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«مطالبهجدی برای سهمشهر» درصحنعلنیشورا

ی شود و موجب ایجاد مشکل جدی در حملونقل عمومی شده است
رئیس شورای شهر مشهد :عوارض بنزین به کالن شهرها پرداخت نم 
شورای شهر
نوید زنده روحیان

حیــدری در بخش دیگــری از صحبتهــای خود
به معضــل آلودگی هوای مشــهد اشــاره کــرد و با
تاکیدبرلزومتدبیرسیاستیمناسببرایکاهش
آلودگیهوا و مسائل ترافیکی شهر گفت :با توجه
به افزایش قیمتی کــه برای بنزین شــاهد بودیم،
درخصوصعوارضومالیاتمترتببرآنکهدولت
محترمدریافتمیکند،بایدبهموضوعحملونقل
عمومی توجه ویژهای شود .وی افزود :اگر افزایش
نرخ بنزین بــه کمــک حملونقل عمومــی نیاید،
مشــکالت کنونی به قوت خود باقی خواهد ماند،
از دولت محترم تقاضا داریم به تکالیف و مصوبات
مجلسشورایاسالمیهمچونقانونحمایتاز
توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی ،قانون هوای
پاک ،هدفمندی یارانهها ،ســهم شــهرداریها از
محل ماده  ،23سهم شهرداریها از محل جرایم
رانندگی و عوارض بنزیــن و  ...پایبند باشــد .وی
تصریح کــرد :عوارض بنزینــی که بایــد در اختیار
کالنشهرهاقرارگیرد،بهعنوانتعادلبخشی،از
سوی دولت برای سایر شهرها و روستاها استفاده
میشود و حقوق کالن شهرها پرداخت نمی شود
که همین موجب شــده عمال در حوزه حملونقل
عمومی مشــکل جــدی داشــته باشــیم .حیدری
تاکید کرد :زمانی میتوانیم از مردم انتظار و توقع
استفاده از حملونقل عمومی را داشته باشیم که
ظرفیتها و امکانات الزم در این حوزه مهیا باشد.
رئیس شورای شهر مشهد با اشــاره به تفاهم نامه
امضا شده توسط رئیس جمهور و چهار وزیر دیگر
مبنی بر تخصیــص  10میلیارد دالر بــرای خرید
19هــزار اتوبــوس ،واگــن و مینیبــوس ،گفت:
تحقق ایــن تفاهم نامــه میتواند تحــول جدی در
فضای حملونقل عمومی کشــور ایجــاد کند لذا
از دولت و مجلس شــورای اســامی تقاضا داریم
به تکالیف قانونی خود عمل کنند تا بتوانیم حوزه
حمل و نقل عمومــی را تقویت کنیــم .وی تصریح
کرد :در چنین شرایطی مقوله افزایش نرخ بنزین
معنادار میشود و معضل ترافیک و آلودگیهوای
کالن شهرها برطرف خواهد شد؛ تا زمانی که این
ظرفیتها فراهم نشــود ،مشــکالت به قوت خود
باقیخواهدماند.
حیدریدرادامهمناسبتهایپیشرورامرورکرد
وبااشارهبه 12آذر،سالروزتصویبقانوناساسی
در مجلس گفــت :بدون شــک ،تمکین بــه قانون
میتواندعاملموثریبرایتقویتوانسجاموحدت
ملی باشــد ،به ویژه در حوزه هایی کــه به حرمت و

