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نطق پیش از دستور

اخبار روز
رئیس شورای عالی استانها خبر داد:

کمک3ونیممیلیاردی
بهشوراهایکشور

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا

۱۷۰هزارواحدقولنامهای
غیرمجازدرحاشیهشهر
ساختهشدهاست
رئیس کمیسیون خدمات شهری،
بهداشت ،سالمت و محیط زیست
شــورای اسالمی مشهد گفت :تعداد
۱۷۰هزار واحد قولنامهای بدون مجوز
و بــدون رعایت اصــول شهرسازی در
حاشیه شهر ساخته شده است.
غالمحسین صاحبی در نشست با
جمعی از شهروندان در مسجد النبی
خیابان پنجتن بیان کرد :متاسفانه
۳۰درصـــد از جمعیت شهر مشهد
معادل یک میلیون و ۲ ۰۰هـــزار نفر
حاشیهنشین هستند.
وی در رابطه با ساما ندهی حاشیه
شهر مشهد گفت :با روی کار آمدن
شورای چهارم و ایجاد کمیسیون ویژه
ساماندهی حاشیه شهر حرکتی ارزنده
درباره ارائه خدمات متوازن و عادالنه در
سطح شهر صورت گرفت.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد بیان
کرد :با رویکرد جدید شورای اسالمی
شهر مشهد برای زمینهای قولنامهای
داخـــل بــافــت پــر شــهــری بــا دریــافــت
تعهدنامه محضری از مالک و سیر
مراحل قانونی ،اجــازه ساخت صادر
میشود.
صاحبی اجـــرای نهضت آسفالت
معابر خاکی در حاشیه شهر را یکی از
اقدامات ارزنــده دربــاره ساماندهی
این محدود هها عنوان کرد و یــادآور
شد :در دو سال اخیر بیش از ۴۰۰هزار
مترمربع از معابر بخشهای حاشیه
شهر منطقه چهار آسفالت شده است و
به زودی در مراسمی اتمام معابر خاکی
در این منطقه اعالم خواهد شد.
وی همچنین بـــه اجـــــرای طــر ح
ساماندهی کال کشفرود اشاره کرد و
افزود :این طرح از مهمترین پروژههای
شهری محسوب م ـیشــود؛ چراکه
مشکالت بهداشتی برای شهروندان به
وجود آورده بود.

در جلسه علنی روز گذشته شورا ی اسالمی شهر صورت پذیرفت

بررسینحوهجبرانکاهشدرآمدصدورپروانهساختمانی

مصطفی یاوری نسب -اعضای شورای اسالمی شهر
مشهد در جلسه روز گذشته خود واگــذاری زمین و
پروانه در قبال دریافت ساختمان را بررسی کردند.
به گــزارش شــهــرآرا ،در ایــن جلسه الیحه معاوضه
داراییهای شهرداری شامل زمین و پروانه واقع در باغ
عاملزاده و پروژه دانشجو را به درخواست سرمایهگذار
با مجتمع مسکونی تجاری واقــع در خیابان حر
عاملی 72پس از اظها رنظر موافقان و مخالفان
بینتیجه ماند.
سید جالل فیاضی در همین رابطه گفت :یکی از
موضوعاتی که جدید در دستور کار شهرداری قرار
گرفته ،معاوضه زمین و پروانه با ساختمان است که
اقــدام مناسبی نیست زیرا اگر این ساختما نها به
آسانی به فروش میرسیدند ،مالک آن را به فروش
میرساند و به نظر میرسد این اقدام از سوی شهرداری
به نوعی چوب حراج زدن بر داراییهای شهر است.

