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شهری

دادستانعمومیوانقالبمرکزاستاناعالمکرد:
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اجرای طرح کمربند سبز
در ارتفاعات جنوبی مشهد

معاونشهردارمشهدخبرداد:

حل معضل «کشفرود»
طی ۱۸ماه آینده

معاونخدماتشهریشهرداریمشهدازبهرهبرداری
تصفیهخانهچرمشهرتاپایانزمستانخبردادوگفت:
اگرکارهاباهمینسرعتپیشبرود،مشکلکشفرود
در بازه یــک ســال و نیم آینــده حل میشــود .مهدی
یعقوبی در گفتوگو با فارس ،در شرح اقدامات انجام
شده توســط معاونت خدمات شــهری در کشف رود،
یکیازاولویتهایاصلیدرساماندهیکشفرودرا
بحثتصفیهخانهشهرکصنعتیچرمشهراعالمکرد.
ویبابیاناینکهاینپروژهتاکنونبیشاز 85درصد
پیشرفت داشته ،اظهار کرد :اگر مانعی ایجاد نشود تا
پایانسالاینتصفیهخانهبهبهرهبرداریمیرسد.وی
افزود:پیروجلساتیکهبامسئوالناینشهرکبرگزار
شد،پیگیرحلمسائلومعضالتاینحوزهبودیموهم
اکنوننیزاقداماتدراینحوزهباسرعتخوبیانجام
میشود.یعقوبیاظهارکرد:درکناراینتصفیهخانه،
فراخوان تصفیهخانه ســپتاژ هم با 60میلیارد تومان
که  45میلیارد تومان آن از اعتبارات شهرداری و 15
میلیارد تومان از اعتبارات دولتی گذاشته شدهاست
هم در دســتور کار قرار دارد .معاون خدمات شــهری
شهرداری مشــهد از تعیین پیمانکار این تصفیه خانه
طی 45روز آینده خبر داد و گفت :اگر کارها با همین
سرعت پیش برود ،مشکل کشفرود در بازه یک سال
ونیمآیندهحلمیشود .ویتاکیدکرد:باتوجهبهاین
که احیای کشــف رود در قالب مدیریت واحد اســت،
اگر شرایط جوی مناسب باشد و دستگاههای متولی
همکاری داشــته باشند تا پایان ســال ۱۳۰هکتار از
اراضیکشفرودساماندهیودرختکاریمیشود.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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شورایشهرمشهدالیحهحمایتازاحداثوتکمیلباغموزهدفاعمقدسراتصویبکرد

مصوبه 4/7میلیاردی برای باغموزه دفاع مقدس
شورای شهر کمک 500میلیونی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان را تصویب کرد

شورای شهر
محمدحسام مسلمی

روز گذشته هشتاد و دومین جلسه علنی شورای
شهر مشهد برگزار شد و اعضای شورا با تصویب
الیحه حمایت از احداث و تکمیل باغ موزه دفاع
مقدس ،مبلــغ  47میلیــارد ریــال را بــه منظور
تســریع در احداث این پروژه اختصــاص دادند.
در این جلسه همچنین الیحه اصالح اساسنامه
شرکت نمایشگاه بینالمللی مشهد ،الیحه مجوز
دریافت تسهیالت بانکی مازاد بر بودجه مصوب
شــهرداری مشــهد و الیحه اصالح الحــاق چند
تبصره به آییــن نامه حمایــت از ورزش قهرمانی
بررســی و تصویب شــد .همچنین اعضای شورا
با ارائــه طــرح دو فوریتی کمک به ســیل زدگان
استان سیستان و بلوچستان مبلغ  500میلیون
تومان را به این موضوع اختصاص دادند.
•تحقق مشارکت حداکثری ،مستلزم
رقابتی بودن انتخابات است

