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امیرعلی قاسمی مقدم -آن طور که رئیس کمیسیون
برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر روایت میکند،
طبق مصوبه شورای چهارم ،قرار بوده بهای خدمات
آتشنشانی در سال  96نسبت به سال قبل چهار تا پنج
برابر شود ،اما اعضای شورای پنجم با در نظر گرفتن
صرفه و صالح شهر و وضعیت اقتصادی مردم ،مانع این
کار شدند .اولین دستورکار پانزدهمین جلسه علنی
شورای پنجم به بررسی طرحی دو فوریتی در همین
زمینه اختصاص داشت .روز گذشته پنج عضو شورا
طرحی را با قید دو فوریت به صحن علنی تقدیم کردند
تا با نهایی شدن آن ،از افزایش هنگفت تعرفه قبوض
عوارض نوسازی در بخش آتشنشانی جلوگیری شود.

خبر
با تصویب شورای شهر مقرر شد

احداث مجتمع
گردشگری ویژه صاحبان
آثار هنری

بنای افزایش بها نداریم

تأثیر کاهش درآمدها در تجهیز ناوگان

در ادامه جلسه علنی ،معاون برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری مشهد خواستار تصویب یک
فوریتاینطرحوبررسیجزئیاتآندرکمیسیونهای
تخصصی شورا شد.شهریار آلشیخ به این نکته هم
اشاره کرد که با توجه به تصویب اصالح بودجه سال
 96سازمان آتشنشانی ،کاهش درآمــدهــای این
سازمان به دلیل اجرای طرح پیشنهادی ،در تجهیز
ناوگان اثر خواهد گذاشت.پس از بحث و بررسی ،در
نهایت اعضای شورا جزئیات طرح دو فوریتی ارائه
شده را به تصویب رساندند .بر اساس این مصوبه ،به
منظور مساعدت به شهروندان ،شهرداری مشهد
مکلف شد از زمان ابالغ این مصوبه ،بهای خدمات
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی را در سال 1396
با حداکثر افزایش به میزان  9درصد (آخرین نرخ تورم
ساالنه بانک مرکزی) به نسبت محاسبات سال 1395
محدود کرده و در کلیه حوزههای درآمدی ،در فیش
نوسازی درج و از ُم َودی دریافت کند.در تبصره مصوبه

عکس :محسن بخشنده/شهرآرا

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر
به عنوان یکی از پیشنهاددهندگان این طرح ،در دفاع
از دو فوریت آن گفت :شهرداری مشهد درحال آماده
شدن برای صدور قبوض عوارض نوسازی سال  96و
ارسال آن به درب منازل شهروندان است.
بتول گندمی افزود :رویکرد شورای اسالمی شهر با
عنایت به دستورالعمل هیئت دولــت ،این است که
فیشهای عــوارض نوسازی در سال  96نسبت به
سال گذشته نه تنها افزایش نداشته باشد ،بلکه روند
میانگین کاهشی را تجربه کند.
وی با بیان اینکه بهای خدمات آتشنشانی ،نوسازی
و مدیریت پسماند مبنای محاسبه رقم قبوض عوارض
شهری است ،ادامــه داد :شــورای چهارم در بودجه
سال  96سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ،به
شهرداری مشهد اجازه داد که معادل دو درصد ارزش
معامالتی منطقه را مشروط بر اینکه رقم آن از 150
هزار تومان بیشتر نباشد ،به عنوان بهای خدمات
آتشنشانی از شهروندان دریافت کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر
با اشاره به افزایش چهار تا پنج برابری بهای خدمات
آتشنشانی طبق مصوبه شــورای چهارم گفت :در
صورت اجرای مصوبه دوره گذشته مدیریت شهری،
رقــم بهای خــدمــات آتشنشانی بــرای یــک واحــد
مسکونی در منطقه پیروزی از  17هزار و  400تومان در
سال  95به  99هزار و  200تومان در سال  96میرسد.
وی توضیح داد :در طــرح دوفوریتی ارائــه شده،
پیشنهاد کرد هایم که حداکثر میزان افزایش بهای
خدمات آتشنشانی در سال  96نسبت به محاسبات
سال قبل ،نرخ تورم ساالنه معادل  9درصد باشد.
گندمی بــا بیان اینکه دربـــاره طــرح دو فوریتی
کنترل میزان افزایش بهای خدمات آتشنشانی،
هماهنگیهای الزم با حوزه اداری و مالی شهرداری
مشهد انجام شده اســت ،گفت :با توجه به اینکه
مدیریت شهری به لحاظ زمانبندی صدور و ارسال
فیشهای عــوارض نوسازی عقب افتاده ،بنابراین
تصویب دو فوریت این طرح ضروری است.

