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شهردار در نشست شهرداران کالنشهرهای کشورخواستار شد

اخبار

با گذشت حدود  4ماه از ابالغ قانون

قانون هوای پاک آییننامه
اجرایی ندارد

طی حکمی از سوی تقی زاده خامسی

کالیی ،معاون مالی
شهرداری مشهد شد

گروه خبر -با حکم قاسم تقیزاده خامسی،
شهردار مشهد ،محمدرضا کالیی به عنوان
معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری منصوب
شد .به گزارش شهرآرا ،کالیی پیش از این
قائممقام معاونت برنامهریزی ،توسعه شهری
و امــور شــورای شهرداری تهران ،مدیرکل
نظارت و ارزیابی اقتصادی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،و پژوهشگر مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی بوده است.

گــروه خبر -موضوعات و مشکالت حوزه مدیریت
شهری کشور روز گذشته بــرای نود و چهارمین بار
شهرداران کالنشهرها را دور هم جمع کرد تا به بحث
و تبادل نظر درباره ارائه راهکارهای مناسبت برای رفع
این مشکالت بپردازند.به گزارش شهرآرا ،شهردار
مشهد در حاشیه این نشست با بیان اینکه سهم این
شهر از مالیات بر ارزش افــزوده کاهش یافته است،
گفت :تالش میکنیم از خدمترسانی به زائــران
کاسته نشود.
قاسم تقیزاده خامسی همچنین در این نشست
با تأ کید بر اینکه شهردار یهای کشور نیز مانند
شهرداریهای سراسر دنیا باید خودکفا شوند ،اظهار
کرد :گرچه در سال  90و طبق برنامه پنجم توسعه
کشور دستور داده شــده اســت درآمــدهــای پایدار
شهرداریها به صورت مستقل بررسی شود ،این بدان
معناست که عالوهبر قانون مالیات بر ارزش افزوده،
قانون دیگری وجود دارد که اجــازه میدهد درآمد
شهرداریها مستقل از درآمد دولت حسابرسی شود
اما سازمان امور مالیاتی کشور بنا به دالیل سلیقهای و
شخصی اجازه اجرای این مهم را نمیدهد.

ضرورت حسابرسی مستقل شهرداریها

وی بیان کرد :در واقع سهم سهدرصدی مالیات بر
ارزش افــزوده نیز اخذ شد تا شهرداری به صورت
مستقل حسابرسی شود اما برای اینکه مأخذ سازمان
امــور مالیاتی کشور سود است و شهردار یها نیز
بخشی از فرایند تولید کاالی خدمت هستند ،قانون
مالیات بر ارزش افزوده رعایت نمیشود .با توجه به
اینکه مبانی استقالل حقوقی و علمی شهرداریها
نگاشته شده است ،ضرورت دارد موضوع پیگیری
شود.شهردار مشهد با اشاره به ظرفیت شهرداریها
برای ایجاد اشتغال گفت :برخی مشکالت بر اثر رکود
حاکم بر کشور برای شهرداریها وجود دارد .با وجود
این ،اگر دولت خواهان چابکسازی است ،باید به
شهردار یها اعتماد کند.تقیزاده خامسی اضافه
کرد :نمیتوان نهادی غیر از شهرداری یافت که امور
شهر به آن واسپاری شود .بیشتر شهرداریها با دولت
همراه هستند .لذا از مجلس شورای اسالمی انتظار
میرود شهرداریها را نیز در روند اختصاص بودجه در
نظر گیرند و اختیارات شهرداریها را افزایش دهند.

