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انتقاد صریح رئیس شورای شهرازشورای عالی شهرسازی

رئیس شورا:طرحی راکه درآن حقوق ساکنان وکارآفرینان دربافت اطراف حرم نادیدهگرفته شود ،امضا نخواهیمکرد

محمد حســام مسلمی -بررســی و تصویــب لوایحی
دربــاره شــرایط واگــذاری قراردادهــا در حــوزه
خدمات شــهری ،دوفوریتــی انتشــار اوراق مالی
اسالمی برای طرحهای حملونقل شهری و فاز5
خط  3قطار شــهری و موضعگیری رئیس شورای
شــهر در خصــوص بافــت پیرامــون حــرم رضوی،
ازجمله مهمتریــن موضوعات مطرحشــده در نود
و ششمین جلســه علنی شورای شــهر مشهد بود.
به گزارش خراســان رضــوی ،محمدرضا حیدری
رئیــس شــورای شــهر در ابتــدای نود و ششــمین
جلسه علنی شورای شهر با اشــاره به رویدادهای
هفته و تبریــک هفته قوه قضاییه اظهــار کرد :آغاز
این دهه با والدت حضرت معصومه (س) و انتهای
آن با والدت امام رضا (ع) است .شــرایط حاکم بر
فضای عمومی شهر شــاید اجازه نداده که مراسم
و جشنها برگزار شود و آنچه تالش کردیم و باید
انجام دهیم ،ترویج اندیشه فرهنگ رضوی است.
حیدری از تالشها و اقدامات شــهرداری مشــهد
برای برجســتهکردن دهــه کرامــت و والدت امام
رضا(ع) در فضای اکران تبلیغات شــهری تشــکر
کرد و گفــت :زمانبنــدی فضاآراییهای شــهری
بهتر اســت به نحــوی باشــد کــه دســتاویز برخی
بهانهجویــان و عناصری کــه صرفــ ًا بهظاهر توجه
میکننــد ،نشــود .وی بابیــان اینکــه در موضوع
تبلیغــات شــهری ،مســئولیت تنهــا با شــهرداری
نیســت ،افزود :نهادهای فرهنگــی دیگری نیز در
این زمینه مســئولیت دارند که نقش خــود را باید
ایفا کنند ،شهرداری مشهد در مناسبتهای ملی
و مذهبــی فراتــر از تــوان خــود ورود میکند ولی
درعینحال ،برنامهریزی و طراحیهای شهرداری
باید با مالحظات بیشــتر و با سرعت باالتری انجام
شود تا اندک راه بر بهانهجویان بسته شود.
•حقوق مردم در طرح بافت پیرامونی حرم
رعایت نشود ،شورای شهر مشهد آن را تایید
نخواهد کرد

طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر
رضوی ،محور دیگــر صحبتهای رئیس شــورای
شهر مشهد بود و حیدری بابیان اینکه چند ماهی
اســت این موضــوع در محافــل علمــی ،تخصصی
و مدیریــت شــهری و اســتان بحث و بررسیشــده
و جامعه نیز نســبت به آن حســاس اســت ،افزود:
رسانهها در این زمینه نقش بهسزایی دارند و باید با

