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جامعه

اجتماعی

استانداربااشارهبهپیگیریهایشورایمبارزه
باموادمخدر:

مرکزترک اعتیاد معتادان متجاهر با
ظرفیت5تا 6هزارنفرتکمیل می شود

شهردارمشهد:

ذره ای از خواست مردم در مبارزه با
فساد کوتاه نخواهیم آمد

شهردارمشهدگفت:بدونجلباعتمادشهروندان،
شفافیت و پاســخ گویی ،نمی توان در شــهر کار کرد
و مــا در مبــارزه بــا فســاد جــدی هســتیم و ذره ای از
خواست مردم در مبارزه با فساد کوتاه نخواهیم آمد.
بهگزارشایرنا،محمدرضاکالییافزود:دراینزمینه،
دستورالعملمبارزهبافسادتدوینوباجدیتپیگیری
میشود و طبق این دستورالعمل تمامی مناطق باید
گزارش روزانه از دریافت شــکایات و نحوه رسیدگی
را به شــهردار ارائه دهند .وی تصریح کرد :همچنین
تمهیداتالزمبرایکنترلگلوگاههایفساددرحوزه
مالی توسط معاونت مالی و پشتیبانی صورت گرفته
استوازهمکارانوشهروندانفعالدرحوزهمقابلهبا
فسادتوسطتمامارکانسازمانحمایتالزممیشود.
شهردارمشهدتاکیدکرد:اغماضوقصوردررسیدگی
بهتخلفاتانجامشدهدرمدیریتشهریقابلپذیرش
نیست.رئیس شورای شهر مشهد نیز در گفت و گو با
ایرنا ضمن تاکید بر فراهم شدن زمینه تسریع فرایند
مبارزهبافسادگفت:ارادهعمومیوهمتهمگانیدر
تحققاینمهمبسیارتاثیرگذاراستبنابراینبایددر
اینخصوصفرهنگسازیشود.محمدرضاحیدری
افزود :شــفافیت ،انضباط مالــی و مبارزه با فســاد از
مهمترینرویکردهایشورایپنجمشهرمشهداست.
همچنیــن فرمانــدار مشــهد ،مبــارزه بــا فســاد را از
اولویتهای فرمانــداری و دســتگاههای اجرایی در
مشــهد دانســت و گفت :کلیات مصوبه شورای شهر
مشهدباعنوانتشویقاعالمکنندگانمفاسداداری
درکمیتهتطبیقمصوباتفرمانداریمشهدتاییدشده
است .محمد رضا هاشــمی افزود :این اقدام شورای
شهرمشهدتدبیرخوبیدرمبارزهبافساداستوازاین
گونهطرحهاوبرنامههاحمایتمیکنیم.
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اظهارات حیدری درباره هجمهها علیه شورا
شفافیت و مبارزه با فساد
شورای شهر