سیاست شهرداری معاوضه زمین و پروانه با
ساختمان است

علیاصغر نخعیراد نیز در ادامه تصریح کرد :اگر این
اموال را شهرداری میخرید نگرانیها بجا بود ،اما
سیاست شهرداری معاوضه زمین و پروانه با ساختمان
است که باعث رونق حوزه ساختوساز میشود.
سید مهدی ذاکرالحسینی نیز در ادامه خاطرنشان
کرد :ساختمانی که قرار است به شهرداری واگذار
شود باید دارای پایانکار باشد و اینگونه نباشد که
ساختمانی با تخلفهای زیاد به شهرداری داده شود.
محمدرضا دیمه کار نیز گفت:روند فعلی معاونت
اقتصادی شهرداری مشهد و چوب حراجزدن به اموال
این کالنشهر ،مشهد را در آینده با مشکالت مواجه
خواهد کرد.
حسن قدیر یطرقی نیز بیان کــرد :مشخصات
ساختمانی که قرار است به شهرداری واگذار شود به
درستی به اعضای شورا داده نشده و باید توجه داشت
موقعیت مکانی این ساختمان در قیمت آن تاثیرگذار
است.
سید عبدالکریم جــوادی نیز اظهارکرد :شهرداری
بعد از در اختیار گرفتن زمین ،آن را به پیمانکاران و
طلبکاران خود میدهد و آ نها نیز مجبور هستند

عکس  :محمد زائرنیا /شهرآرا

یــاوری نسب  -رئیس شـــورای عالی
استا نها گفت :در راستای جبران
بــرخــی کاستیها بــودجــه  3و نیم
میلیارد تومانی برای کمک به شوراها
اختصاص یافت.
غالمرضا بصیریپور در حاشیه جلسه
علنی شورا در جمع خبرنگاران اظهار
کــرد :بــرای انتخابات دوره جدیدی
ریاست شورای عالی استانها کاندید
میشوم و اینکه دولت از من حمایت
میکند حرف صحیحی نیست.
وی بــا اشـــاره بــه عملکرد یــک ساله
خود خاطرنشان کرد:به سبب حفظ
توسعه فرهنگی اقتصاد مقاومتی
و سرعتبخشید ن بــه فعا لیتها
بسیاری از نشستها و جلسات خود
با اعضای شورای عالی استانها را به
صورت ویدئو کنفرانس برگزار میکنم
که تاکنون نیز خروجیهای بسیار
ارزشمندی داشته است.
وی با اشاره به برگزاری 5همایش در یک
سال گذشته یادآور شد :اولین همایش
روســای شــوراهــای کشور در مشهد،
اولین همایش مراکز پژوهشهای
شوراهای کشور ،همایش توسعه پایدار
روستایی ،همایش اعضای بانوان عضو
شوراها در کشور و برگزاری همایش
مشترک بــا وزارت نیرو در راستای
تولید انــرژی پــاک از زباله از جمله
همایشهای برگزار شده توسط شورای
عالی استانها در کشور بوده است.
بصیر یپورافزود :در گذشته ما هیچ
عضویتی در کمیسیو نهای دولت
نداشتهایم اما در این دوره با رایزنیهای
صــورت گرفته توانستیم به عضویت
کمیسیون کالنشهرهای دولــت در
بیاییم.وی تصریح کرد :در یک سال
گذشته در جلسات کشوری همواره
نبود یک ردیــف مالی مشخص برای
شوراهای کشور یکی از موضوعات مهم
مطرح شده از سوی بنده بوده است.
بــصــیــریپــور خــاطــرنــشــان کـــرد :در
طول یک سال گذشته 140روز را در
سفرهای استانی و پیگیری مشکالت
شوراها اختصاص داده و توانستهایم
بر خالف 14سال گذشته که 66الیحه
مصوب شــده بــود در ایــن یــک سال
35الیحه را به تصویب برسانیم.

گـــزارش

آن دسته از معادنی که فقط مجوز سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان را دارند دو هفته پس از پاسخ این سازمان به
استعالم آنها ،پروندهشان در کمیته فنی کارگروه امور زیربنایی استان بررسی میشود تا نسبت به ادامه فعالیتشان
تصمیمگیری شوداز فعالیت معادنی هم که مجوز بهرهبرداری ندارند توسط فرمانداری مشهد جلوگیری می شود.