•مخالفت هیئت تطبیق و اصالح یک تبصره

عکس:ایرنا

هفتادوهشتمینجلسهعلنیشورایشهرمشهد
مقدس روز گذشــته برگزار و پنج دســتور کار مورد
بحث و بررســی اعضای شورای شهر مشــهد قرار
گرفت .تصویــب الیحه مجــوز خرید تجهیــزات از
طریق شرکتهای لیزینگ و اصالح زمان اجرای
مواد 24و 25دفترچهضوابطمحاسباتدرآمدی
نیز از مهم ترین مصوبات این جلسه بود .همچنین
دراینجلسه،رئیسشورایشهرمشهدبر«مطالبه
جدی برای سهم شهر» در صحن علنی تاکید کرد
و خواســتار پرداخــت حــق و حقــوق قانونی کالن
شهرها توســط دولت از جمله عوارض بنزین برای
توســعه حمل و نقــل عمومــی شــد؛ موضوعی که
روزنامــه «خراســان رضــوی» ،در تاریــخ 5آذر و در
گزارشی با عنوان «مطالبه جدی برای سهم شهر»
برآنتاکیدکردهبود.بهگزارش«خراسانرضوی»،
محمدرضاحیدریدرابتدایاینجلسهبااشارهبه
اتفاقات به وجود آمــده در روزهای اخیر در کشــور
گفت :در مدتی که از آخرین جلســه شــورا گذشته
است ،حوادث تلخ و ناگواری در کشور اتفاق افتاد،
تعــدادی از هموطنان ما جــان باختنــد و تعدادی
از حافظــان امنیت کشــور به شــهادت رســیدند و
همچنین خسارات سنگینی هم به زیرساختها و
امکاناتمدیریتشهریدرسراسرکشورواردشد.
اگرچه این روزها تحلیلها و دیدگاههای متفاوت
و گوناگونــی درخصوص علــل ایجاد ایــن حوادث
مطرح میشــود ولی آن چه مهم بوده این است که
همه باید برای التیام زخمها و خســارات معنوی و
مادی ایجاد شــده ،تــاش کنیم .وی افــزود :همه
باید در مقابل مردم فــداکار و بزرگ و قدرشــناس
کشورمانسرتعظیمفرودآوریموبرایتسکینآالم
ورفعمشکالتوکاستیهایموجودتالشکنیم،
اگرچهبهبرکتوجودمضجعشریفامامرضا(ع)،
صبوری و نجابت مردم و انسجام مدیریتی موجود
در شــهر ،در مشــهد مقدس با شــرایط متفاوتی از
سایر نقاط کشور مواجه بودیم ،در چنین شرایط و
تنگناهایاقتصادی،اتفاقاتبزرگیدرشهرشکل
گرفت و مدیریت شــهری کارهای بزرگــی را برای
خدمترسانیبهتربهمردمآغازکرد.رئیسشورای
شهرمشهدتصریحکرد:امیدواریمبهواسطهتمامی
تالشهایمجموعهمدیریتشهریبتوانشرایطی
را بــرای مــردم فراهم کرد کــه با همه ســختیها و
مشــقتهای اقتصادی موجود ،در حوزه شــهری
وضعیتمطلوبتریبرایآنهابهارمغانآورد.

•دولتبهوظایفخوددرقبالحملونقل
عمومیعملکند

اولیــن دســتور کار جلســه ،انتخاب رئیــس مركز
پژوهش های شــورای شهر مشــهد بود که پس از
ارائهنظرهیئتامنا،دکترتقیابراهیمیساالری
به اتفــاق آرا به مدت دوســال دیگر در این ســمت
ابقاشد.

کرامت و آزادی مردم و حقوق اقلیت های مذهبی
ودینیپرداختهشدهاست.
•آن چه مردم را وادار به اعتراض می کند،
تبعیضهاست

در ادامه جلسه علنی شــورا ،شهناز رمارم در نطق
پیش از دســتور خود گفت :همه ما از اتفاقات تلخ
25آبانپسازافزایشغافلگیرکنندهوشتابزده
قیمتبنزینآگاهیموهیچگروهوحزبوجناحی
نیســت که بر حق اعتــراض مردم صحه نگــذارد و
وضعیت معیشتی بخش بزرگی از جامعه را عامل
اعتراضآنهابهناعدالتیهاندانداماطبیعیاست
کهوقتیبسترآمادهمیشودمخالفانومعاندانبا
انواعابزارهایتبلیغیبهصحنهبیایندوتالشکنند
براینموجسوارشوندوبااستفادهازاقلیتی،اقدام
به تخریب و آشوب و آســیب زدن به اموال عمومی
کنند.ویدربخشدیگریازنطقخودتاکیدکرد:
مردممادرسختیهایجنگتحمیلینشاندادند
کهبادرکوشعور،توانتحملمشکالترادارندو
سختیهامحرکبهخیابانآمدنآنهانیست؛آن
چه مردم را می رنجاند و آن هــا را وادار به اعتراض
می کند ،تبعیض هاســت .تبعیض هایی که ریشه
افزایش دیگر ناهنجاری هــای اجتماعی منتج از
افزایششکافطبقاتیدرجامعهاست .ویاظهار
کرد:ماباقیمتگذاریغیرواقعیقیمتبنزیننه
تنها ناعدالتی تولید و متاسفانه دود آن افزایش را
دوبارهبهچشمهماناقشارضعیفروانهمیکنیم
کهسرمایهبیننسلیمانراباقیمتیکمترازنصف
قیمت واقعی چوب حــراج زده ایم و تــازه با تعیین
قیمتدستوری،موجببروزتبعاتاجتماعیمی
شویم و مثل عصر حجر باید اینترنت را برای حفظ
امنیت کشــور قطع کنیم! بنزینی که تخمین زده
می شــود بین 10تا 20میلیون لیتــر آن روزانه از
طریقمرزهاقاچاقمیشودوالبتهاختالفقیمت