شورای شهر با اصالح مصوبه شورای چهارم ،مانع از افزایش هنگفت بهای خدمات آتشنشانی شد

«نه»بهافزایشپنجبرابریتعرفهها

شورا آمده است :ارزش معامالتی امالک ( )Pمالک
عمل در بهای خدمات مذکور ،مشابه  Pمالک عمل در
محاسبه عوارض نوسازی خواهد بود.

معاونان یا مدیران در جلسه شورا حاضر شوند

رئیس شورای شهر در خالل بررسی این دستور کار،
با ارائه تذکری گفت :طبق آییننامه داخلی شورا،
اولویت حضور مدیران شهری در صحن علنی به منظور
بررسی طر حها و لوایح ،با شخص آقای شهردار است،
اما در مــواردی که شرایط برای حضور ایشان فراهم
نیست ،معاونان شهردار و مدیران سازمانها باید در
جلسه حضور داشته باشند.
محمدرضا حیدری افــزود :درصورتی که معاونان
شهردار و مدیران سازمانهای زیرمجموعه شهرداری
مشهد در جلسه علنی شورا حضور پیدا نکنند ،نظر
کارشناسان مدیریت شهری را درباره طر حها و لوایح
به هیچ عنوان دریافت نخواهیم کرد.

گالیه از تیتر نادرست برخی رسانه ها

امیر شهال عضو شورا هم در خالل جلسه علنی روز
گذشته در تذکری گفت :هنوز جوهر رأی اعضای
شــورای پنجم خشک نشده که متأسفانه شاهد
هستیم برخی رسانهها موضوع افزایش بهای خدمات
آتشنشانی را تیتر کردهاند .در حالیکه ما افزایش
حدود پنج برابری بر اساس مصوبه شورای چهارم را
به نفع شهروندان کاهش دادیم و مصوب کردیم که
شهرداری حق ندارد بیشاز نرخ تورم ،بهایی از مردم
اخذ کند.خلیل الله کاظمی معاون خدمات و محیط
زیست شهری شهرداری مشهد هم که در زمان بررسی
اینطرحدرجلسهعلنیشوراحضورنداشت،درخالل
بررسی دیگر دستورکارها ،به مصوبه شورا واکنش نشان
داد و خواستار اعالم نظر این معاونت درباره تعیین
بهای خدمات آتشنشانی شد.وی که مخالف حذف
مدیریت یکپارچه تبلیغات بر روی ناوگان اتوبوسرانی و
ایستگاههای قطار شهری بود ،گفت :در شرایط فعلی
هر یک از سازما نها با مکانیزیم و تعرفه جداگانه،

خدمات تبلیغاتی ارائه میکنند .درحالی که مدیریت
این کار باید یکپارچه باشد.

آغاز بررسی لوایح اصالح بودجه

در ادامــه جلسه علنی روز گذشته شــورای اسالمی
شهر ،بررسی لوایح اصالح بودجه  12سازمان و شرکت
زیرمجموعه شهرداری مشهد در دستورکار قرار گرفت.
حیدری ،رئیس شــورای اسالمی شهر پیش از آغاز
بررسی این دستورکارها گفت :لوایح اصالح بودجه
پــس از بــررســی در کمیسیو نهای تخصصی در
کمیسیون تلفیق نیز با حضور  12عضو شورا مورد
بررسی قرار گرفته است و ماحصل بررسیها ،نتیجه
اجماع بیش از دو سوم اعضای شورای شهر است.
در دومین دستورکار پانزدهمین جلسه علنی شورای
پنجم ،الیحه اصــاح بودجه سال  1396سازمان
اتوبوسرانی بررسی شد و جزئیات آن به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورا در این رابطه
گفت :اصالح بودجه این سازمان از حیث منابع و
مصارف به مبلغ دو هزار و  526میلیارد و  431میلیون
و  500هزار ریال بوده که منابع و مصارف آن نسبت به
بودجه مصوب  37درصد افزایش داشته است.گندمی
افــزود :شهرداری مشهد مکلف است گزارش بهای
خدمات سازمان اتوبوسرانی به حومه شهر را تهیه و
نسبت به تأمین اعتبار هزینه مذکور از طریق مراجع
ذیربط اقدام و نتیجه را طی یک ماه به شورای شهر
ارائه کند .وی بیان کرد :مدیریت شهری باید نسبت
به تهیه گزارش آسیبشناسی دالیل کاهش میزان
رضایتمندی مردم و کاهش استفاده مردم از حمل
و نقل عمومی اتوبوسرانی و راهکارهای پیشنهادی
برای اصالح وضع موجود اقدام کند.با تصویب شورای
اسالمی شهر ،مدیریت امور مربوط به تبلیغات بر
روی بدنه و داخل اتوبوس و درآمدهای آن به سازمان
اتوبوسرانی واگذار شد.