محمد حسام مسلمی

روز گذشته هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای
شهر مشهد برگزار شد و در این جلسه نمایندگان
شورا به بررسی سه دســتور کار پرداختند؛ تعیین
تکلیف بدهی شــرکت مبتکــران طلــوع دانش به
سازمانمدیریتپسماندشهرداری،الیحهتسهیل
تملک امالک واقــع در محالت هــدف بازآفرینی،
بافتهایفرسودهوکمبرخوردارودرنهایتبررسی
اصالحیــه قرارداد پروژه مشــارکتی رســالت ســه
دستوریبودکهبهتصویباعضایشورارسید.
به گزارش خراســان رضــوی ،محمدرضا حیدری
رئیسشورایشهرمشهدکهپسازدوهفتهغیبت
به دلیــل بیماری ،ریاســت این جلســه را بــر عهده
داشــت ،در ســخنانی به موضوع وحدت در جامعه
اســامی اشــاره کرد و گفت :در نهج البالغه ،امام
علی (ع) تاکیــد فرمودنــد عزت امت اســامی در
وحدت و دوری گزیدن از تفرقه و پرهیز از هر امری
اســت که موجب تفرقه می شــود .هر موقع به این
اصل در کشور پایبند بودیم به موفقیت نائل شدیم
که پیروزی هشــت ســال دفاع مقدس یکــی از آن
هاست .وی افزود :من ســخنی دردمندانه با عقال
و بزرگان شــهر و مردم نجیب دارم ،عقال و بزرگان
شــهر میدانند که ما بعد از اعالم نتایج انتخابات،
راهبرد شورای پنجم را بر محور وحدت ،همدلی و
همافزایی برای خدمترسانی به مردم قرار دادیم
و از همه جریان ها ،نهادها و شخصیتها و بزرگان
حوزه و دانشــگاه و چهرههــای مؤثر و با نفــوذ با هر
گرایشــی دعوت به تعامل و همنوایــی کردیم .وی
تصریح کرد :ایــن دعوت شــورای پنجــم را نه یک
دعوت ظاهری ،بلکه در عمل نشــان دادیم و به آن
پایبندبودیموتالشکردیماینانسجامو همافزایی
برایخدمتبهمردمگسترشیابد.حیدریافزود:
مالحظه و ارزیابی شرایط و وضعیت ادوار گذشته
درفضایسیاسیواجتماعیاینشهرکهتالشبر
یواجتماعیداشتند،
تشدیدواگراییهایسیاس 
علت تاکید شــورای پنجم بر حفظ و تقویت وحدت
و همدلی در مشهد بوده است .شورای پنجم شهر
مشهدباوجودهمهتالشهایرقیب،اقلیتیکهبه
برخیاصولاخالقیوانصافپایبندنیستند،وارد
فضاهایتقابلیوچالشینشد،پیوستهاصرارداریم
وخواهیمداشتکهشوراراازاینجودورنگهداریم
تا بتوان بهتر به مردم خدمت کرد .رئیس شــورای
اسالمیشهرمشهدگفت:متاسفانهاقلیتیمحدود
ولیبرخوردارازامکاناترسانهایگسترده،ازآغاز
فعالیت شورا شروع کردند به فضاسازی و تخریب
رســانه ای و به تازگــی بــا رویکــرد منفعتگرایانه
سیاســی با موضوع مبــارزه با فســاد در این فضای
رسانهایجوالنمیدهند،هنوزششماهازفعالیت
شورایپنجمنگذشتهبودکهباپروندهاتهامیکیاز
اعضای شورای شهر مواجه شدیم و در شورا بدون
هیچگونهحاشیهایاعالمکردیمکهمابهپیگیریو
روندقانونیونتایجآناعتقادداریموپایبندهستیم.
فضای رســانهای را هم به نحوی مدیریت کردیم تا
اینموضوعدرفضاییآراممسیرخودرادنبالکند.
حیدریبابیاناینکهدادگاهبدویوتجدیدنظراین
پروندهبرگزاروراینیزصادرشدهومامنتظرابالغ
آن هســتیم ،تصریح کرد :روند دادرسی طی شده
برایاینپرونده،یکیازنقاطقوتودرخشاندوره
جدیدریاستقوهقضاییه،حضرتآیتا...رئیسی

