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سعید رضا امیرآبادی -روزنامه نگار:

زمستان نمیآید
رئیسجمهور ایاالت متحده بر این باور است
که با شروع تحریمها ،خزان مهلکی بر اقتصاد
و اجتماع ایران مستولی خواهد شد و ایرانیان در حالی که در
موضع ضعف هستند ،به پای میز مذاکره باز خواهند گشت.
اما دونالد ترامپ در این زمینه مرتکب اشــتباه بزرگی شده
است .در حقیقت ،تیغ برنده تحریمها بیشتر از آنکه موجب
آزردگی دولتمردان شود ،باعث افزایش نفرت مردم ایران از
رئیسجمهور پرحاشیه آمریکا میشود و او را در قبال همه
مرارتهایی که متحمل میشــوند ،مقصر میدانند؛ چراکه
دولتمــردان ایرانی پیش از این ،با امضای برجام و پایبندی
به آن ،حســن نیت خود را در مجامع بینالمللی نشان داده
بودنــد .این بار ،عضو رادیکالی جمهوریخواهان اســت که
پیمان شکست و برای البیهای خشونتطلب صهیونیستی
سالم فرستاد...
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ناکامیمسکن مهر از اعتبارات
رئیس کمیسیون عمران مجلس ۲۰۰ :هزار واحد مسکن مهر برای کامل شدن باقی مانده است
در همین صفحه
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آبستراکسیون بخاطر نحوه بررسی طرح یک فوریتی راهاندازی سامانه شفافیت شهرداری شیراز در شورای شهر

شورا از اکثریت افتاد
طرح راهاندازی سامانه شفافیت به جسله غیرعلنی رفت

پیمان کشاورز -گروه خبر:

ی شهر شیراز
شصتمین جلسه علنی شورای اسالم 
روز گذشــته با خروج دو تــن از اعضا و با توجه به
غیبت ســه نفر دیگر برای دقایقی از رسمیت افتاد.
هنگام بررســی طرح یک فوریتی اعضا در خصوص
راه اندازی سامانه شفافیت شهرداری شیراز ،ابراهیم
صبــوری که در غیاب ســیداحمدرضا دســتغیب
ریاست شورا را بر عهده داشت بر ارجاع این الیحه
به کمیســیون مربوطه اصرار ورزیــد تا اختالفات
مطرح شــده میان اعضا در صحن در کمیســیون
مربوطه برطرف شــود که همین امر نقطه شــروع
مجادالت در صحن بود.
یکــی از مــواردی که محل اختالفمیان ســینا
بنیزمانی و سیدعبدالرزاق موسوی به عنوان رؤسای
کمیسیونهای اقتصاد و سرمایهگذاری و کمیسیون
برنامــه و بودجه به عنوان بررســی کنندگان این
طرح ،بنــد  ۱۴طرح بــود که اصرار کمیســیون
سرمایهگذاری بر اعالم تمام مزایدهها ،مناقصهها و
قراردادها بود و در مقابل موســوی به عنوان رئیس
کمیســیون بودجه معتقد بود که الزام برای اعالم
تمام قراردادها درســت نیست و برخی قراردادها و
مزایدهها ممکن است تنها جنبه اقتصادی نداشته
باشــد و زیرمجموعه جنبههای دیگری قرار گیرد

که انتشــار عام آن به صالح نباشد .اما خروج لیال
دودمان در ابتدا و ســپس سینا بنی زمانی جلسه
شــورا را پیش از رأیگیری بــرای ارجاع طرح به
کمیسیونها از رسمیت انداخت تا با اعالم سولماز
دهقانی به عنوان منشی شورا شائبه آبستراکسیون
اعضای معترض ایجاد شود .ابراهیم صبوری نیز به
عنوان رئیس جلســه تنفس بیست دقیقهای برای
مذاکرات مورد نظر اعالم کرد .پس از تنفس اعالمی
و با بازگشت سینا بنی زمانی جلسه شورا طبق روال
عادی پیگیری شد و در نهایت مقرر شد تا با تشکیل
ی اعضا
کمیسیون مشترک با تأکید بر حضور تمام 
موارد مورد اختالف حل شــود .اما نکته قابل توجه
این که علیرغم تصویب یــک فوریت این طرح در
تاریخ  ۳۱اردیبهشت ماه و مبنای بررسی  ۱۵روزه
آن ،پس از گذشــت  ۸ماه باز هم بررسی طرح در
جلسه کمیسیون مشــترک شورا به گفته صبوری
پیگیری شــود که در واقع بایســتی گفت بررسی
طرح راه اندازی سامانه شفافیت شهرداری شیراز به
جلسه غیرعلنی شورا موکول شد.
اما شــورا در این جلســه چند مصوبه نیز داشت.
طــرح دوفوریتی در خصوص تســریع و نظارت بر
مصوبات شورا که از جانب اعضا به صحن ارائه شده
بود نخســتین مصوبه جلســه بود که بر مبنای آن