عکس  :محمد زائرنیا /شهرآرا

زهــرا اســکــنــدریــان -روز گذشته هــوای
مشهد در ساعت  7صبح با عدد شاخص 99
در شرایط سالم قرار داشت اما اواسط روز،
با افزایش بار ترافیکی در شهر ،این شاخص
به عدد  109رسید و باز هم برای گروههای
حساس ناسالم شد و بر اساس پیشبینی،
تا روز سهشنبه ،شاهد تــداوم آلودگی هوا
خواهیم بود.به گزارش شهرآرا ،آبان امسال
بود که قانون هــوای پاک به دستگا ههای
مختلف ابالغ شد و مدیران دستگاهها مکلف
به اجرای آن شدند .حال و روز ناخوش هوای
مشهد در پاییز امسال کار را به آنجا رساند که
معاون دادستان عمومی و انقالب مشهد
چندی پس از ابالغ این قانون ،با مسئوالن
دستگا ههای مختلف اتمام حجت کــرد و
گفت که در صورت اجرا نکردن این قانون،
انفصال از خدمت میشوند.قاضی محمد
بخشیمحبی درباره پیگیریهای دستگاه
قضا برای اجرای این قانون به شهرآرا گفت:
برخی دستگا هها آییننامه اجرایی قانون
هوای پاک را ندارند.وی از انجام  20مکاتبه
با سازمانهای مختلف از تاریخ  15آبانماه
خبر داد و افزود :از مسئوالن مختلف برای
رسیدگی به آلودگی و اجــرای قانون هوای
پاک مطالبه شده است.معاون دادستان
مشهد بیان کرد :برخی دستگا هها مانند
ادارهکـــل محیط زیست بــرای اجــرای این
قانون اعالم کردهاند به دلیل نبود آییننامه
اجرایی نمیتوانند طبق این قانون عمل
کنند که در این خصوص آنان را مکلف کردیم
برای دریافت این آییننامه اجرایی با مجلس
مکاتبه کنند.
قــاضــی بخشیمحبی بــا بــیــان اینکه با
نمایندگان استان در مجلس نیز مکاتباتی
انجام شده است گفت :در برخی از موارد که
به آییننامه اجرایی هم نیاز نداشتهاند مانند
برخورد نیروی انتظامی با خودروهای دودزا،
گزارشهایی دریافت شده است .همچنین
صــدا و سیما و ســازمــان صنعت و معدن
گزارشهایی از فعالیتهای انجامشده در
این مدت ارائــه دادهانــد .معاون دادستان
مشهد با بیان اینکه بسیاری از توضیحات
و گــزارشهــا از جانب ارگــانهــای مختلف
قانعکننده نیست افزود :محیط زیست باید با
نظارت خود ،تخلفات دستگاههای متخلف
را به دادستانی اعالم کند تا پیگیر آن باشیم.
وی با اشــاره به اینکه چهار مــاه از ابالغ
قــانــون هــوای پــاک م ـیگــذرد ادامـــه داد:
سعی میکنیم ابتدا اقداماتی برای توجه
دستگاهها به این قانون انجام شود.
بخشیمحبی بیان کرد :اکنون نمیتوان
انتظار آن را داشت که این قانون به طور 100
درصدی اجرا شود .زیرا برخی از مواد این
قانون به آییننامه اجرایی نیاز دارد ،برخی
مــواد بــرای موضوعات بلندمدت اســت و
برخی دیگر مانند نوسازی ناوگان حملونقل
عمومی به اعتبارات و بودجه نیاز دارد .اگرچه
به گفته معاون دادستان مشهد در وضعیت
فعلی امکان اجرای صددرصدی قانون هوای
پاک وجود نــدارد ،آلودگی هوا همچنان تا
روز سهشنبه مهمان مشهدیها خواهد بود.
مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست
خراسان رضوی نیز دراینباره گفته است:
طی شش روز گذشته ،هوای مشهد به صورت
متوالی در وضعیت هشدار قــرار داشــت.
حمید صالحی استفاده شهروندان از ناوگان
حملونقل عمومی و پرهیز از بهکارگرفتن
خودروهای شخصی را موجب بهبود وضعیت
هوا دانست و افزود :بیماران قلبی و تنفسی،
کــودکــان ،زنــان بـــاردار و سایر گــروههــای
آسیبپذیر تا حد امکان از حضور در مناطق
آلوده شهر خودداری کنند.