بــه گــزارش «خراســان رضــوی» ،محمدرضــا
حیدری رئیس شــورای شهرمشــهد در ابتدای
این جلسه ضمن تسلیت شهادت سپهبد شهید
حاج قاسم ســلیمانی گفت :قدرشناسی مردم
ایــران ،بــه ویژه همشــهری هــای مشــهدی در
جوار بارگاه منــور امامرضا(ع) و حضور پرشــور
در مراســم تشــییع پیکر ایــن شــهید واال مقام و
همرزمانــش ،روز مانــدگاری را در تاریــخ ایــن
شهر به جای گذاشت .وی با تشکر و قدردانی از
مدیریت شهری مشــهد به دلیل اقدامات انجام
شــده در حوزه اکرانهای تبلیغاتی و همچنین
حملونقــل عمومــی در روز تشــییع پیکرهای
مطهر شــهدا افزود :بــه منظور تداوم راه شــهید
ســلیمانی اقداماتی چون تشــییع باشکوه و نام
گذاری برخی معابر و مکانها ،شرط الزم است
ولی کافی نیســت .آن چه پیوســته بایــد در این
خصوص مدنظر و مورد توجه قرار گیرد ،اندیشه،
تفکر و مشی و زندگی این شهید واالمقام است.
چهرهای کــه نــه ناســزایی از او شــنیدیم و نه از
جریان خاصی حمایت کرد.
حیدری در ادامه با مرور مناســبت های هفته به
نوزدهم دی ماه ،سومین سالگرد رحلت آیت ا...
هاشمی رفسنجانی ،اشاره کرد و گفت :مرحوم
هاشمی ،مبارزی خستگی ناپذیر و فداکار بود،
چهــرهای که هشــت ســال مســئولیت جنگ را
برعهده داشت و نقش برجسته ایشان در پذیرش
قطعنامه  598و پایــان جنگ ایــران و عراق بی
بدیــل اســت .وی افــزود :زمانــی که ایــن مبارز
انقالبی شــاق و شــکنجههای حکومت پهلوی
را تحمل میکرد ،عــدهای بودند که اعتقادی به
مبارزه نداشتند و حتی یک روز را در زندانهای
شاهنشاهی سپری نکردند ولی متاسفانه امروز
همین افراد ،تئوریســین و نظریهپرداز مســائل
نظاموانقالبشدهاند.حیدری،مرحومهاشمی
را بخشی از شناســنامه نظام و انقالب دانست و
گفت :با وجود تمامی رشــادتهای این مبارز و
چهر ه سیاسی انقالب ،برگزاری مراسم سالگرد
ایشان ،توســط برخی امری ناپســند شمرده و با
محدودیتهای اطالعرسانی و شانتاژهایی در
فضای اجتماعی روبه رو می شود.
رئیس شــورای شــهر مشــهد در ادامه به حادثه
تاسف بار سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین
اشــاره و از آن بــه عنــوان حادثــهای غمانگیــز و
دردآور بــرای ملــت ایران یــاد کرد و گفــت :این