بپذیرند.
خلیل موحدی محصل نیز گفت :این نوع تهاترها
کمکی به تحقق بودجه شهرداری است و باید به این
نکته نیز توجه کنیم که شهرداری چندین بار فروش
باغ عاملزاده را در روزنامهها آگهی کرد ولی خریداری
پیدا نشد.
محمود عامریفرد نیز با اشاره به رکود حاکم بر حوزه
ساختوساز بیان کرد :شهرداری باید برای پرداخت
بدهیهای خود به بانکها و افراد حقیقی و حقوقی
درآمد داشته باشد که باید با استفاده از راهکارهای
مختلف این درآمدها حاصل شود.
جواد ستاری در ادامه تصریح کرد :چگونه ساختمانی
که هنوز پایانکار ندارد میخواهد به شهرداری واگذار
شود؟
مــعــاون اقتصادی شــهــردار مشهد نیز در همین
رابــطــه گفت :باید واقعیتها را در نظر بگیریم
زیــرا در شرایط رکــود حاکم بر حــوزه ساختوساز
باید با اتخاذ راهکارهایی از جمله معاوضه زمین
وپــروانــه بــا ساختمان بتوانیم کــســری مــالــی به
دلیل کاهش صــدور پــروانــه ساختمانی را جبران
کنیم.
مزجی تاکید کرد :بیشک فروش آپارتمانهای چند
صد میلیونی برای شهرداری راحتتر از فروش زمین
چند میلیاردی است.

نامگذاری خیابان دانش شرقی بنام شهید حنائی

در ادامه جلسه روز گذشته الیحه نامگذاری خیابان
دانش شرقی به نام شهید محمدعلی حنائی در دستور
کار قرار گرفت که اعضا با این نامگذاری با حفظ نام
فعلی آن موافقت کردند.
همچنین در ادامــه الیحه شهرداری مشهد دربــاره
واگــذاری پیما نهای نگهداری ،تعمیر و خدمات
حجمی خط یک قطار شهری مشهد و حومه نیز
بررسی و تصویب شد.با تصویب این الیحه به شهرداری
مشهد اجازه داده شد به منظور فراهمکردن شرایط
بهتر و انجام صرفهجویی در منابع مالی ،پیمانهای
نگهداری ،تعمیرات و خدمات حجمی خط یک قطار
شهری مشهد را برای دوره 3ساله از طریق برگزاری
مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای خصوصی
واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار کند.

اعدام نمر اوج بیرحمی و وقاحت حکومتی است که
بذر تکفیریها را پاشانده است

همچنین روز گذشته شــورای اسالمی شهر مشهد
مقدس در محکومیت اقدام رژیم سعودی در اعدام و به
شهادت رساندن «شیخ نمر» رهبر شیعیان عربستان
بیانیهای صادر کرد .در این بیانیه آمده است« :اقدام
ددمنشانه حکومت آلسعود در به شهادت رساندن

ناجوانمردانه روحانی فقیه و رهبر شیعیان عربستان
«آیــتا ...نمر باقر النمر» اوج بیرحمی و وقاحت
حکومتی را نشان داد که سالهاست در منطقه بذر
تکفیریها را با حمایت صهیونیستها پاشیده است
تا جهان اسالم و شیعیان را بر اساس الگوی آمریکایی
و صهیونیستی تغییر دهد«.آلسعود» نماد حکومتی
است که در خاورمیانه قصد دارد تا وحشیگری اسرائیل
و آمریکا را از طریق جنگهای نیابتی عملی سازد و با
دست داشتن در فجایع یمن ،بحرین ،سوریه و عراق
این حضور را پررنگتر کند«.آیتا ...شیخ نمر باقر
النمر» نماد انسانی آزادیخــواه و برخاسته از باور
مردمی است که از رژیم ستمخواهی «آلسعود» به
ستوه آمده و به ریسمان عدل الهی چنگ زدهاند تا با
عدالتخواهی خویش بنیان حکومتهای ظالم را
براندازند .شهادت مظلومانه فقیه مجاهد مبارز «شیخ
نمر باقر النمر» ،به دست جباران سفاک «آلسعود» و بر
زمین ریختن خونهای پاک در یمن نشان از حمایت
همهجانبه رژیم «آلسعود» از تروریستهای تکفیری
و همدستی این رژیم با رژیم غاصب «صهیونیست» و
آمریکای جنایتکار و در حقیقت قدم گذاشتن در راه
فرعون و کفار قریش است.
به یقین حرکت ناجوانمردانه دولــت عربستان در
اعدام شیخ نمر برخاسته از ناکامی دشمنان اسالم در
کشورهای اسالمی و پیروزیهای پی در پی مسلمانان
در کشور یمن ،سوریه ،لبنان و عراق بوده و نوید بخش
زوال قریبالوقوع گروههای تندرو تکفیری و سرآغاز
یک مرحله جدید از بیداری اسالمی ،اعتراض و
عکسالعمل نه فقط مــردم عربستان بلکه همه
مسلمانان ،در برابر این جنایات خواهد بود و مهر
پایانی بر حکومت ننگین آلسعود خواهد زد.
شورای اسالمی شهر مشهد مقدس ضمن محکومیت
این اقدام رژیم «آلسعود» و تسلیت شهادت مظلومانه
«آیــتا ...نمر باقر النمر» به محضر مبارک حضرت
صاحبالزمان(عج) و نایب برحق ایشان ،مقام معظم
رهبری و عموم مسلمین و آزاد یخــواهــان جهان،
خواستار بر خورد مجامع بینالمللی و به ویژه عموم
مسلمین اعم از شیعه و سنی در برابر جنایات «رژیم
آلسعود» بوده و برخورد سخت و خشن با دولتمردان
عربستان را خواستار است.