ضرورتحسابرسیمستقلدرآمدشهرداریهابهدورازسالیقشخصی

لزوم افزایش اختیارات شوراها

شهردار مشهد با بیان اینکه با گذشت پنج دوره از
فعالیت شوراهای اسالمی شهرها ،به جای افزایش
اختیارات ،شاهد کاهش محدوده اختیارات آ نها
هستیم ،گفت :شوراها باید اختیاراتی داشته باشند
که بتوانند عوارض را تعیین کنند یا تغییر دهند و خود
پاسخگوی مردم در این زمینه باشند .خوب است در
این زمینه دولت وظیفه را به شهرداری و شوراهای شهر
واگذار کند و بار این موضوع را به دوش نکشد .در این
صورت ،شوراهای شهر مردم را توجیه میکنند که لزوم
توجه به درآمدهای پایدار چیست.وی با بیان اینکه
 75درصد درآمدهای شهرداری ناشی از تراکمفروشی
است افزود :برای پرهیز از تراکمفروشی ،ضرورت دارد
درآمدهای پایدار برای شهرداریها تعریف و اجرا شود.
تقیزاده خامسی با بیان اینکه هر سه سال یکبار تمام
ایرانیان به مشهد قدم میگذارند اظهار کرد :حضور
میلیونی زائران در مشهد نیازمند ارائه خدمات ویژهای
است و این خدمترسانی مستلزم صرف هزینههای
بسیار است .البته سهم درخورتوجهی از این منبع
درآمدی در الیحه بودجه سال  97برای شهر مشهد به
عنوان مرکز استان کسر ،و به بقیه شهرستانها واگذار
شده است.وی با اشاره به پیشرفت 44درصدی پروژه
نوسازی و بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر
رضوی در  22سال گذشته ،خواستار تسریع تکمیل

طرح نوسازی اطراف حرم مطهر رضوی شد .شهردار
مشهد ادامه داد :با ادامه روند فعلی ،باید  25سال دیگر
اولین ساختمان احداثشده در طرح مجددا تخریب
شود .به همین منظور ،صحبتها و رایزنیهایی با
وزارت راه و شهرسازی و نهادهای استانی صورت گرفته
است تا این پروژه ملی به سامان مشخصی برسد.

بهترین مسیر برای تحقق درآمد پایدار،
خدمتمحوری است

رئیس شورای اسالمی شهر تهران نیز در این نشست
بهترین مسیر را بــرای تحقق درآمــد پــایــدار برای
شهردار یها ،خدمتمحوری دانست و گفت :در
ایامی که این نشست برگزار میشود ،دو محور اصلی
تهدیدها و نگرانی عمومی شهروندان بهویژه در رابطه با
زلزله ،آلودگی هوا و سایر معضالت شهری و موضوعات
بودجه و شکاف میان هزینههای مدیریت شهری و
درآمــد پایدار شهردار یها در رابطه با کال نشهرها
مطرح اســت .محسن هاشمی ادامــه داد :طبیعی
است که اهمیت موضوع بودجه و تأمین اعتبارات برای
شهردار یها بهمراتب از موضوع اول بیشتر است؛
چراکه برطر فکردن دغدغه و نگرانی شهروندان
دربــاره ایمنی شهر و کاهش آلودگی هوا و توسعه
حملونقل عمومی ،هم نیاز به منابع مالی و اعتبارات
خاص خود دارد و اگر مشکل شکاف میان درآمد پایدار
مدیریت شهری و هزینههای اداره شهر برطرف نشود،

امکان تخصیص اعتبار برای اقدامات زیربنایی و مؤثر
وجود ندارد .وی با بیان اینکه تراکمفروشی در نقاط
منفی یا واگــذاری امالک شهرداری مانند پارکها
برای جبران کسر بودجه است ،افــزود :اگرچه این
اقدامات آثار کوتاهمدت و محدودی در جبران کمبود
نقدینگی شهردار یها داشتهاند ،اما آثــار منفی و
پیامدهای مخرب آن بر محیط زیست ،ترافیک و الگوی
زیست شهری قابل چشمپوشی نیست و یکی از دالیل
افزایش مشارکت مــردم در انتخابات اخیر شورای
شهر و برگزیدن ترکیب متفاوتی از اعضای شوراهای
کالنشهرها تغییر این رویه بوده است .هاشمی بیان
کرد :مدیریت شهری اگر میخواهد در دوره آینده
ملزم به استفاده از روشهای گذشته در اتکا به درآمد
ناپایدار نشود ،باید تغییرات بنیادینی در سبد درآمد-
هزینه خود ایجاد و از ظرفیتهای جدیدی استفاده
کند .رئیس شــورای شهر تهران با تأکید بر اینکه با
حضور بیش از نیمی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی از کالنشهرها ،میتوان مصوبات موردنیاز
یا اعتبارات را در بودجه تأمین کرد ،گفت :امروز راهی
جز اتکا به درآمدهای پایدار نداریم و بهترین مسیر برای
تحقق این درآمد پایدار ،خدمتمحوری است.