کاهش  11درصدی بودجه تاکسیرانی

سازمان مدیریت و نظارت بر ناوگان تاکسیرانی از دیگر

نهادهای زیرمجموعه مدیریت شهری بود که اصالح
بودجه سال  96آن ،روز گذشته در جلسه علنی شورا
به تصویب رسید.بر این اساس ،اصالح بودجه سال
 1396سازمان تاکسیرانی که از حیث منابع و مصارف
به مبلغ  56میلیارد و  854میلیون و  320هزار ریال
است ،به نحوی که منابع و مصارف نسبت به بودجه
مصوب  11درصد کاهش داشته است ،با موافقت
اعضای شورا مصوب شد.

الزام به افزایش درآمد از طریق ارائه خدمات

در ادامه جلسه علنی روز گذشته شورا ،اصالح و متمم
بودجه سال  1396سازمان پایانههای مسافربری
از حیث منابع و مصارف به مبلغ  205میلیارد و
 108میلیون ریــال توسط شــورای اسالمی شهر به
تصویب رسید .گندمی ،رئیس کمیسیون برنامه و
بودجه شورا در این خصوص گفت :سرجمع منابع و
مصارف اصالح بودجه سال  96سازمان پایانههای
مــســافــربــری نسبت بــه بــودجــه مــصــوب تغییری
نداشته است.
در تبصره مصوبه شورا آمده است :با توجه به ظرفیت
اقتصادی پایانههای مسافربری و تردد ساالنه حدود
 23میلیون ورودی و خروجی ،شهرداری مکلف است
با پیشبینی در بودجه سال  1397این سازمان،
مطالعات بازار در خصوص افزایش درآمد حاصل از
ارائه خدمات و کاال به مسافران با استفاده از مشارکت
بخش خصوصی را انجام داده ،نتیجه را اجرایی کرده و
گزارش آن را به شورای اسالمی شهر مشهد ارائه کند.

افزایش  5درصدی بودجه بهره برداری
قطارشهری

در پانزدهمین جلسه علنی شــورا ،اصــاح و متمم
بودجه سال  1396شرکت بهرهبرداری قطارشهری
از حیث منابع و مصارف به مبلغ  729میلیارد و 56
میلیون و  127هزار ریال به تصویب رسید که رقم آن
نسبت به بودجه مصوب پنج درصد افزایش داشته
است .بر اساس تبصره مصوبه شورا ،مدیریت امور

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد:

اطالعات واسطهگران ساخت و ساز را در اختیار داریم
قاسمی مقدم -اتفاق ناگوار پیشآمده برای نیروی
پلیس ساختمان در منطقه  2شهرداری مشهد و
ضرب و شتم وی توسط مالکان پروژه از موضوعاتی
بود که رئیس شورای اسالمی شهر در نطق پیش از
دستور خود در جلسه علنی روز گذشته شورا به آن
اشاره کرد.محمدرضا حیدری گفت :طبق قانون،
شــهــرداری باید به موقع از تخلفات ساختمانی
جلوگیری کند ،امــا باید توجه داشــت که پس از
ابــاغ طرح جامع و افزایش محدوده خدماتی و
حریم مشهد ،انجام این مسئولیت دشوارتر شده
است.وی افزود :به تبع افزایش گستره نظارتها به
منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ،باید
ابزارهای قانونی الزم نیز در اختیار شهرداری قرار
گیرد.حیدری اظهار کرد :این فرد با حکم قضایی به
پروژه دارای تخلف ساختمانی ورود پیدا کرد تا مانع
از تخلف ساختمانی شود ،اما متأسفانه مورد ضرب و
شتم قرار گرفت و روانه بیمارستان شد.