گزارش جیبی

گزارش جیبی

با مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان و توسط فرمانداری مشهد

کارت زردهای پیاپی مجلس به فانی ،مشکلی را حل نکرد؛

معادن غیرمجاز ازتوس میروند

آستانی« -ثبت جهانی توس یا اجرای پروژههایی
با محوریت این محدوده تاریخی در استقبال از
مشهد 2017؛ منوط به آن است که در گام اول
بعضی موانع و آسیبها در این منطقه تاریخی،
رفع و رجوع شوند».اینها بخشی از اظهارات
محمد رکنی ،معاون میراث فرهنگی ادارهکــل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
خراسان رضــوی اســت .وی از ایــن ضــرورت به
عنوان بهانهای یاد میکند که مسئوالن استانمان
را در جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی
شورای برنامهریزی توسعه خراسان رضوی ،حول
میزگرد هم آورده تا بر سر آسیبهایی که
یک ِ
گریبانگیر این محدوده تاریخی توس است ،باهم
به اجماعی برسند.به اذعان وی ،یکی از مهمترین
بحثها در جلسه مذکور ،فعالیت معادن شن و
ماسه در حریم منطقه تاریخی توس است.
معادنی که بــدون دریافت مجوز اقــدام به حفر
گودالهایی بسیار عمیق در زمین کرده و خطر
فرونشست زمین در این منطقه را تشدید کردهاند.
ایــن مقام مسئول تــوامــان از رف ـتوآمــد د هها
خودروی سنگین در این محدوده انتقاد میکند
و توضیح میدهد :برآورد میشود که 12معدن در
این محدوده فعالند و روزانه خودروهای سنگین
زیادی محمولههای استخراجی از این معادن را به
مقاصد نامعلومی حمل میکنند .این خودروهای
سنگین برای میان ُبرزدن مسیرشان ،بیشتر به
حریم تاریخی توس تجاوز میکنند و تخریبهایی
را در در این محدوده ایجاد کردهاند.

ضرورت ممانعت از تخلیه زباله در حریم توس

از معاون میراث فرهنگی استان درباره تصمیمات
و مصوبات کارگروه امور زیربنایی استان میپرسیم
که وی در پاسخ بیان میکند :در ایــن جلسه
برای هرکدام از سازمانها و نهادهای مربوطه،
وظیفهای مشخص شد.
رکنی ،اولین گام برای رفع حواشی ایجاد شده از
سوی این معادن را بنا به رای این کارگروه ،تعیین
وضعیت مجوز فعالیت آنها عنوان میکند و یادآور
میشود :آن گروه از معادن شن و ماسهای که در
حریم توس هستند اما مجوزهای الزم را از مراجع
چهارگانه نظیر سازمان صنعت ،معدن و اداراتکل
محیط زیست ،میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری و راه و شهرسازی استان دریافت
کردهاند؛ به ناچار تثبیت خواهند شد و برای آنها
مسیر تردد ویژهای تعبیه میشود تا خودروهای
باری آنها به محدوده تاریخی وارد نشوند.