درخواست شهرداران کالنشهرها برای دیدار
با روحانی

شهردار تهران نیز در این نشست از تشکیل چهار
کــارگــروه بــرای بــررســی مشکالت کال نشهرها و
همچنین درخواست مالقات با رئیسجمهور برای
حل مشکالت کالنشهرها خبر داد و گفت :پیشنهاد
شد نامهای برای رئیسجمهور نوشته و تقاضای دیدار
با وی داشته باشیم تا مــوارد و مشکالت شهرداران
کال نشهرها در آن جلسه بررسی شــود .بهگزارش
ایسنا ،محمدعلی نجفی با بیان اینکه همفکری و بحث
تعامل با نمایندگان مجلس درباره قانون بودجه97
در دستورکار این نشست قرار داشت ،اظهار کرد :در
الیحهای که دولت تقدیم مجلس کرده ،نکات مثبتی
برای مدیریت شهرها ذکر شده ،اما کافی نیست و
نمیتواند بهطورکامل رافع مشکالت شهرها در سال
آتی باشد و برخی نکات هم منفی است که امیدواریم
نمایندگان مجلس با توجه به مجموعه مسائل و
مشکالت ،تغییرات الزم را اعمال کنند.

حضور پر شور مردم مشهد و مسئوالن در روز  9دی همبستگی ملی را به نمايش گذاشت

عادل افتخاری -مشهدیها روز گذشته دوباره
حماسه ماندگار 9دی را تکرار کردند .اقشار مختلف
مــردم صبح شنبه همزمان با یـــو ما ...نهم دی،
روز «بصیرت و میثاق امت با والیت» با حضور در
راهپیمایی باشکوه ،ضمن اعالم همبستگی ملی
در مسیر تحقق آرمانهای انقالب اسالمی ،تالش
دشمنان برای سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی
مردم را محکوم کردند.به گزارش شهرآرا ،در این
راهپیمایی که از میدان شهدا آغاز شد و تا حرم
مطهر رضوی ادامه داشت ،میثم مطیعی مداح و
ذاکر اهلبیت(ع) نوحهخوانی کرد .عالوهبر اقشار
مختلف مردم ،مسئوالن استانی ،علما ،اساتید
و طالب حوزه علمیه خراسان نیز در راهپیمایی
عظیم نهم دیماه حضور داشتند.

تکرار حماسه ماندگار

اســتــانــدار خــراســان
رضــــــــوی کـــــه در
راهپیمایی حماسه9
دی حضور داشــت،
در جمع خبرنگاران
گــفــت :مــلــت ایـــران
اجازه نخواهد داد که
دشمنان از مشکالت
اقتصادی و معیشتی
سوءاستفاده کنند.
علیرضا رشیدیان با بیان اینکه حضور همیشگی
ملت ایران در صحنههای مختلف ،ضامن پیروزی،
استمرار و تــداوم انقالب اسالمی ،نظام مقدس
جمهوری اسالمی و پاسداشت خــون هــزاران

شهید اســت ،افــزود:
مــــــردم مــــا نــشــان
دادنـــد پــای انقالب
خــود ایــســتــادهانــد و
مشکال ت فعلی د ر
حوزههای اقتصادی
و معیشتی نمیتواند
دستمایه دشمنان
انقالب اسالمی برای
سوءاستفاده در این

شرایط باشد.
وی بیان کرد :ما همه یک خانواده هستیم .در درون
خانواده مسائل و مشکالت خودمان را مدیریت
میکنیم و اجازه سوءاستفاده به دشمنان انقالب و

نظام را نخواهیم داد.
استاد حوزه و دانشگاه نیز در پایان این مراسم با
اشاره به حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال
 88اظهار کرد :فتنه پس از سخنرانی مقام معظم
رهبری جمع شد و از حضور مردم در خیابا نها
خبری نبود ،امــا دشمنان که دیدند کارشان
نمیگیرد ،کشتهسازی کردند و آن را به گردن نظام
انداختند اما احدی باور نکرد.
حجتاالسالم علیرضا پناهیان ادامه داد :دشمنان
به بصیرت مردم واقف هستند و به همین دلیل
تالش دارند که با مشکالت اقتصادی و معیشتی
مسیر مــردم را تحریف کنند؛ باید با هوشیاری
تحقیق کنیم و ببینیم کــدام مدیر ضعیف عمل
میکند و این را اطالعرسانی کنیم.