ماوکشورهایهمسایه،مشوققاچاقاینسرمایه
ملی اســت.وی گفت :یک راهکار پیشنهادی این
استکهبنزینمردمرابهخودشانبدهیم،درواقع
هر کدملی می تواند روزانه یک لیتر بنزین داشته
باشــد و 80میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع و با
نظرمردمقیمتگذاریمیشود.
•تذکر 2عضوشورابهشهرداری

پس از این و پیش از ورود شــورا به بررســی دستور
کارها دو عضو شورای شهر تذکراتی به شهرداری
دادنــد .رمضانعلــی فیضــی در تذکــر خــود بــه
شهرداریگفت:اولیناقدامدربازآفرینیبهمنظور
تصمیمگیری صحیح ،داشــتن اطالعــات کامل و
دقیق از وضعیت موجود اســت ،داشتن اطالعات
دقیق از سران ه کاربریها در محالت نیز مهم ترین
عاملدرشناساییوضعیتمحالتاستوازطرفی
مهم ترین هدف بازآفرینی ،رساندن این سران ه در
محالت کمبرخوردار به میانگین شــهر است .این
درحالیاستکهشهرداریطیسالهایگذشته
نتوانستهاطالعاتمناسبوقابلاستنادیدراین
خصوص تهیه کند و کمیســیون مناطق پیرامونی
و کم برخوردار شورای شــهر نیز برای برنامهریزی
و سیاســت گــذاری در ایــن محــات و شناســایی
وضعیتموجودوموردانتظاردرافق ۱۴۰۰اقدام
ی و برگــزاری جلســات مختلف کرده
به نامهنگار 
است.طی۱۴ماهگذشتهنیزپیگیریهایشفاهی
بــه جایی نرســیده و پاســخی از جانب شــهرداری
دریافــت نشــد ه است.شــهناز رمارم عضــو هیئت
رئیسه شــورا نیز در تذکری به شــهرداری به دلیل
ارائه نکردن جدول نهایی پروژهها و ریزپروژههای
امســال گفت :پروژهها و ریزپروژههــا برای ممهور
شدنبهمهرشورایشهربایدازابتدایسالارسال
میشدتابودجهآنمشخصشوداماتاکنوناینامر
محققنشدهاست.

دستور کار دوم جلســه ،بررســی نامه فرمانداری
مشــهد در زمینه مخالفت هیئت تطبیق با تبصره
 2مصوبهاصالحیهقراردادمشاركتیرسالتبود.
فرمانداری مشــهد در این نامه اعالم کــرده که بر
اساسبند 14ماده 80قانونشوراها،قراردادها
را باید شورای شهر تصویب کند  ،ارجاع به هریک
از کمیســیون های شــورا از طریق رئیس شورای
شهرانجاممیشودوتاییدکمیسیونهایمذکور
حاکی از تفویض اختیار شــورا به کمیسیون بوده
که مغایرت قانونی دارد و به همین دلیل تبصره 2
مصوبهمذکورمورداعتراضاعضایهیئتتطبیق
واقعوباآنمخالفتشدهاست.
درادامهپسازبحثوبررسی،شوراباحذفتبصره
 2این مصوبه به منظور تامیــن نظر هیئت تطبیق
موافقتکرد.
ســومین دســتور کار شــورا الیحــه مجــوز خریــد
تجهیزات از طریق شرکتهای لیزینگ بود که به
تصویب شورای شهر رسید و بر اساس این مصوبه
«به شهرداری مشــهد اجازه داده میشــود ،برای
مدتدوسالبهمنظورتأمینتجهیزاتوملزومات
مورد نیاز خود مانند باالبرهــا ،تجهیزات ایمنی و
آتشنشــانی ،تجهیزات و ملزومات سیســتمهای
آبیاری،تجهیزاتفضایسبز،ماشینآالتخدمات
شــهری ،نوســازی ناوگان حمل و نقــل عمومی،
سامانه های هوشمند و تجهیزات ترافیكی و سایر
کاالهای مربوط به پروژههای شهری شهرداری،
سازمانها و شــركتهای وابسته برای خرید آن تا
سقف 20هزار میلیارد ریال از طریق شركتهای
لیزینــگ مــورد تأییــد بانــك مركــزی و بــا رعایت
قوانین و مقررات مربوط ،به نام شهرداری مشهد،
سازمانهاوشركتهایوابستهیابهنامپیمانكاران
وتامینكنندگانطرفقراردادمجموعهشهرداری
مشهد(کهمطالباتنقدیآنهاقطعیشدهاست)
با تضمیــن بــاز پرداخت اصل و ســود تســهیالت
دریافتیتوسطشهرداریاقدامکند».
تصویبقرارداداقالهوصلحپروژهمشارکتیمعلم
 81-83و تصویب اصالح زمان اجرای مواد 24
و  25دفترچه ضوابط محاســبات درآمدی نیز دو
مصوبهپایانیاینجلسهبود.