عکس  :پایگاه اطالع رسانی شورا

استاندارگفت:مرکزماده 16ترکاعتیادونگهداری
از معتــادان متجاهر حســن آباد مشــهد بــا پیگیری
های دبیر شــورای هماهنگــی مبارزه با مــواد مخدر
استان تکمیل خواهد شدو این مرکز بین پنج تا شش
هزار نفــر ظرفیــت پذیــرش دارد .به گــزارش روابط
عمومی اســتانداری ،علیرضا رزمحسینی در جلسه
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که در
دفتر استاندار برگزار شــد ،با تقدیر از خدمات نیروی
انتظامی و دســتگاههای مســئول در مبــارزه با مواد
مخدر ،افزود :این تفکر که می گوید نیروی انتظامی،
دســتگاههای امنیتی و قضایی یا ســازمان زندان ها
به دنبال بگیر و ببند هستند اشتباه است.وی با بیان
این که پیشــگیری راه حل اصلی در مواجهه با آسیب
های اجتماعی و اعتیاد است ،تصریح کرد :استفاده
ازامکاناتاستانیوبخشخصوصیدرحوزهکاهش
آسیبهایاجتماعیواعتیادآثارسازندهایبهدنبال
خواهدداشت.رزمحسینیباتاکیدبرضرورتتوجه
بهحوزهکاهشآسیبهایاجتماعیوپیشگیریدر
قشــر دانش آموز ،اظهارکرد :دســتگاه های اجرایی
ظرفیت ها و امکانات فراوانــی در اختیار دارند ،اداره
کل آموزش و پرورش استان با استفاده از این ظرفیت
ها و توانمندی خیران می تواند برای کاهش آســیب
های اجتماعی در حوزه دانش آموزان متمرکز شود.
استاندارباارائهآماریدرحوزهمعتادانازسوینیروی
انتظامی،گفت:اگرششهزارنفرازمعتادانمتجاهر
جمعآوریشوند،شهرمشهدپاکسازیخواهدشد.
رزمحسینی با تاکید بر ضرورت اســتفاده از ظرفیت
معین هــای اقتصاد مقاومتی اســتان بــرای کاهش
آسیبهایاجتماعی،متذکرشد:معینهایاقتصاد
مقاومتیاستانمدیرتوسعهمنطقههستندودرحوزه
نیازهــای اجتماعی و رفاهــی جامعه هم مــی توانند
ورودکنند.
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است و امیدواریم این پرونده هرچه سریعتر تعیین
تکلیف شــود .حیدری اظهار کرد :موضــوع بعد را
ابهام در اصالت مدرک تحصیلــی دو تن از اعضای
شورای شهر مطرح کردند و این اقلیت رسانه ای از
مفهوم جعل و محکومیت اســتفاده کرد ،در حالی
که نه جعلــی اتفاق افتــاده و نه دادگاهی تشــکیل
شــده که محکومیتی صادر شــده باشــد ،اما برای
تخریبوتضعیفشورایپنجمبهطوروسیعازاین
مفاهیمدرفضایرسانهایاستفادهکردند.بهباور
شورا،اینپروندهمسیرخودراطیخواهدکردولی
امیدواریمرسیدگیمراجعنظارتیبهاینموضوع
به شکل گســتردهتر و موســعی انجام شود؛ صدها
نفر از این موسسات آموزشی مدرک گرفتهاند و از
مدرک خود در فضاهــای انتخاباتی و جایگاه های
مدیریتی و  ...استفاده کردهاند و مزایا و پاداش نیز
دریافتمیکنند.قطعادستگاههاینظارتیدرباره
این موضوعات دوگانه عمــل نخواهند کرد چراکه
برخالف انصــاف و عدالت اســت.رئیس شــورای
اسالمی شهر مشهد با بیان این که شورا با اشراف
بهاطالعاتودادههایمختلفواحتمالبروزخطا
وفساد،داوطلبانهدرمسیرشفافیتگامبرداشتهو
کمیته شفافیت را تشکیل داده است ،اظهار کرد:
دراینکمیتهفرایندهایایجادکنندهفسادبررسی
میشود و گزارشها نیز می تواند به صورت شفاف
در اختیار همــگان قرار گیرد .باوجــود تمامی این
تمهیدات ،در دســتگاه بزرگی چون شــهرداری با
 15هزار نیرو و 9هزار میلیاردتومان گردش مالی
احتمال خطا را نفی نمیکنیم ولی از خطاکار هم
حمایتنکردهونخواهیمکرد.
•اقداماتیکهبهجریاناصیلاصولگرایی
آسیبمیزند