اخبار

در نشست اعضای شورای شهر
با اصناف خیابان توحید
و قرنی مطرح شد

همراهیکسبه
برایتوسعهخط 3بیآرتی
بنیامین یوسفزاده -خط سوم بیآ رتی
مشهد یکی از مهمترین مصوبات هشت
سال پیش شورای عالی ترافیک کشور است
که با وجود دارا بودن مصوبه شورای همتای
استان و همچنین شورای اسالمی شهر ،بنا
به دالیلی ،تا دو ماه پیش اجرایی نشد .به
گزارش شهرآرا ،تیم مدیریت شهری با وجود
چالشهایی که در رونــد اجــرای این طرح
داشــت ،سالمت و آسایش عموم مردم را به
منفعتهای مقطعی و زودگذر ترجیح داد و از
انتهای ماه صفر امسال ،میخ نردههای آهنین
سومین خط تندرو مشهد را بر زمین کوفت تا
فاز نخست مسیر چندصدمتری حرم مطهر
رضوی تا میدان شهدا و میدان توحید و در گام
دوم راه ویژه اتوبوسهای تندرو در حد فاصل
میدان توحید و چهارراه میدان بار تا میدان
استقالل هموار شود.با این حال ،اجرای
پروژههایی از این دست همیشه منتقدانی
دارد .در این طرح نیز برخی از کسبه محدوده
اجرای آن گالیههایی را داشتهاند .به همین
منظور و برای تشریح ابعاد مختلف اجرای
خط سوم بیآرتی جلسهای به ابتکار شورای
شهر با اتحادیهها و اصناف شهر بهشت برگزار
شد تا در فضایی صمیمی ،دغدغههای دو
طرف ماجرا گفته و شنیده شود.

تغییر رویه شهرداری

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی
شهر مشهد در ایــن نشست کــه در محل
سالن جلسات شورا برگزار شد ،گفت :یکی
از رویکردهای خــوب مدیریت شهری در
این دوره ،مشارکتجویی از شهروندان و
عموم مردم در حوزههای مختلف است که
درخصوص این موضوع نیز شاهد اجرایی
شدن آن هستیم.ا حسان اصولی متغیرهای
اثرگذار بر اصناف را بسیار متنوع دانست و
افزود :در اجرای خط بیآرتی نیز این متغیرها
مختلف است .با این حال ،شورای شهر در
راستای کاهش آسیبهای موجود در هر
پروژه گام برخواهد داشت.
مجتبی بهاروند ،رئیس کمیسیون حملونقل
و ترافیک شورای اسالمی شهر مشهد ،نیز در
حاشیه این نشست در گفتوگو با خبرنگار
مــا خــط ســوم ب ـیآرتــی ایــن شهر را خطی
بــرای کاهش آالیند ههای زیستمحیطی
دانست و گفت :برخی از مــدیــران قبلی
شهر اظهارنظرهایی غیرمنطقی و منفی
درخصوص اجــرای ایــن خط میکنند در
حالی که اجــرای این مسیر مصوبه شورای
قبلی است و از همه مهمتر تجربه خطوط
پیشین بیآرتی نیز در زمان خود این افراد
بوده است.
شهناز رمارم ،عضو کمیسیون حملونقل و
ترافیک شورای اسالمی شهر مشهد نیز در
این جلسه با تأکید بر رعایت حقوق مکتسبه
مردم در اجرای این خط گفت :در گذشته نیز
در روند اجرای خط بیآرتی خیابان طبرسی
مشهد نیز به حقوق مکتسبه بسیاری از مردم
منطقه آسیب وارد شد که در این زمینه باید
مالحظات الزم صورت پذیرد.

