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مراسم تکریم و معارفه شهردار مشهد عصر دیروز
با حضور معاون وزیرکشور ،سرپرست استانداری
خراسان رضوی ،رئیس دفتر تولیت آستان قدس
رضوی و جمعی از مسئوالن شهری و استانی در
دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد.به گزارش «خراسان» ،حیدری رئیس شورای
شهر مشهد در ابــتــدای ایــن مــراســم ،با اشــاره به
گذشت  475روز از آغاز مسئولیت شورای پنجم
شهرمشهد،گفت:شورایپنجممحصولانتخاباتی
است که مشارکتی ترین و رقابتی ترین انتخابات در
پنج دوره شورای اسالمی شهرها بوده و به همین
دلیل نهاد برآمده از این انتخابات ،به خواست
عمومی مردم نزدیک تر است و اقبال مردم مشهد به
این شورا سرمایه بی بدیلی شد که در اختیار ما قرار
گرفت .وی با تاکید بر محورهایی از قبیل شفافیت،
فسادزدایی و مشارکت شهروندان به عنوان خط
مشی فعالیت شــورای پنجم شهر مشهد ،افزود:
شهر به مثابه آینه بزرگی است که شهروندان خود
را در آن می بینند و در تعامل با آن قرار دارند و یکی
از مهم ترین وظایف شورای اسالمی شهر این است
کهپاسدارحریموحرمتشهرباشد.حیدریبابیان
این که در دوران تصدی تقی زاده شهردار سابق
مشهد،درحوزههایمختلفاتفاقاتمبارکیافتاد،
تصریح کرد :به جرئت می توانم براساس داده های
قابل اندازه گیری بگویم که مشهد شرایط بسیار
مطلوبی را در زمان کنونی دارد و از همین رو از
زحمات آقای تقی زاده خامسی تشکر می کنم که
اقدامات ماندگاری را در شهر به یادگار گذاشتند و
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محمدرضا کالیی در مراسم تکریم و معارفه شهردار مشهد:

قدم اول را با جلب اعتماد مردم و کار و عمل درست برمی داریم
ما همچنان از کمک های ایشان در مدیریت شهری
بهرهخواهیمبرد.رئیسشورایشهرمشهدبااشاره
بهقانونمنعبهکارگیریبازنشستگان،افزود:امید
ما این بود که مجلس در بحث استفساریه به مدد ما
آید که این طور نشد و ما ناچار شدیم که به فرایندی
وارد شویم و سخت ترین تصمیم شــورای شهر را
بگیریم .پس از طی مراحل ،با رای اکثریت شورا
محمدرضا کالیی به عنوان شهردار مشهد انتخاب
شــد .حیدری حرکت بر محور برنامه عملیاتی
 1400-97شهرداری مشهد را مهم ترین محور
عملیاتی شهردار جدید مشهد بیان کرد و توسعه
متوازنوعدالتمحوربراساسشاخصهایتعیین
شده ،تالش برای استفاده از ظرفیت های ملی و
تداوم سیاست تعامل و هم افزایی را که در گذشته با
نگاهدقیقشهردارسابقآغازشدازدیگرمحورهای
عملیاتی برای شهردار جدید برشمرد.
▪تقی زاده خامسی:امیدوارم شهردار جدید
حال مردم را بهتر کند

همچنین در ادامــه این مراسم ،قاسم تقی زاده
شهردار سابق مشهد نیز با اشاره به مراسم معارفه
خود در سال گذشته گفت :در جلسه معارفه من،
شهردار اسبق مشهد یک ساعت صحبت کردند

اما بنا بر سنت همیشگی عادت به زیاد حرف زدن
ندارم .وی افزود :برای محمدرضا کالیی شهردار
مشهد که از بدنه شهرداری است آرزوی توفیق
دارم و شــورای شهر هم انتخاب بسیار خوبی
داشــت .وی تصریح کرد :زمان زیــادی نمانده و
امیدوارم در این دو سال باقی مانده دکتر کالیی
حال مردم را بهتر کند.تقی زاده گفت :شهادت
می دهم در مدتی که مسئولیت شهرداری مشهد
را بر عهده داشتم ،هیچ مسئولی در استان به
درخواست من پاسخ منفی نداد و از طرفی من
هم سعی کردم به درخواست مسئوالن استان

