهال و
بازداشت شدگان شهرآرا

نایب رئیس شــورای شــهر مشــهد در حاشیه
صحنعلنیشوراودرجمعخبرنگاراندرباره
پروندهامیرشهالوبازداشتشدگانموسسه
فرهنگی شــهرآرا توضیحاتــی ارائه کــرد .به
گزارش «خراســان رضوی» ،موحدی زاده در
پاسخ به ســوال خبرنگار ایرنا درباره وضعیت
بازداشــت برخی کارکنان موسســه شــهرآرا
گفت :من اطالع جزئی ندارم ،قطعا دستگاه
هایی که طبق قانون به آن ها اجازه داده شده
بــر قراردادهــا و عملکردهای مالــی نظارت
کنند ،وقتی اتهامی وارد شــد باید رسیدگی
کنند .وی تصریح کرد :اگر این اتهام تبدیل به
جرمشدبعدمامیتوانیمنظرخودمانرااعالم
کنیم،االندرمرحلهرسیدگیاست،شورای
شهربیانیههمصادرکردکهماواقعامنتظریم
و با مقامات دســتگاه های نظارتــی در تعامل
هستیم که این بررســی ها در فرایندی آرام و
قانونی همراه با انصاف و عدالت انجام شــود
و حقی نابه جا از کسی ضایع نشود و زحمات
افرادنبایدنادیدهگرفتهشود،همچنیننباید
توانایــی ،مهارت و ســوابق آن هــا را در عرصه
رسانهنادیدهبگیریمکهاینقطعامدنظرهمه
دستگاههاستوتقاضاداریمهرچهزودتراین
موضوع تعیین تکلیف شود .موحدی زاده در
پاســخ به این ســوال که اتهام این افراد دقیقا
چیست؟اظهارکرد:آنطورکهشنیدمدرباره
بحث مجوزها برای اقداماتی اســت که انجام
داده اند ،این که آیا مجوز داشتند یا نداشتند،
یا این که با قوانین فرادســتی انطباق داشــته
یا خیر ،این ها هنوز برای ما روشــن نیست که
بدانیم اتهامــات آن ها دقیقا اقتصــادی یا در
قالب مجوز هاست .وی همچنین در پاسخ به
سوال خبرنگار ایســنا درباره آخرین وضعیت
پروندهامیرشهالعضوشورایشهرمشهدنیز
گفت :آن طور که شــنیدیم محاکم رسیدگی
کننده،بهپروندهویرسیدگیکردنداماهنوز
ابالغنشدهاست.ویافزود:مسائلیاستکه
بایدباگفتوگوحلوفصلشود،چونماباید
حس اعتماد بیــن خودمان و دیگــران برقرار
کنیم ،اگر بنا باشد بی دلیل عملکرد دیگران
را زیر سوال ببریم این بی اعتمادی و فاصله به
وجودمیآورد،بعدممکناستمسیردرست
وآرامخودشراطینکند ،بنابراینمامطمئن
هســتیم دســتگاه قضایی براســاس قانون و
عدالترفتارخواهدکرد.