ناکامیمسکن مهر از اعتبارات

رئیس کمیسیون عمران مجلس ۲۰۰ :هزار واحد مسکن مهر برای کامل شدن باقی مانده است

محمدرضا رضاییکوچی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت ،با اشــاره به روند تکمیل پروژه مســکن مهر
در کشــور ،گفت :وزیر راه و شهرســازی یکی از اولویتهای اصلی خود را تکمیل و بهرهبرداری از واحدهای
باقیمانده پروژه مسکن اعالم کرده و تحقق این مسئله بسیار ضروری است.
نماینده مردم جهرم در مجلس شــورای اســامی ،کمبود منابع اعتباری را مهم ترین علت کند شدن روند
تکمیل پروژه مســکن مهر دانســت و افزود :در شــرایط کنونی تخصیص بودجه و اعتبارات برای این پروژه
رضایت بخش نیســت ،از این رو دولت و مجلس باید در بودجه ســالیانه ،ردیف اعتبار مناسبی را برای این
حوزه در نظر بگیرد .وی با اعالم اینکه در شرایط کنونی حدود  200هزار واحد مسکن مهر برای کامل شدن
باقیمانده اســت ،تصریح کرد :میزان باقیمانده از واحدهای مسکن مهر محدود و کم است و دولت یک بار
برای همیشه ،این پروژه را به اتمام برساند.
رضایی کوچی بر ضرورت افزایش وام متقاضیان خرید مســکن مهــر تأکید کرد و گفت :افزایش  5میلیون
تومانــی با توجه به روند قیمتگذاری این واحدها و هزینههای مرتبط ،کافی نیســت ،از این رو باید میزان
افزایش تسهیالت منطقی و قابل قبول باشد.
ایــن نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد :وزارت راه و شهرســازی ضمن تکمیل واحدهای باقی مانده،
باید برنامهریزی دقیقی برای بهبود و توسعه زیرساختهای مساکن ساخته شده صورت دهد .وی از حضور
ی وزیر راه و شهرسازی در نشســت دیروز کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت :نشست
محمد اســام 
دیروز با حضور اسالمیبا هدف بررسی اولویتهای وزارت راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیســیون عمران مجلس ادامه داد :همچنین در این نشست برنامههای وزیر راه و شهرسازی درباره
موضوعات مختلف این وزارتخانه از جمله تکمیل مســکن مهر رسیدگی شده و اسالمیگزارشی درباره این
مسائل ارائه خواهد کرد.

شــهرداری شیراز مکلف شد ،حداکثر در مدت یک
هفته پس از ابالغ مصوبه شورا توسط رئیس شورا به
شهرداری ،نسبت به ابالغ مصوبه به زیرمجموعههای
تحت نظر خود اقدام و به شورا اعالم کند و گزارش
کتبی روند اجرا و پیشــرفت مصوبــه را در فواصل
حداکثر یک ماهه به شورا ارائه دهد.
طرح یک فوریتــی ارائه خدمات رایگان اتوبوس به
محــل برگزاری بازی تیمهای فوتبال فجر شــهید
سپاســی و قشــقایی شــیراز نیز موافقت کردند و
الیحه شهرداری شیراز مبنی بر ادامه بررسی طرح
حریم ســبز پروژه کوهسار مهدی و تعیین تکلیف
حقوق غارســین و مالکین از دیگر مصوبات جلسه
روز گذشــته شــورا بود .همچنین اعضای شورای
ی شهر شــیراز با دوفوریت الیحهی اصالح
اســام 
بند  ۵۰تکالیف بودجه ســال۹۷موافقت کردند که
بر مبنای آن شهرداری موظف شد الیحهی اعمال
سیاستهای تشویقی و ترغیبی جهت بهینهسازی
منابــع انســانی را درراســتای کاهش بخشــی از
هزینههای موجود ظرف مدت ۳ماه تهیه و به شورا
ارائه کند .موافقت اعضای شــورای شهر با فوریت
لوایح شــهرداری برای حمایت از تیمهای فوتسال
بانوان ،قشــقایی و فجر سپاسی نیز دومین مصوبه
ورزشی شورا در روز گذشته بود.
ی شهرداری شیراز اعالم کرد:
روابط عموم 

بنر  ۱۳آبان توسط
شهرداری منتشر نشده است

شهرداری شیراز در راســتای برگزاری هرچه
باشــکوهتر روز مبارزه با استکبار جهانی و روز
دانشآمــوز اقدام به انجــام تبلیغات محیطی
با مضامیــن مرتبط با یوماللــه  ۱۳آبان کرده
اســت .در این راستا مجموعه شهرداری شیراز
اقــدام به چــاپ و نصب بیــش از  ۶۵بنر در
ســطح بیلبوردها و عرشههای پل ،داربستها،
استندها و اجرای برنامههای فرهنگی در مسیر
راهپیمایی باشکوه روز دانشآموز و ...کرده که
بدون مشکل انجام شده است .گفتنی است که
بنر یوم الله ۱۳آبان که دارای اشتباه نوشتاری
بوده توسط سایر سازمانهای تبلیغاتی مسئول
در برگزاری مراسم  ۱۳آبان در تعدادی محدود
در شیراز منتشر شده بود .و انتظار میرود كه
مسئوالن ســازمان مربوطه طی ساعات آینده
نسبت به ماجرا اطالع رسانی کنند.