ابزارهای انتظامی و قضایی پیشبینی شود

وی ادامه داد :برای آنکه مدیران شهری و عناصر
تصمیمسا ز و تصمیمگیر د ر کنتر ل تخلفا ت
ساختمانی عملکرد موفقی داشته باشند ،باید
ابزارهای انتظامی و قضایی الزم پیشبینی شود.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد با تقدیر از ورود
بههنگام مدیریت قضایی استان و مشهد به موضوع
ضرب و شتم نیروی پلیس ساختمان تصریح کرد:

باید سازوکارهای مناسبی تدوین شــود که در
اعمال و اجرای قانون با موارد اینچنینی مواجه
نشویم .ورود برخی عوامل و واسطهگران به این
فضا ،در برخی از موارد به نظارت و کنترل ساخت
و سازها آسیب میزند.وی با بیان اینکه اطالعات
عوامل و واسطهگران حوزه کنترل ساخت و سازها
را در اختیار داریم ،اظهار کرد :امیدواریم مدیریت
شهری ابزار و اقتدار الزم را داشته باشد که در زمان
وقوع تخلف ،بتواند اقدام شایستهای انجام دهد.
حیدری افزود :همواره به دستگاههای نظارتی و
عوامل مربوطه در مدیریت شهری توصیه کردهایم
که در اعمال قانون و نظارتها ،حرمت و کرامت
شهروندان را رعایت کنند ،اما این به معنای آن
نیست که از انجام وظایف در این رابطه تخطی
شود.

مردمعلیرغم انتقادها به میدان آمدند

وی در ادامه با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی
 22بهمن اظهارکرد :بار دیگر مردم ایران اسالمی
در این حماسه به یادماندنی پیروز میدان گذشت،
فداکاری ،همدلی و اتحاد بودند و بر مبانی و اصول
اساسی انقالب همچون استقالل ،آزادی ،اسالم،
رهبری ،عدالت و جمهوری اسالمی تأکید کردند.
حیدری افزود :باید تالش کرد تا با امیدآفرینی در
برای زایش جوانههای امید در جامعه و با تقویت
اعتماد عمومی ،بستر مناسب برای حل مسائل و

تبلیغات در ایستگا هها ،بدنه و داخل قطارشهری و
درآمدهای آن به دلیل شرایط خاص تبلیغات در وسایل
نقلیه عمومی ،به شرکت بهرهبرداری قطارشهری
مشهد واگذار شد.

موشکافی هزینه کرد اوراق مشارکت
قطارشهری

اصالح بودجه سال  1396شرکت احداث قطار شهری
نیز از حیث منابع و مصارف به مبلغ  52میلیارد و
 370میلیون ریال در جلسه علنی روز گذشته شورای
اسالمی شهر به تصویب رسید .منابع و مصارف الیحه
اصالح بودجه این شرکت نسبت به بودجه مصوب ،سه
درصد کاهش داشته است.همچنین شهرداری مشهد
مقدس موظف شد حداکثر ظــرف مــدت یک ماه،
گزارش تفکیک شده از اعتبارات و محل هزینه اوراق
مشارکت عرضه شده برای احداث خطوط قطارشهری
مشهد را به شورای اسالمی شهر ارائه کند.

تعیین مکان جدید برای ساختمان شهرآرا

اصالح و متمم بودجه سال  1396موسسه فرهنگی
شهرآرا نیز از حیث منابع و مصارف به مبلغ 128
میلیارد و  549میلیون و  77هــزار ریــال به تصویب
شــورای اسالمی شهر رسید که منابع و مصارف آن
نسبت به بودجه مصوب یک درصد افزایش داشته
است .شهرداری مشهد مکلف شد نسبت به تعیین
مکان جدید برای ساختمان موسسه شهرآرا و انتقال
آن در سال  ،1397اقدام الزم را به عمل آورد و معادل
ریالی آن را از قسمت مصارف بودجه سال  1397حوزه
اقتصادی کاهش دهد.

تصویب اصالح بودجه  6سازمان و شرکت

تصویب لوایح اصالح بودجه سال  96سازمانهای
فرهنگی و اجتماعی ،زمین و مسکن ،میادین میوه و
ترهبار ،مدیریت پسماند ،فردوسها و شرکت نمایشگاه
بینالمللی مشهد نیز در پانزدهمین جلسه علنی
شورای اسالمی شهر بررسی شد و به تصویب رسید.