آگاهیبخشی و اطالعرسانی عمومی ،شرح آنچه
را اتفاق خواهد افتاد،بیان کنند.وی بابیان اینکه
بیش از  20ســال از اجرای طرح گذشته و اکنون
نیمــی از طــرح پیشــرفت فیزیکی داشــته اســت،
افزود :طرح اجراشــده مســیر قانونی خود را طی
کرده و تأییدیه شورای عالی معماری و شهرسازی
را هم دریافت کرده اســت؛ وزیر وقت هم این طرح
را بهعنوان رهاوردی بزرگ به مردم معرفی کرد و
اجرای طرح در  2قطــاع نیز به عهــده وزارت راه و
شهرسازی گذاشته شــد.حیدری افزود :پس از 2
دهه ،ارادتمندان و عالقهمندان به بارگاه ملکوتی
امام رضا(ع) به این نتیجه رســیدهاند که آنچه در
این طــرح تاکنون اجراشــده ،فاقد پیونــد معنوی
و هویتی با مضجــع منور رضوی اســت.وی تأکید
کرد :در ضرورت بازنگری و اصالح طرح نوسازی
و بهســازی بافــت پیرامونی حــرم مطهــر رضوی،
در ســطح ملی و اســتانی اتفاقنظر وجــود دارد و
آنچه محــل بحث بــوده ،شــیوه و روش برخورد با
این موضوع اســت.حیدری بابیان اینکه شورای
پنجم شهر مشــهد و مدیریت شــهری در این دوره
هیچ مســئله خاصی با بازنگری طرح ندارد و از آن
حمایت میکنــد ،افزود :شــورای عالی معماری و
شهرسازی یکبار اصالح طرح را با رویکرد آمرانه
و یکسویه تحت عنوان طرح مهرازان تجربه کرد؛
طرحی کــه خالف نظــر کمیســیون مــاده  5بود و
یکسویه ابالغ شد ،لذا موفقیتی کسب نکرد.وی
تصریح کرد :شــورای شهر مشــهد در آغاز فعالیت
خود درخواست بررســی طرح ،پیش از ابالغ را به
شــورای عالی معمــاری و شهرســازی مطرح کرد
ولی هیــچ اعتنایی بــه این درخواســت نشــد؛ لذا
طرح مهرازان 3سال معطل ماند و هیچ آثاری هم
نگذاشت.رئیس شورای شهر مشهد بابیان اینکه
شورای عالی معماری و شهرسازی بازهم رویکرد
آمرانــه و یکســویه را انتخاب کرده اســت ،افزود:
در شــرایطی که بر اســاس تصمیم مدیریت عالی
اســتان ،اعضای شورای شــهر در کمیسیونهای
تخصصــی مشــغول بررســی طــرح بــرای اعــام
پیشــنهادها و نظــرات اصالحــی بودنــد ،طــرح و
شــیوهنامه بهیکباره ابالغ شــد که به ذهن همان
نگاه یکســویه را متبادر میکند.حیــدری تأکید
کرد :طرحی که در آن حقوق مردم اعم از ساکنان
و کارآفرینان نادیده گرفته شود ،مورد تایید شورای
شــهر مشــهد نیســت و آن را امضــا نخواهــد کرد.

وی در ادامه گفت :بدعتهایی که شــورای عالی
معماری و شهرســازی در خصوص طرح نوســازی
و بهســازی بافت پیرامونــی حرم مطهر گذاشــته،
در تاریخ بیسابقه است و از تمامی صاحبنظران
دعــوت میکنیم تــا اگــر نمونههایی وجــود دارد،
به آن اشــاره کنند.حیدری بابیان اینکه شــورای
عالی معماری و شهرسازی ،تشخیص تخلف را به
عهده مجموعهای دانشگاهی گذاشته درحالیکه
مرجع قانونی واصلی رســیدگی بــه این تخلفات،
کمیســیون مــاده  100اســت ،افــزود :چنیــن
تصمیمی بدون شک مشــکالت مختلفی را در پی
خواهــد داشــت.وی همچنین خاطرنشــان کرد:
شورای شهر مشهد بر اصالح طرح تأکید دارد ولی
ظرفیت و توان مدیریت شهری ،جدا از مشاور ،باید
در ردههای استانی و کمیسیون ماده  5دنبال شود
و آنچه وظیفه شــورای شهر اســت ،اعمال شود.
حیدری بابیــان اینکه ضرورت اطالعرســانی به
مردم و کارآفرینان را جدی میدانیم و شــهرداری
باید در ایــن زمینــه پیشقدم شــود ،اظهــار کرد:
موضع رســمی شــورای پنجم همین گفتههاست
و مشــکالت ناشــی از اجرای این مصوبــه را ابالغ
کنندگان آن باید به عهده بگیرند.وی خاطرنشان
کرد :یکی از جهتگیریهای شورای پنجم ،حفظ
ساکنان بومی و جلب مشارکت مردم در بافت است
که در همین زمینه 5دفتر تسهیلگری فعالشده و
از سوی دیگر به دنبال احیای راستاهای تاریخی،
تملــک خانههای با قدمــت در راســتههای هویت
تمدنــی و دینــی منطقــه هســتیم کــه اقدامــات
ارزشــمندی نیز در این جهت اجرایی شده است.
حیدری بابیان اینکه مدیریت شهری در این دوره