تهدید دوباره تعطیلی باغ وحش
بدون رفع مشکالت

مدیرکل محیط زیست :اگر اصالحات و رفع
سوءمدیریت باغ وحش مشهد تا 30آذر انجام
نشود تعطیل خواهد شد

مدیرکلحفاظتمحیطزیستخراسانرضویاعالم
کرد کــه «آخرین مهلت انجــام اصالحات و رفع ســوء
مدیریت در باغ وحش مشهد ۳۰آذر ماه است و پس از
پایاناینمهلتدرصورتانجامنشدناصالحات،این
مجموعهتعطیلخواهدشد».اینچندمینباراستکه
به جای تالش برای رفع مشکالت و معضالت موجود
در باغ وحش مشهد ،گزینه پاک کردن صورت مسئله
یعنی تعطیلی این مرکز مهم تفریحــی مردم انتخاب
میشود.تورجهمتیبهایرنادراینبارهگفت:تعطیلی
باغ وحش مشهد در صورت اجرا نشدن دستورالعمل
زیســت محیطــی در ابتدای زمســتان امســال انجام
میشود.ویافزود:همچناناجرایدستورالعملها
و آییننامه های زیست محیطی از جمله معرفی مدیر
داخلــی ذیصالح در باغوحش مشــهد با مشــکل رو
به روســت .وی گفت :آخرین تذکرات برای رفع ســوء
مدیریتهابهباغوحشمشهداعالمشدهوبدونهیچ
تردیدیاصالحساختارو وضعموجوددراینمجموعه
برای جلوگیری از تکرار اتفاقاتی که موجب تشــویش
اذهان عمومی میشــود ،به عنــوان اولویــت در حال
پیگیریاست.ویافزود:بهاندازهالزموموردنیاززمان
برایاصالحمعضالتومشکالتباغوحشمشهدبه
مدیران این مجموعه داده شدهاست و حتما باید یک
مدیرداخلیمتخصص،هدایتاینمجموعهرابرعهده
بگیرد.ویتصریحکرد:سوءمدیریترامشکلاصلی
باغ وحش مشــهد میدانیم و اگرچه اقدامات خوب و
قابل توجهی هم در این مجموعه انجام شد ه است اما
اینبهمنزلهحلمشکالتدیگراینمجموعهنیست.
•ظرفیتهایتفریحیشهررا ازمردم نگیرید

نکته مهمی که در تصمیم گیــری مدیران باید مدنظر
قرارگیردایناستکهرفعاشکاالتومعضالتمدنظر
محیط زیست در باغ وحش واجب و ضروری است اما
درمواجههباتعللاحتمالیمدیراناینمجموعهبرای
رفعمشکالت،نبایدتصمیمیگرفتکهبهضررمردم
شهرباشد،بههرحالباغوحشمشهدیکیازقدیمی
ترینمراکزتفریحیمردماستوتعطیلیآنقطعایکی
ازظرفیتهایتفریحیشهرراازمردممیگیرد.بهتر
اســت به جای انتخاب راحت ترین کار یعنی تعطیلی
مجموعه،تالشجدیتریبرایرفعمشکالتوالزام
مدیر به انجام اصالحات شــود تا باغ وحش مشهد نیز
بهسرنوشتتلخکوهستانپارکشادیدچارنشود.