حادثه دردناک عــاوه بر این که جان بســیاری
از هموطنــان و نخبگان علمی و دانشــگاهی ما
را گرفت ،اعتمــاد عمومــی را هم نشــانه رفت؛
اعتمــادی که پــس از حــوادث تلخ آبانمــاه ،در
وداع با سردار شهید قاسم سلیمانی تا حدودی
بازســازی شــده بود ،اکنون بار دیگر در معرض
خطر قــرار گرفته اســت .حیــدری با بیــان این
که پنهــانکاری و نبود اطالعرســانی شــفاف،
صادقانــه و بهموقــع در هــر ردهای ،زنــگ خطر
و بحرانی جدی اســت ،تصریح کــرد :در اولین
اقدام ،نظــام اطالعرســانی کشــور بایــد نقد و
بررســی شــود؛ این نظام باید در فضایــی آزاد و
شــفاف به رســالت خود بپردازد .وی با تاکید بر
لزوم مجازات مقصران این خطای بزرگ ،گفت:
از آسیبهای احتمالی این فاجعه که بر وحدت
ملی تاثیرگــذار اســت ،نبایــد غافل شــد و باید
مراقبت کنیم تا سرمایه های نمادین و اقتدار ما
در حوزه دفاع و امنیت کشور هم تضعیف نشود.
حیدری تصریح کرد :از خانوادههای این عزیزان
و جان باختگان ســانحه هوایی بایــد دلجویی و
آن ها را تکریم کنیم و فضای اکرانهای شهری
هم باید بــه ایــن موضــوع بپــردازد .یادمانی از
شــهدای این حادثه نیز در شــهر مشــهد توسط
حوزهفرهنگیوهنریشهرداریتهیهودرمکان
مناسب نصب خواهد شد .عذرخواهی ،استعفا
و مجازات مقصــران ،حداقل انتظــارات جامعه
برای جبران آســیبی بوده که به اعتماد عمومی
وارد شده است.
حیدری در ادامــه صحبتهای خــود گفت :در
شــرایطی که جامعه مــا بــرای مقابله کــردن با
جریــان تروریســم دولتــی آمریکا و فشــارهایی
که پــس از اتفاقــات اخیر شــاهد خواهیــم بود،
نیازمنــد وحدت ،انســجام و همدلی اســت ،در
دو روز گذشــته شــاهد اعــام نظر هیئــت های
نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی
بودیــم ،جمــع زیــادی از نیروهــای جریان
اصالحات و اعتدالگرا بــا عدم تایید یا عدم
احراز صالحیت روبه رو شدهاند .وی ایجاد
فضایرقابتیراالزمهشکلگیریانتخاباتی
بامشارکتحداکثریدانستوگفت:حذف
شدن این فضا بین جریانهای درون نظام،
اتفاق نامبارکی است و از همه دلسوختگان
و عالقهمندان انقالب و جمهوری اســامی
مــی خواهیــم بــه ایــن موضــوع ورود کنند
تــا در فرصــت پیــش روی شــورای نگهبان
بــرای رســیدگی بــه اعتراضــات ،اصالح و
بازسازی الزم انجام شــود .وی افزود :همه
کارشناســان اجتماعی و متخصصان حوزه
سیاســت داخلی معتقدند رویکرد کنونی و
حذف برخی چهرههای منتســب به برخی
جریانهــای سیاســی ،خســارتهای بــی
شماری میتواند داشته باشد.
در ادامه ،اعضای شــورای شــهر وارد اولین
دســتور کار خود شــدند و به بررســی الیحه
مجــوز فــروش دارایی هــای شــهرداری در
پــروژه ســامانیه پرداختند که ایــن الیحه به
درخواســت تعدادی از اعضای شورا و برای
بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط برگشت
خورد و قرار شد ظرف حداکثر یک ماه دوباره
بررسی و در صحن علنی شورا مطرح شود.
•اصالح اساسنامه ،آیین نامه معامالتی
و آیین نامه استخدامی نمایشگاه
بین المللی

دومیــن دســتور کار نیــز بررســی اصــاح

•کمک  47میلیارد ریالی به باغ موزه دفاع
مقدس

عکس :پایگاه اطالع رسانی شورا

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان گفــت:
دادستانیباالزامدستگاههایمسئولبهوظیفهخود،
باعثشداجرایطرحکمربندسبزمشهددرارتفاعات
جنوبیشهرتوسطشهرداریعملیاتیواجراییشود.
محمدحسیندرودی،درگفتوگوبامیزاناظهارکرد:
یکی از تنفس گاههای اصلی شــهر مشــهد ارتفاعات
جنوبی شــهر اســت که با توجــه به وجود ســنگهای
معدنی ،از اواخر دهه  ۸۰تصرفات غیرقانونی توسط
اشــخاص حقیقی و حقوقــی در غفلت دســتگاههای
نظارتی صورت گرفته است .وی افزود :دادستانی در
راستایصیانتازاراضیملیوپیشگیریازتصرفات
غیرمجازومبارزهباپدیدهزمینخواری،باورودجدی
بهموضوعباالزامدستگاههایمسئولبهانجاموظیفه
خود باعث شــد اجرای طرح کمربند ســبز مشهد در
ارتفاعات جنوبی شــهر توسط شــهرداری عملیاتی و
اجرایی شــود .وی تصریح کرد :در همین راستا دهها
معدنغیرمجازدراراضیارتفاعاتجنوبیشهرمشهد
تعطیلشدوبهوضعیتسابقبرگشتوباپیگیریهای
مکرر،بسیاریازتصرفاتکهتوسطاشخاصحقوقی
صورت گرفته بود ،آزادسازی شد و برای اجرای طرح
کمربندسبزمشهددراختیارشهرداریقرارگرفت.