وی تصریح کرد :دســتگاههای نظارتی با تمام قوا
حضور دارنــد و در این دوره احســاس مســئولیت
بیشتریرانیزازسویآنهاشاهدهستیم.بررسی،
مطالعهومقایسهکمی،کیفی،محتواییوموضوعی
وروددستگاههاینظارتیبهموضوعاتمختلفدر
ایندورهازمدیریتشهرینسبتبهدورهگذشته،
گویای ایــن موضوع اســت .این مســئله را فرصت
میدانیم ،نه تهدید ،به این دلیل که باعث میشود
مجموعههای مختلف در مدیریت شهری مراقبت
و حساسیت بیشتری داشــته باشند و کمتر تخلف
شکلبگیرد،البتهممکناستکارکردهایمنفی
نیزدرکاهشسرعتپیشرفتپروژههاوحوزههای
مدیریتی داشته باشد ،اما همچنان فرصت است.
حیدری گفــت :در ایــن بخش از ســخنانم خطابم
به اتاق فکری اســت که درصدد اســت تا انتخابات
مجلس فضای افــکار عمومی شــهر را بــا تخریب،
فضاسازیرسانهایوسوءاستفادهازمبارزهبافساد
و نگاه های منفعت گرایانه سیاسی مدیریت کند،
باید بدانند با این روشها راه به جایی نخواهند برد

وجزبداخالقی،ناامیدیواعتمادسوزی،خروجی
دیگری در جامعه نخواهد داشت ،عالوه بر این ،به
جریاناصیلاصولگراییمنصفوریشهدارومتدین
شهرنیزآسیبمیزند.درتعجبمکهبزرگانجریان
اصولگراییدرمقابلاینفضاسازیهایرسانهای
سکوتکردهاند.
•عاملعصبانیتعدهایایناستکهدرشهر
کارانجاممیشود

رئیس شــورای اسالمی شهر مشــهد ،اظهار کرد:
در مقابل ایــن تخریبها از خدمت بــه مردم غفلت
نخواهیمکردوهمچنانپروژههایجدیدراافتتاح
خواهیم کرد و پروژه های دیگری را نیز شــروع می
کنیم ،عامل عصبانیت و ناراحتی شــما این اســت
اقتصــادی در شــهر کار انجام
که در ایــن شــرایط
ِ
میشــود ،اما ما تالش میکنیم این امید و اعتماد
را در جامعه زنده نگه داریم .از عقال و بزرگان شــهر
درخواســت دارم که مانع تــداوم این بداخالقیها
در شهر اماممهربانیها شوند و در جهت صیانت از
فضای همدلی و تعامل شکل گرفته در مشهد گام
بردارند تا مردم از ثمره آن بهرهمند شوند .حیدری
بهبرخیاقداماتانجامشدهتوسطمدیریتشهری
مشهدپرداختواظهارکرد:درمقابلصدایبلندی
کهنمیخواهندفعالیتهاراببینند،بهگوشهایاز
کارهاوموفقیتهایمدیریتشهریاشارهمیکنم،
همه شــخصیتها و نهادها همچون آستان قدس
رضوی در دوره آیت ا ...رئیســی و حجتاالســام
مروی ،نماینده ولــی فقیه در اســتان و امام جمعه
مشهد ،اکثر نمایندگان مردم مشــهد در مجلس،
دستگاههایقضاییونهادهاینظامیوامنیتیو
انتظامیومدیراندستگاههایاجراییکهدرتهاتر
بدهی های شــهرداری کمک کردند و استانداری
و...برایاینموفقیتهاحضورونقشداشتهاند.
تســویه بدهی هــای شــهرداری ،توجه بــه منطقه
تاریخی تــوس ،کمک به بهره بــرداری از کتابخانه
مرکزی مشهد ،اختصاص شــش میلیارد تومان به
توسعهآسایشگاهجانبازاندرپارکملت،اختصاص
 34میلیاردتومانبهباغموزهدفاعمقدس،احداث
 69پارک در مناطق حاشــیهای ،بهره بــرداری از
دور برگردان آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در مدت
هشت ماه ،اتصال مسیر شــهرک شهید رجایی به
شهرک طرق ،توسعه خطوط قطارشهری ،تعیین
تکلیفپروژههایمعطلماندهو...ازمواردیبودکه
حیدریدرسخنانخودبهآناشارهکرد.
•چرانکاتمثبتمدیریتشهریدرهیچ
تریبونی بیاننمیشود

ویافزود:خیلیازپروژههاکهدرحوزههایمختلف
به بهره برداری رســیده اســت برای اعتبار و آبروی
شهراستودرخدمتزائرانومجاورانقرارگرفته
است ،در مسئله کشــف رود شــهرداری ورود کرد