پاسخ منفی ندهم تا مشکالت مردم را حل کنیم،
امیدوارم این سنت حسنه با شهردار جدید هم
ادامهیابدوبهرهآنرامردمببرندوحالمردمخوب
شود.معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور
نیز در ادامه این مراسم با تاکید بر این که مشهد
مزیت های منحصر به فــردی دارد ،افــزود :اگر
مدیریت شهری برای آن ها سرمایه گذاری کند،
به یقین این شهر در مسیر تاریخی خود قرار می
گیرد .مهدی جمالی نژاد افزود :نخستین مورد
از این مزیت ها این است که در جهان اسالم کمتر
الگوی جامعی برای شهر زیارتی داریم و آن چه که

مشخصه انحصاری یک شهر زیارتی است باید در
مشهد متبلور شود و مبانی نظری شهری زیارتی
توسط فرهیختگان و نخبگان طرح ریخته شود.
وی افــزود :دومین مورد نیز جایگاه این منطقه
است ،نباید جایگاه تاریخی خراسان در عرصه
هایعلموسیاستواقتصادکمرنگشود،حضور
امام هشتم(ع) ،این شهر و این منطقه را از سالیان
سال به قطب علمی تبدیل کــرده است.معاون
عمران و توسعه شهری وزارت کشور تاکید کرد:
در مشهد برای ایجاد تمدن نوین اسالمی ،نیاز به
بازاندیشی و بازخوانی و بازآفرینی داریم .جمالی
نژاد اظهار کرد :برای این کار الزاما نیازی به زیر و
رو کردن نیروهای انسانی و تغییر و تحول آن ها
نیست ،بلکه تغییر نگاه و راهبرد را میطلبد که در
مشهد خوشبختانه این تغییرات آغاز شده است.
▪گفت و گو پربازده ترین و کم خرج ترین روش
برای مواجهه با تضادها

شهردارجدیدمشهدنیزآخرینسخنراناینمراسم
بود که با اشاره به ظرفیت های موجود در مشهد،
گفت :مشهد ظرفیت برای کار کردن همه ما را دارد
اماانصافاکوچکتروضعیفترازآناستکهتحمل
تضادها و شکاف ها را داشته باشد ،شکاف هایی که
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تنهاراهمواجههباآنگفتوگوست،ماامروزهنیازبه
گفت و گو در ابعاد مختلف داریم .محمدرضا کالیی
گفت و گو را پربازده ترین و کم خرج ترین روش
برای مواجهه با تضادها بیان کرد و افــزود :ما می
خواهیم در مدتی که مسئولیت اداره شهر را داریم،
بیشترین خدمت را به مردم و زائران امام هشتم(ع)
داشته باشیم ،در این زمینه اولین قدم را باید من
و همکارانم برداریم و آن هم جلب اعتماد مردم با
کار و عملکرد درست است ،تا آن ها هم در کنار ما
قرار بگیرند و درکنار هم بتوانیم زخم های مشهد
را التیام دهیم و آن را به جایگاه رفیع اش برسانیم.
شهردار مشهد تصریح کرد :در این راه از همه ذی
نفعاندرحوزهمدیریتشهریوتمامدستگاههایی
که وظیفه خدمت رسانی در این شهر را دارند کمک
می خواهیم.وی درپایان اظهاراتش خطاب به امام
رضا(ع) گفت :ای امام رئوف ،همه آن چه که این
شهر دارد برگرفته از نفس پربرکت شماست و همه
آن چیزی که ما احتیاج داریم مهربانی و همدلی
با یکدیگر است ،پس دل های همه ما را با همدیگر
مهربان کن و دعــای خــود را شامل حــال همه ما
بگردان و قدرتی به ما بده تا با تمام توان به خدمت
به مردم بپردازیم.شایان ذکر است در این مراسم
حجت االسالم علی مظفری رئیس کل دادگستری
خراسان رضوی ،رضا خوراکیان رئیس دفتر تولیت
آستان قدس رضوی و جمعی از کارکنان سازمان
ها و دستگاه های زیرمجموعه شهرداری مشهد با
اهدای هدایا و لوح های یادبود از زحمات تقی زاده
شهردار سابق مشهد تقدیر کردند.