پیوســته بــرای تغییر رویــه مهاجرت تــاش کرده
است ،افزود :جهتگیری ما تثبیت ساکنان بومی
بــوده و در همین راســتا ،پاســخگویی بــه امالک
ریزدانه بهمراتب بیشتر از امالک بزرگ بوده است.
وی افــزود :فضاهای مذهبی ایجادشــده در بافت
پیرامونی حرم مطهر ،طی  3ســال اخیر ،دو برابر
و مساحت فضای سبز احداثشــده نیز  1.5برابر
دوره پیشین مدیریت شهری است.رئیس شورای
شهر مشهد بابیان اینکه رویکرد مدیریت شهری
در این دوره بــر مبنای اصالح و تغییر بوده اســت،
افزود :لــذا در تعامل با ســازمان بودجه بــه دنبال
اخذ اوراق مشــارکت بــرای تأمین زیرســاختها
بودهایم و نه خرید ملک؛ شهرداری زیرساختها را
فراهم میکند و مابقی طرح را شهروندان و مردم
پیش خواهند بــرد ،در چنین فضایی ،برخی افراد
و عناصری با اهــداف و نیاتی مشــخص ،به دنبال
فضاســازیهای رسانهای و سیاســی هستند.وی
تصریح کرد :بر اساس طرح دوفوریتی که اخیر ًا به
تصویب شورای شهر رســید ،ظرفیتهای قانونی
به شــهردار برای توقف طرح تفویض شــده است و
چنانچه مشــاور ،حقوق مــردم را نادیــده بگیرد،
شــهردار بایــد از اختیــارات خــود اســتفاده کند.
وضعیت قرمز مشهد و خراسان ازنظر آمار مبتالیان
و فوتیهای کرونا ،آخرین موضوعی بود که رئیس

شورای شــهر مشــهد به آن اشــاره کرد و گفت :بر
اســاس گزارشهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی،
تعداد بیمــاران در حــال افزایش اســت؛ مدیریت
شهری مشهد همچون موج اول ،آمادگی دارد که
مصوبات ســتاد اســتانی مبارزه با کرونا را دنبال و
برخی محدودیتها را برای بهبود شــرایط مجدد
اعمــال کند.اولیــن دســتور کار اعضای شــورای
شهر بررسی الیحه دوفوریتی نامگذاری ایستگاه
آتشنشــانی واقع در بولوار مجد به نام آتشنشان
فداکار «امیرمحمد زارع» بود که به تصویب رسید.
•اوراق هزار میلیاردی برای قطار شهری

تصویــب الیحــه دوفوریتــی انتشــار اوراق مالی
اســامی برای فاز  ۵پــروژه خط  ۳قطار شــهری
دومیــن دســتور نمایندگان شــورای شــهر بود.
الیحه دوفوریتــی انتشــار اوراق مالی اســامی
برای طرحهای حملونقل شهری مصوبه بعدی
شــورای شــهر در ایــن جلســه بــود ،همچنین بر
اساس ماده واحده این الیحه به شهرداری مشهد
اجازه داده میشود به اســتناد بند (د) تبصره ۵
قانون بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور و به منظور
تأمیــن بخشــی از منابــع مالی مــورد نیــاز برای
اجرای فاز پنجم پروژه خط  ۳قطار شهری ،نسبت
به انتشار اوراق مالی اســامی به مبلغ  10هزار
میلیارد ریال با سود علیالحساب مورد توافق با
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران با رعایت
تبصرههایی اقدام نماید.
کالیی شهردار مشــهد که در صحن علنی شورای
شــهر حضور یافته بود ،در خصوص انتشــار اوراق
از ســوی دولت بــرای حملونقل گفــت :موضوع
تأمین مالی پروژههای شــهرداری در سال  99از
اهمیت خاصی برخوردار اســت .من فکر میکنم
همــه بایــد دستبهدســت هــم بدهیــم ،مدیریت
شــهری در مشــهد یکپارچــه اســت ،شــهرداری و
شــورای شــهر روی ایــن موضوعــات تأکیددارند،
امیــدوارم نماینــدگان عالــی دولــت در اســتان،
نمایندگان مردم در مجلس و ســایر کسانی که در
شهر مسئول هســتند ذرهای از این موضوع کوتاه
نیایند.وی بابیان اینکــه هزینههای مترو در حال
افزایشیافتن اســت تصریح کرد :منطقی نیســت
درحالیکه هزینههای مترو سه برابر افزایشیافته
اســت ،چراکه مــا  700یــا  800میلیــارد تومان
اوراق مشــارکت میگرفتیم و با افزایش هزینهها
میــزان اوراق افزایش نیافته اســت ،فکــر میکنم
نمایندگان در مجلس شــورای اســامی تدبیری
کنند ،زیرا ما میتوانیم گلیم خــود را از آب بیرون
بکشــیم ولی سایر شــهرها با این روند قطع ًا امکان
فعالیت نداشــته واالن هم ندارند ...کالیی ادامه
داد :صحبــت در شــعار بــرای حمایــت از توســعه
شــهر مشــهد بیشازاندازه اســت که باید به اقدام