룾

در حالی که یک مســئله حاکمیتی اســت ،اما چرا
شهرداری ورود کرد؟ زیرا با سالمت مردم و جامعه
ســرو کار دارد و همــه این ها به خاطر مردم اســت،
همچنیــن در بحــث ورزش همگانــی ورود کردیم
و ســالن های ورزشــی زیادی را بــه بهره بــرداری
رساندیم ،حقوق شهرنشینی برای دفاع از حقوق
مردمتدوینشدواینهادرکشوربینظیراست.
رئیسشورایشهرمشهدگفت:سوالبرانگیزاست
کهچرانکاتمثبتدرهیچتریبونیبیاننمیشود
ولی نقاط ضعفی که اتفاق میافتد ،بزرگ نمایی
میشــود .رعایت انصاف و عدالت شــرط تقرب به
درگاه الهی اســت و نباید به خاطر منافع سیاسی
اصولاخالقیودینیخودرازیرپابگذاریم.شورای
پنجمشهرمشهدپیوستهبهشعارخودیعنیانسجام
وهماهنگیپایبندخواهدبودولیانتظارداریمهمه
ذینفعان،چهرههایدانشگاهی،حوزوی،عالمان
و فقهای بزرگواری که در این شــهر هستند ،اجازه
ندهند در این شــهر این فضای رســانهای مخرب و
یکسویهومنفعتگرایانهسوءاستفادهکند.دست
همه را برای انتقاد سازنده و توجه به منفعت مردم
میفشــاریم ،هیچ ابایــی نداریم و احتمــال خطا و
یبینیم ولی نــگاه ما ،باید بــه برکت این
نقص را م 
هفتهوحدت،نگاهمنصفانهباشدوامیدواریمهمه
بهاینمسیرواصولپایبندباشیم.اعضایشورابعد
ازاقامهنمازظهروعصرجلسهعلنیراادامهدادندو
بهبررسیدستورکاراولیعنیتعیینتكلیفبدهی
شركتمبتكرانطلوعدانش(سهامدارشركتكود
طلوعبارثاوا)بهسازمانمدیریتپسماندشهرداری
پرداختندکهپسازبحثوبررسیبهتصویبرسید.
•تسهیل تملک امالک در محالت هدف
بازآفرینی

درادامه،بررسیالیحهتسهیلتملکامالکواقع
در محالت هــدف بازآفرینی ،بافتهای فرســوده
و کمبرخوردار در دســتور کار شــورا قــرار گرفت و
تصویب شــد .بر اســاس این مصوبه «به شهرداری
مشهداجازهدادهمیشودبهمنظورتسریعدرخرید
و تملــك امــاك دارای اولویت واقــع در بافتهای
آبكوه ،عامــل ،محور رســالت – طبرســی ،میدان
شهدا،بزرگراهآزادی،گودمحمدعلیفخار(بولوار
میرزاکوچکخانواقعدرمنطقه)۵ومحورشهید