وی ادامــه میدهد :مقرر است بــرای اجتناب
از تجاوز ماشینهای سنگین باری به محوطه
تاریخی توس با هدف میانبرزدن ،ظرف یک هفته
از سوی ما مسیرهای جدیدی پیشنهاد شود تا
نهایتا از مسیر این کارگروه به شورای عالی ترافیک
استان ارجاع شود که در ادامه این شورا مسئول
نظارت بر رعایت قانون در این بخش خواهد بود.
این مقام مسئول می گوید که از دیگر تاکیدات
کارگروه امور زیربنایی استان ،ممانعت به عمل
آوردن از تخلیه زباله در این محدوده تاریخی است
که این مهم در قالب ماموریتی بر ذمه دفتر فنی
استانداری خراسان رضوی گذاشته شده است.
رکنی خاطرنشان میکند :اما آن دسته از معادنی
که فقط مجوز سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان را دارنــد و از دیگر مراجع اجازهنامهای
دریافت نکرده انــد؛ دو هفته پس از پاسخ این
سازمان به استعالم آنها ،پروندهشان در کمیته
فنی کارگروه امور زیربنایی استان بررسی میشود
تا نسبت به ادامه فعالیتشان تصمیمگیری شود.
وی دربــاره سرنوشت معادنی که در حریم توس
مجوز بهرهبرداری ندارند یا کمیته فنی رای به
توقف فعالیت آنها میدهد ،نیز توضیح میدهد:
باید از فعالیت این معادن توسط فرمانداری
شهرستان مشهد جلوگیری به عمل آید .در مصوبه
این کارگروه بر «رعایت سقف زمانی» برای تعیین
تکلیف معادن شن و ماسه فاقد مجوز در این
محدوده تاکید شده است .وی اذعان میکند که
سازمان صنعت و معدن استان هم مامور آن شده
تا پس از خاتمه مدت بهرهبرداری ،آثار برداشت از
معادن با کمترین لطمه به منظر طبیعی جبران شود.
به گفته وی ،در این جلسه بر ضرورت پشتیبانی
و همراهی دفتر فنی استانداری و دستگاه قضا
تاکید شده است.
گفتنی است؛ مهدی اعتمادیمقدم ،معاون امور
معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان دو روز پیش در گفتگو با شهرآرا ،با
انتقاد از فعالیت حدود  12معدن غیرمجاز شن
و ماسه در حریم منطقه توس ،اذعان کرده بود
که این معادن بدون مجوز بوده و حفار یهای
غیراستاندارد آنها به ایجاد گودالهای عمیق و
خطرناکی منجر شده است که در صورت ریزش،
حداقل تا شعاع5متر خسارت ایجاد میکنند.
وی همچنین از چند مرحله نامهنگاری با دستگاه
قضا برای توقف فعالیت این معادن خبر داده و
تقاضا کرده بود تا مسئوالن در اسرع وقت به این
مسئله رسیدگی کنند.

بالتکلیفیدراستخدامیهایآموزشوپرورش
محدثه شوشتری -با گذشت دو ماه از اعالم
نتایج اولیه آزمون استخدامی آموزشوپرورش،
همچنان اعالم نتایج نهایی این آزمون در هالهای
از ابــهــام و بالتکلیفی شرکتکنندگان قــرار
دارد.
بــه گـــزارش خبرنگار مــا ،بــرگــزاری چندین
تجمع در هفتههای گذشته از سوی معلمان
حقالتدریس که خواهان تعیین تکلیف وضعیت
استخدامی خود بودند ،نیز مسئوالن وزارتخانه
آموزشوپرورش را مجاب به اعالم پاسخی روشن
نکرد.

موج اعتراضات گسترده و پاسخ «فانی»

جالب اینکه وزیر آموزشوپرورش روز گذشته در
پاسخ به این سوال که باالخره وضعیت استخدام
معلمان به کجا رسیده و نتایج نهایی آزمــون
آموزشوپرورش کی اعالم میشود ،اعالم کرد:
«بنده بیشتر از همه ُمصر هستم تا نتایج این آزمون
اعالم شود».
در عین حال این پاسخ علیاصغر فانی نه از زمان
مشخصی برای اعالم نتایج آزمون آموزشوپرورش
حکایت دارد و نه قولی بــرای هرچه سریعتر
بــه نتیجه رســیــدن تکلیف شرکتکنندگان
دارد.
این رویکرد «فانی» حاکی از تداوم بالتکلیفی در
وزارتخانه عرض و طویل آموز شوپرورش است
که با وجود وعدههای داده شده و کارت زردهای
پیاپی نمایندگان خانه ملت به این وزیر ،همچنان
وی موفق نشده موج اعتراضات گسترده را به
نوعی سامان دهد.