نیاز شهروندان در حوزه فرهنگی جدی است

حیدری در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری
جشنواره فیلم فجر در پایتخت معنوی ایــران
گفت :خوشبختانه با همکاری استانداری ،اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،شــهــرداری مشهد
و مــدیــران و مسئوالن مجموعههای سینمایی
شــهــر ،اتــفــاق فرهنگی مناسبی را در مشهد
شاهد بودیم.
وی ابراز کرد :استقبال مردم از جشنواره فیلم فجر
مشهد نشان میدهد که این نیاز در حوزه فرهنگی
به طور جدی در شهر وجود دارد .بنابراین باید به
خواست و مطالبه بهحق مردم احترام بگذاریم و در
مسیر تحقق آن تالش کنیم.

فضاسازی متفاوت سیمای شهری

مشکالت مردم فراهم شود.
وی بیان کــرد :مــردم علیرغم نقدهایی کــه به
حوزههای مختلف قوای سهگانه و دستگا ههای
خدماتی و اجــرایــی داشتند ،با تعلق خاطر به
مبانی و اصــول اساسی انقالب ،در راهپیمایی
 22بهمن مــاه بــه صـــورت مــعــنــاداری حضور
پیدا کردند.

خدمات مطلوب برای قدرشناسی از مردم

رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد گفت :حضور

پرشور مــردم در صحنههای مختلف ،وظیفه ما
را سنگینتر میکند کــه در راه قدرشناسی از
مــردم ،گا مهایی استوار با ارائــه خدمات مطلوب
بــرداریــم.وی تحرک اقتصادی در راستای ایجاد
اشتغال را یــک ضـــرورت برشمرد و ادامـــه داد:
بسترسازی مناسب بــرای ســرمــای ـهگــذاری در
حوزههای فرهنگی ،اجتماعی و شهری ،مبارزه با
فساد و تأکید بر قانونگرایی و احترام به رأی مردم،
میتواند کمک بسزایی در تحقق آرمانها و مطالبات
ملت ایران داشته باشد.

وی با بیان اینکه فضاسازی سیمای شهری در
دهه فجر امسال با سا لهای گذشته متفاوت بود،
اظهارکرد :از مدیران شهری و حوزههای مربوطه
که با اجرای برنامههای فرهنگی در مناطق مختلف
و فرهنگسراها به شکوه هرچه بیشتر این ایام کمک
کردند ،تشکر میکنیم.
حیدری افــزود :یکی از مأموریتهای شهرداری،
استفاده شایسته از مناسبتهای ملی و مذهبی
است .بنابراین باید برای توسعه این مراسم و برنامهها
تالش کنیم تا شهر و شهروندان در فضایی سالم و
بانشاط ،از این مناسبتها استفاده مطلوبی داشته
باشند .وی اشــارهای هم به قهرمانی تیم فوتسال
ایــران در مسابقات قهرمانی آسیا داشت و ضمن
تبریک این موفقیت گفت :در مناسبتی از سرپرست
این تیم که از کارکنان مدیریت شهری است ،تقدیر
خواهیم کرد.