عملی تبدیل شود و مهمترین نمود آن حوزه ریلی
و تأمیــن مالی آن اســت ،مدیریت شــهری را نباید
تنهــا بگذارند.شــهردار مشــهد بابیــان اینکــه با
صراحت اعالم میکنم با نوساناتی که در موضوع
ویــروس کرونــا وجــود دارد ،چرخه زیــارت به این
زودیها آنچنانکــه باید برای موضوع اشــتغال
فعال نخواهد شــد یــا فعالیــت آن کفــاف گردش
مالی تأمینکننده رشد اقتصادی نخواهد داشت
تصریح کــرد :اگرچه همــه باید تــاش کنیم که با
رعایت پروتکلها آنها را به ســرانجام برســانیم،
پروژههای شهری میتواند اشــتغال ایجاد و رشد
اقتصادی را حفظ کند که در انجام این مهم و تأمین
مالی نیازمند حمایت دولت و مجلس هستیم .وی
ادامه داد ۶۰۰ :میلیارد تومان اوراق مشارکت با
پرداخت اصل و ســود دولت پیشبینیشده است
که امیدواریم در  ۱۰تا  ۱۵روز آینده محقق شود؛
 ۸۰۰میلیارد تومان کمک به بافت فرسوده اطراف
حرم نیز از سال گذشته تاکنون انجامشده که هنوز
وصول نشده اســت ،ما نمیتوانیم اعالم کنیم که
ساماندهی بافت اطراف حرم اهمیت دارد اما در
راستای انتشار اوراق مشارکت که مراحل آنیک
ســال اســت که انجامشــده ،اعداد قطعی شــده و
دولــت در بنــد دال تبصره پنج ســال  98بــه ارائه
 600میلیارد تومان با  50درصد اصل وسود تعهد
داده اســت ،گامی برنداریم.پنجمین دســتور کار
نمایندگان شــورای شهر مشــهد نیز به نامگذاری
برخی از معابــر و بوســتانها در مناطــق ثامن و 7
اختصاصیافته بود که به تصویب رسید.
• 39هزار میلیارد ریال برای فعالیتهای
فرهنگی و هنری آسیبدیده از کرونا

در ادامه اعضای شــورای شــهر به بررســی الیحه
حمایــت از فعالیتهــای فرهنگــی و هنــری که از
موضــوع کرونــا آســیبدیده بودنــد ،پرداختنــد.
با تصویــب آن بــه شــهرداری مشــهد اجــازه داده
میشــود ،در اجــرای بنــد  ۶مــاده  ۵۵قانــون
شــهرداری نســبت به مســاعدت و کمک به مراکز
فرهنگــی و هنری در قالــب خرید خدمــت ،جمع ًا
تا ســقف مبلــغ ســیونه میلیــارد ریــال در ســال
۱۳۹۹اقدام نماید.هفتمین دســتور کار اعضای
شــورای شــهر تصویــب الیحه شــرایط واگــذاری
قراردادهــای حــوزه معاونــت خدمــات شــهری
بــرای دورههای تا ســه ســال الیحــه بود.حیدری
همچنیــن در حاشــیه صحن علنی شــورای شــهر
درباره جایگزینی امیر شهال برای شورای شهر نیز
گفت :در رابطه با این موضوع با توجه به حکمی که
برای عضو شورای شهر پیشآمده ما به فرمانداری
منعکــس کردیم ،بــا توجه بــه اجرای حکــم عم ً
ال
این اجرا مانع وظیفه وی در شــورا میشــود و باید
فرمانداری در این خصوص تصمیمگیری کند.