جامعه

اساســنامه ،آییــن نامــه معامالتی و آییــن نامه
اســتخدامی شــركت نمایشــگاه بیــن المللــی
مشــهد بود که به تصویب رســید .بر این اساس
«بــه شــهرداری مشــهد اجــازه داده میشــود،
بــرای اصــاح اساســنامه شــرکت نمایشــگاه
بینالمللی مشــهد و طی مراحــل قانونی الزم
اقدام نماید ».در تبصــره  2این مصوبه نیز آمده
است« :شهرداری مشهد مکلف است ،بهمنظور
افزایش سطح بهرهوری ،تقویت توان و ظرفیت
مالی و سرمایهای این شرکت ،حداکثر ظرف دو
ماه از تاریخ الزماالجراشدن این مصوبه ،نسبت
به افزایش ســرمایه شــرکت با رعایت تشریفات
اداری و قانونی ،اقدام نماید».
•موافقت با دریافت وام تا سقف هزار
میلیارد توسط شهرداری

بررســی الیحه مجوز دریافت تســهیالت بانکی
مازاد بــر بودجــه مصــوب شــهرداری مشــهد،

سومین دستور کار جلسه روز گذشته شورا بود
که پــس از بحث و بررســی به تصویب رســید .بر
اســاس این مصوبه «به شــهرداری مشهد اجازه
داده میشــود ،بهمنظــور تأمیــن منابــع مالــی
مورد نیاز پروژههای عمرانی و شــهری مصوب،
پرداخــت بهموقــع طلــب پیمانــکاران مجــری
اینگونه از پروژهها و خرید نــاوگان حمل و نقل
ریلی و اتوبوســرانی ،عــاوه بر بودجــه مصوب
شــهرداری مشــهد مقدس ،تا ســقف  10هزار
میلیارد ریال تسهیالت بانکی از بانکهای مجاز
تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اســامی
ایران ،دریافت نمایــد ».در تبصره  2این مصوبه
نیز آمــده اســت« :از محل تســهیالت مزبــور ،تا
سقفدوهزارمیلیاردریالبهمنظورتأمینمنابع
مالی مورد نیاز برای خرید ناوگان اتوبوســرانی
تعیین گردید ».طرح الحاق چند تبصره به آیین
نامه حمایت از ورزش قهرمانی نیز در این جلسه
به تصویب رسید.

در ادامه اعضای شورای شــهر مشهد در بررسی
پنجمین دستور کار خود به شــهرداری این شهر
مجوزدادتاسقف ۴۷میلیاردریالبرایتسریعدر
روند احداث باغ موزه دفاع مقدس هزینه کند .بر
اساساینمصوبه«بهشهرداریمشهداجازهداده
میشــود ،در راســتای اجرای موافقتنامه میان
شورای شهر ،شــهرداری و بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس استان خراسان رضوی
و بهمنظور کمک به تسریع احداث باغموزه دفاع
مقدس ،تا ســقف مبلغ  47میلیارد ریال از محل
ردیف اعتبارات احداث بوســتانهای موضوعی
بودجهسالجاریشهرداریهزینهکند».
•کمک  500میلیون تومانی شهرداری به
سیل زدگان سیستان و بلوچستان

در پایان جلسه علنی روز گذشته نیز کمک۵۰۰
میلیون تومانی شهرداری مشهد به سیل زدگان
استان سیستان و بلوچستان در قالب الیحه دو
فوریتی در صحــن علنی شــورا مطرح شــد و به
تصویب اعضا رسید.
•خارج از متن

* در بخشــی از جلســه و هنگام بررســی الیحه
الحاق چند تبصره به آیین نامه حمایت از ورزش
قهرمانــی ،احســان اصولی که مخالــف یکی از
تبصره ها بود پس از اعالم مخالفت خود و بحث
در این باره با برخی دیگر از اعضای شورا ،اعالم
کرد از ریاست کمیسیون فرهنگی شورا استعفا
خواهد کرد .اصولی پس از پایان جلســه نیز در
جمع خبرنــگاران و در پاســخ به این ســوال که
آیا این تصمیم شــما جدی اســت؟ گفت :اجازه
بدهید بررسی می کنیم .حرف الکی نمی زنم.