توپ استخدامیهای آموزشوپرورش در زمین دو
سازمان دیگر

در این میان وزیر آموزشوپرورش توپ اعتراضات
به اعالم نشدن نتایج نهایی آزمون استخدامی
آموزشوپرورش را به زمین دو سازمان دیگر نیز
انداخته است که به گفته وی هم سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور و هــم سازمان سنجش و
آموزش باید پای کار باشند تا نتیجه زودتر حاصل
شود.
با تمام این تفاسیر زودترین بازه زمانی که وزیر
آمــوزشوپــرورش بــرای به نتیجه رسیدن نتایج
نهایی آزمـــون استخدامی آمــوز شوپــرورش
اشاره کرده؛ اول مهر  95است؛ یعنی در حالت
خوشبینانه یک ســال بعد از بــرگــزاری آزمــون،
پذیرفتهشدگان در ایــن آزمــون تعیین تکلیف

خواهند شد.
در این میان هزینههای آموزش پذیرفتهشدگان
در آزمــون استخدامی آمــوزش و پــرورش هم
سوا لبرانگیز است که گفته میشود بین 12
تا 1 4میلیون تومان بــرای هر فــرد پیشبینی
شــده و بخشی از آن را خــود داوطــلــبــان باید
بپردازند.

بررسی مجدد طرح استفساریه قانون استخدام
معلمان حقالتدریسی

همه این مــوارد در حالی است که روز گذشته
سخنگوی کمیسیون آمـــوزش و تحقیقات
مجلس نیز با اشــاره به رد طــرح استفساریه
دباره قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان
حقالتدریسی از سوی شورای نگهبان ،اعالم
کرده است :هفته آینده این طرح برای تأمین
نظر شـــورای نگهبان در کمیسیون بررسی
میشود.
عبدالوحید فیاضی در توضیح رونــد بررسی
طرح استفساریه قانون الحاق یک تبصره به
مــاده (  )17قانون تعیین تکلیف استخدامی
معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت
سوادآموزی در وزارت آموزشوپرورش که شورای
نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی دانسته،
گفته اســت :استفساریه به معنای رفــع ابهام
قانونی بــرای دولــت اســت امــا بنا به تشخیص
شـــورای نگهبان ،استفساریه مــذکــور منجر
به قــانــونگــذاری جدید شــده و خــاف قانون
است.
به گفته ایــن نماینده خانه ملت ،پیش از این
کمیسیون آمـــوزش و تحقیقات مجلس با
استفاده از ابزارهای نظارتی خود عملکرد وزارت
آمــوزشوپــرورش درربــاره اجــرای قانون الحاق
یک تبصره به ماده ( )17قانون تعیین تکلیف
استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران
نهضت سوادآموزی در وزارت آموزشوپرورش را
مورد بررسی قرار داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این طرح مجددا
از هیئت رئیسه به کمیسیون ارجاع می شود تا
بررسیهای خود را با حضور کارشناسان و احتماال
عضو حقو قدان شــورای نگهبان تکمیل و نظر
این شورا را تأمین کند ،ابــراز امیدواری کرد که
فرهنگیان به علت نپذیرفتن این طرح در شورای
نگهبان ناامید نشوند؛ چراکه این کمیسیون تمام
تالش خود را میکند تا آنها به حقوق خود دست
پیدا کنند.