شفیعی،بهتهاتربهایامالكمذكوردرقبالاعطای
پروانهساختمانییاپایانکاراقدامکند».دربرخی
تبصره های این مصوبه نیز آمده اســت« :بهمنظور
تشویقوترغیبمالکانبهتهاتربهایملکیاامالک
خود با بهای پروانه ساختمانی ،عوارض مربوط به
اعطایپروانهساختمانیمذکور(غیرازوجوهیکه
شهرداریبهعنوانعاملوصولوایصالعملمی
کند،مانندعوارضآتشنشانیوآموزشوپرورش)
تامیزانمبلغتهاتر،بااعمال ۳درصدتخفیف،مازاد
بر تخفیفات نقدی روز انجــام تهاتر صورت خواهد
گرفت.درصورتیكهتمامیابخشیازملكدرمسیر
طرحتعریضوبازگشاییمعابرواقعشدهباشد،این
درصددرخصوصمیزاندرمسیرمعبربه ۷درصد
افزایشخواهدیافت.همچنینسقفاعتبارریالی
غیر نقد در اختیار شــهرداری مشــهد برای اجرای
این مصوبه در ســال ،98تا مبلغ یک هزار میلیارد
ریالبودهوالزماستآثارمالیآندراصالحومتمم
بودجهاینساللحاظشود».
حیدریرئیسشورایشهرمشهددرحاشیهصحن
علنی شورا درباره جزئیات این مصوبه گفت :مهم
ترین بحث در بازآفرینی شــهری بازگشــایی معابر
است ،در فرایند بازگشایی معابر امالکی قرار دارد
کهبایدبهنوعیخریداریشودکهدراینزمینهمی
توانیمازظرفیتهایتهاتراستفادهکنیم،همچنین
با توجه به کمبود منابعی که وجــود دارد و ظرفیت
هایی که در اختیار داریم به شهرداری اجازه دادیم
این امالک را با پروانه ســاختمان و پایان کاری که
مالکان معرفی می کننــد  ،تهاتر کندو این دســت
سازمان باز آفرینی را باز می گذارد که کار سریع تر
پیشرود.
آخرین دستور شورا نیز بررســی اصالحیه قرارداد
پروژه مشاركتی رســالت بود که مورد تصویب قرار
گرفت .بر این اســاس «به شــهرداری مشهد اجازه
داده می شود درخصوص پروژه مشارکتی رسالت
با مشارکت شرکت توســعه و عمران امید ،با توجه
به تغییرات ایجاد شده در سطح و سطوح پروژه ،به
اصالحقراردادبهمنظورتعیینتکلیفنهاییمسائل
فیمابینشهرداریمشهدوشرکتتوسعهوعمران
امیداقدامکند».
•خارج از متن

همزمان با هفته وحدت ،هفتاد و هفتمین جلســه
علنی شــورای شــهر مشــهد میزبان مولوی ســید
ابراهیــم فاضل الحســینی ،عضــو شــورای عالی
مجمع جهانی تقریــب مذاهب اســامی و حجت
االسالمسیدمحسنعلوی،نمایندهمجمعجهانی
تقریبمذاهباسالمیدراستانومشاورفرهنگی
استانداربود.

اظهارات رئیس شورا درباره تجمع کامیون داران
بازداشتی های شهرآرا و پرونده امیر شهال
رئیس شورای شهر مشهد در حاشــیه صحن علنی شورا پاســخ گوی خبرنگاران بود و در پاسخ به
سوالیکیازخبرنگاران دربارهوضعیتکارکنانبازداشتشدهشهرآراگفت:ازدستگاهقضایی
سوال کنید ،من خبرخاصی ندارم و پرونده در حال تحقیق است ،اگر هم خبر خاصی باشد باید از
دستگاهقضاییسوالکنید.حیدریافزود:بهشهرآرااتهامیزدهشدهاست،دستگاههاینظارتی
و اجرایی در حال رسیدگی هستند ،چون در مرحله رسیدگی است و ما از فرایند تحقیق نیز هیچ
اطالعینداریم،خوددستگاهقضاییبایداعالمکند.حیدریهمچنیندرپاسخبهسوالخبرنگار
ایرنادربارهتجمعکامیونداراندرمشهدگفت:حملونقلدرونشهریبایکچالشجدیمواجه
است،ترددخودروهایشخصیدرمشهدبسیارباالست،ازطرفیورودخودروهایسنگینهمبه
لحاظایمنیوهمبهلحاظفضایترافیکیمشکلایجادمیکند.ویتصریحکرد:الیحهشهرداری
برایورودخودروهایسنگینبهداخلشهرمحدودیتایجادکرده است،ایندرحالیاستکهما
کنارگذر شمالی را داریم که کامیونها می توانند برای تردد از آن استفاده کنند،اما برای کامیون
هایحاملکاالهایضروریوفاسدشدنیدرالیحهپیشبینیشدهکهدربازهزمانیمشخصتردد
کنند .وی ادامه داد :این خواســت مردم است و خوشبختانه موضوع جمع شده است و امیدواریم
کمترینمشکالتراازسویخودروهایسنگینداشتهباشیم.
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