رکود فقط به این مسیر منحصر نیست

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر مشهد:

انتقال باغ وحش مشهد ضروری است

گروه خبر -رئیس کمیسیون خدمات شهری،
بهداشت ،سالمت و محیط زیست شــورای
اسالمی شهر مشهد انتقال باغ وحش این شهر
را ضروری دانست.
بــه گـــزارش شــهــرآرا ،محمد حاجیان شهری
اظــهــار کـــرد :بــا تــوجــه بــه گــســتــرش بافت
شهری ،مسئله نگهداری از حیوانات در باغ
وحــش وکــی ـلآبــاد مشهد اهمیت بیشتری
مییابد و مشکالتی نیز در ایــن مسیر وجود
دارد.
وی با بیان اینکه از چهار ســال گذشته بحث
انتقال بــاغ وحــش وکیل آبــاد مشهد مطرح
شــده بــود افـــزود :علت اجــرایــی نشدن آن به
مشکالت مالکان در تأمین منابع مالی موردنیاز
بازمیگردد.
حاجیان شهری ادامــه داد :بــرای انتقال باغ

وحش وکیلآباد مشهد ،الزم است همه دستگاهها
همکاری کنند .همچنین باید وام و تسهیالت در
اختیار مالکان باغ وحش قرار داده شود تا بتوانند
محل مناسبی بــرای احــداث باغ وحش جدید
بیابند.
ایــن عضو شـــورای شهر مشهد بــا بیان اینکه
شـــهـــرداری وظــیــفــه مستقیمی در قبال
بـــاغ وحـــش وکــیــلآبــاد نــــدارد و مسئولیت
آن بیشتر متوجه ادارهکــــل محیط زیست
و ســازمــان مــیــراث فرهنگی و گــردشــگــری
اســت گفت :بــا وجــود ایــن ،بــدون همکاری
شـــهـــرداری نــمــیتــوان در بــرطــرف کــردن
مشکالت بــاغ وحــش وکــی ـلآبــاد گامی مؤثر
برداشت.
وی اضــافــه کــرد :خــأهــای قانونی بسیاری
در زمینه ســامــاندهــی بــاغوح ـشهــا دیــده
میشود .برطرف کــردن این خألهای قانونی
از عــهــده شــهــرداری خـــارج اســت و بــایــد در
سطح کــان نسبت بــه بــرطــرف کـــردن آنهــا
اقدام کرد.
حــاجــیــان شــهــری بــیــان کـــرد :الزم اســت که
سازمان محیط زیست و کمیسیون کشاورزی
و منابع طبیعی مجلس شــورای اسالمی در
ایــن زمینه ورود پیدا کند و قوانین جدیدی
بـــرای نــگــهــداری حــیــوانــات در باغوحشها
تدوین شود.

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد
نیز در این نشست گفت :دغدغه اصناف و
اتحادیههای مختلف بیشتر بر محور اشتغال
و کاهش ارزش امالک استوار است اما باید
توجه داشت که رکود منحصر به این مسیر
نیست .وحید برکچی تصریح کرد :اجرای
برخی طر حها در طوالنیمدت تأثیرات
مثبتی را از خود بر جای گذاشته است.وی
با اشاره به رونق مغازههای محور حرم مطهر
رضوی تا میدان شهدا با وجود نردهگذاری
در خیابان شــیــرازی در طــول سا لهای
اخیر بیان کرد :با اقداماتی که برای بخش
پیادهروهای این مسیر انجام میشود ،شاید
استقبال کسبه به دلیل حضور بیشتر مردم
و به تبع آن فروش بیشتر افزایش نیز بیابد.
علیاصغر نیشابوری ،مدیرعامل سازمان
اتوبو سرانی شهرداری نیز در این نشست
با رد آالیندگی زیــاد اتــوبــو سهــای مسیر
بیآ رتی گفت :هر اتوبوس ایــن مسیر به
طور متوسط  70نفر را جابهجا میکند .به
معنای دیگر ،تردد هر دستگاه اتوبوس برابر
با تردد  35دستگاه خودرو خواهد بود.محمد
مدرسی ،مدیر برنامهریزی و نظارت معاونت
فرهنگی شهرداری نیز گفت :محدودیت و
فرهنگسازی دو مقولهای است که باید در
این زمینه به آن توجهی جدی شود.
شماری از رؤسای اتحادیهها و نمایندگان
اصناف مختلف پیرامون خط سوم بیآرتی
نیز در این جلسه به بیان دغدغهها و مطالبات
خود از مدیریت شهری نسبت به اجرای این
طرح پرداختند.