دکتر محمد سهیلی

*

50درصد در  5سال

افزایشسهمدرآمدهای
پایداردرشهرداری

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا
در نطق پیش از دستور جلسه علنی
روز گذشته گفت :رویکرد مسئوالنه
و کارشناسانه به موضوع درآمدهای
پایدار مستلزم توجه به نیازها و مسائل
شهر در کنار پرهیز از درآمــدهــای
ناصواب و توجه به عدالت اجتماعی
است.
محمد سهیلی افــــزود :پــرهــیــز از
ساختوساز بیرویه و فــروش تراکم
مستلزم پیشبینی منابع جایگزین
در کنار توجه به صرفهجویی و افزایش
بهرهوری است.
وی بیان کرد :اصرار به افزایشنداشتن
منابع ،مستلزم استمرار وضع موجود
و نادیده گرفتن مشکالت ناشی از آن
است.
سهیلی در مــورد درآمــدهــای پایدار
عنوان کرد :تدوین نظام درآمدهای
پایدار از فرصتهایی است که در قانون
برنامه پنجم فــرآوری مدیریت شهری
قــرار گرفته و مقرر بــوده در سال اول
برنامه به انجام برسد.
وی خاطرنشان ســاخــت :تــدویــن و
اجراییشدن این نظام که در دستور
کــار شـــورای چــهــارم و بــا مشارکت
جــدی شــهــرداری قــرار دارد که سهم
درآمدهای پایدار را در یک بازه زمانی
5ساله به بیش از 5 0درصــد افزایش
داده و از اتکا به درآمدهای ناصواب
مانند واگذاری تراکم مازاد جلوگیری
میکند.
عضو هیئت رئیسه شــورای اسالمی
شهر مشهد با اشاره به وضع موجود و
مطلوب ،ادامه داد :با در نظر گرفتن
سال جاری به عنوان سال حفظ سقف
درآمـــدی پیشبینی شــده میتوان
وضعیت مطلوب را در افــق 5ساله
پیشبینی کرد.
سهیلی افــزود :با کاستن حدود هزار
میلیارد تومان از درآمدهای مرتبط با
ساختوساز و جبران آن با درآمدهای
پــایــدار سهم درآمــدهــای مرتبط با
ســاخــتوســاز از  67بــه 37درصـــد
درآمدهای نقدی کاهش پیدا میکند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای
اسالمی شهر مشهد تاکید کــرد :با
جبران این مبلغ با درآمدهای پایدار
سهم ایــن درآمــدهــا در بودجه نقدی
از 23درصـــد بــه 54درصـــد افزایش
مییابد.
نایب رئیس دوم شورای اسالمی شهر
مشهد با اشــاره به کاهش درآمدهای
ساختوساز بیان داشت :حدود نیمی
از این مبلغ450میلیارد تومان مربوط
به مصوبه هیئت دولت است که باعث
میشود عــوارض نوسازی با رسیدن
ارزش منطقهای به 10درصــد ارزش
واقعی در پنج سال به مبلغ 500میلیارد
تومان افزایش مییابد .
عضو شـــورای اســامــی شهر مشهد
خــاطــر نــشــان کـــرد  :بـــرای جــبــران
ایــن افــزایــشهــا ،پیشبینی شده
درآمــدهــای عـــوارض بــر پروانههای
ساختمانی ،مازاد تراکم و تغییر کاربری
حــدود 5 50میلیارد تومان کاهش
یابد.
رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه ،امور
اداری و فــنــاوری اطــاعــات شــورای
اسالمی شهر مشهد دربــاره کاهش
درآمــد ناشی از تخلفات ساختمانی
نیز گفت :کاهش درآمـــد تخلفات
ساختمانی به میزان 380میلیارد
تومان ،بخش مهم دیگری از کاهش
درآمدهای عمومی است که پیشبینی
شــده ایــن کــاهــش بــا افــزایــش ناظر
بــه ارزش افـــزوده امـــاک نــاشــی از
طــر حهــای عــمــرانــی شــهــرداری به
میزان 2 50میلیارد تومان به همراه
درآمــــد حــاصــل از بــهــای خــدمــات
عمومی شهرداری و افزایش عوارض
خودروهای آالینده و پر تردد ،جبران
کند.
سهیلی عــنــوان کــرد :تصمیمهای
مدیریت شهری که اثــر گسترده بر
آینده شهر دارد باید در گستره وسیع
صاحبنظران و مــردم مــورد بررسی
و تکمیل قــرار گیرد تا با استفاده از
نقطه نظرات کارشناسان و نخبگان
دانشگاهی بتوان در جهت توسعه
طر حهای شهری برنامهریز یهای
موثر تری را انجام داد .

*نایب رئیس دوم شورای شهر مشهد