افتخاری -اعضای شورای اسالمی شهر با
مشارکت مدیریت شهری در احداث مجتمع
بزرگ گردشگری ویژه موزهداران و صاحبان
آثار هنری در مشهد موافقت کردند.
بــررســی طــرح حمایت از مـــــوزهداران و
صاحبان آثار هنری روز گذشته در دستورکار
پانزدهمین جلسه علنی شــورای اسالمی
شهر قرار گرفت .رئیس کمیسیون برنامه و
بودجه شورا در این رابطه گفت :تالش شده
نظرات دیگر کمیسیونهای تخصصی نیز در
نظریه کمیسیون برنامه و بودجه لحاظ شود.
بتول گندمی افزود :در این طرح اقدامات
کــوتــا همــدت و بلندمدت بـــرای حمایت
از مجموعهداران و صاحبان آثــار هنری
پیشبینی شده که باید از سوی مدیریت
شهری مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از مفاد طرح مذکور،
احـــداث مجتمع بــزرگ گردشگری ویــژه
مـــوزهداران و صاحبان آثــار هنری است،
بیان کرد :مقرر شده زمین مورد نیاز برای
احداث این مجتمع از سوی شهرداری مشهد
واگذار شود و احداث آن را بخش خصوصی
برعهده بگیرد .رئیس کمیسیون فرهنگی
و اجتماعی شورا که مخالف بخشی از بند
«الف» نظریه کمیسیون برنامه و بودجه بود،
گفت :در تفاهمنامه چندجانبه مدیریت
شهری و بخش خصوصی ،نیازی به حضور
سازمان میراث فرهنگی نیست.
احــســان اصــولــی افــــزود :بـــرای تسهیل
فــرآیــنــدهــا ،بــایــد تفاهمنامه مــذکــور به
صــورت دوجانبه میان مدیریت شهری
و بــخــش خــصــوصــی منعقد شـــود .وی
بــا طــرح پیشنهادی ،خــواســتــار حذف
ســـازمـــان مــیــراث فــرهــنــگــی ،صنایع
دســتــی و گــردشــگــری خــراســان رضــوی
از ســاخــتــار تــفــاه ـمنــامــه چندجانبه
بــرای حمایت از مــــوزهداران و صاحبان
آثار هنری شد.
محسن حسینیپویا ،رئیس کمیسیون
حقوقی شورا در مخالفت با این پیشنهاد
گفت :چه اشکالی دارد این کار مشترک با یک
نهاد دولتی انجام گیرد؟ میتوان از بودجه و
اعتبارات دستگاه اجرایی مذکور استفاده
کرد .مسعود ریاضی ،دیگر عضو شورا هم در
ادامه اظهار کرد :تجربه نشان داده که ورود
دستگاههای دولتی به یک موضوع ،باعث
طوالنی شدن ساختارهای اداری و عدم
تحقق اهداف مدنظر میشود.
پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان،
در نهایت پیشنهاد رئــیــس کمیسیون
فرهنگی و اقتصادی به تصویب رسید و
سازمان میراث فرهنگی از تفاهم سهجانبه
حـــذف شـــد .در ادامــــه جلسه علنی،
محمدهادی مهد ینیا ،رئیس کمیسیون
عمران شورا حذف بند «ب» نظریه کمیسیون
برنامه و بودجه را پیشنهاد داد و گفت :چه
لزومی دارد یک مجتمع جدید ساخته شود؟
میتوان از ظرفیتهای موجود مانند موزه
شورای شهر و موزه بزرگ خراسان استفاده
کرد.
احمد نــوروزی ،رئیس کمیسیون برنامه و
بودجه در مخالفت با این پیشنهاد گفت :اگر
مجتمعی برای مجموعهداران احداث شود،
مدیریت شهری هم میتواند به درآمد پایدار
دسترسی پیدا کند .باید به این موضوع نگاه
بلندمدت داشته باشیم.
پــس از بحث و بــررســی ،اعــضــای شــورا با
پیشنهاد مهدینیا موافقت نکردند.
در نهایت ،طرح ارائه شده به تصویب رسید و
مقرر شد تفاهمنامه همکاری بین شهرداری
مشهد و تشکل مجموعهداران مجاز بخش
خصوصی وفق مفاد بند  6ماده  55قانون
شهرداریها و ماده  27آییننامه مدیریت،
ساماندهی ،نظارت و حمایت از مالکان و
دارندگان اموال فرهنگی_تاریخی منقول
مجاز منعقد شود.
همچنین مدیریت شهری مکلف شد قطعه
زمینی به منظور احــداث مجتمع بزرگ
گردشگری ویژه مــوزهداران و صاحبان آثار
هنری خصوصی با مشارکت مجموعهداران
مجاز و بخش خصوصی و با رعایت مفاد
بــنــد  6مـــاده  55قــانــون شــهــرداریهــا
واگذار کند.
درمصوبهشورایشهرآمدهاست:باعنایتبه
پتانسیل بسیار مناسب آثار ارزشمند هنری و
میراثی متعلق به هنرمندان و مجموعهداران
بخش خصوصی مجاز و ضرورت ساماندهی
این آثار ارزشمند و استفاده از این فرصت در
راستای تحقق اهداف فرهنگی ،اجتماعی
شورای اسالمی شهر مشهد ،گذران اوقات
فراغت شهروندان و زائران و ایجاد اشتغال و
درآمد ،شهرداری مشهد حداکثر ظرف مدت
سه ماه باید نسبت به اجرایی کردن اقدامات
مصوب اقدام کند.

