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کاهش یارانه پرداختی به روزنامه شهرآرا

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا در ادامه جلسه
علنی شورا ،به تشریح رویکردهای این مؤسسه در سال
آینده پرداخت و گفت :از اعضای شورای اسالمی شهر
و شهردار مشهد که در شش ماه گذشته به مجموعه
شهرآرا اعتماد کردند ،تشکر میکنم.
مجید خرمی افزود :میزان یارانه پرداختی به روزنامه
شهرآرا به شدت کاهش یافته و رقم آن از دومیلیارد
و 600میلیون تومان در اصــالح بودجه ســال 96به
یک میلیارد و 800میلیون تومان در بودجه سال97
رسیده است.
وی ادامه داد :در بودجه سال 97مؤسسه فرهنگی
شهرآرا ،چهارمیلیارد و 900میلیون تومان درآمد از
محل آگهیها پیشبینی شده که بخش عمدهای از آن،
مربوطبه آگهیهای بخش خصوصی است.
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا بیان کرد :مجموع
درآمدهای روزنامه شهرآرا از محل آ گهیهای بخش
خصوصی از ابتدای امسال تا مهرماه فقط ۲0میلیون
تومان بود و بقیه هزینهها از محل یارانه شهرداری تامین
میشد.
وی ادامه داد :از همین حاال حدود یکمیلیاردتومان
آگهی برای سال 97به فروش رسیده و اسناد مالی آنها
نیز توسط مؤسسه شهرآرا دریافت شده است.

ارائه پیشنهاد حذف چند تبصره

در ادامه جلسه علنی شورا ،ماده واحده الیحه بودجه
ســال 97مؤسسه شهرآرا به رأی گذاشته شد که به
اتفاق آرا به تصویب رسید .سپس بررسی تبصرههای
اختصاصی بودجه این مؤسسه در دستورکار قرار
گرفت.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر
پساز قرائت تبصرهها ،با طرح پیشنهادی ،خواستار
حذف بندهای  4 ،3، ۲ ،1و  7از نظریه کمیسیون تلفیق
شد.
احسان اصولی افــزود :طی سالهای اخیر ،شورای
شهر و شهرداری مشهد درراستای حمایت از روزنامه
شهرآرا ،چند تبصره الزامآور در الیحه بودجه مدیریت
شهری لحاظ میکرد که برمبنای آن ،فضای انحصار
برای این مجموعه ایجاد میشد.
وی ادامــه داد :پس از جمع بندی کمیسیون تلفیق
درباره تبصرههای بودجه سال آینده مؤسسه فرهنگی
شهرآرا ،جلسات کارشناسی با حضور مدیران شهری و
قاسمیمقدم -رئیس شورای اسالمی شهر مشهد
گفت :شــورای پنجم بــرای تحقق خواسته ها و
مطالبات اقشار مختلف مردم ،فارغ از رویکردهای
سیاسی ،تالش خواهد کرد.
به گزارش شهرآرا ،محمدرضا حیدری ،روز گذشته
در سخنرانی پیشاز دستور بیستمین جلسه علنی
شــورای اسالمی شهر ،حماسه مردمی انتخابات
۲9اردیبهشت را از اتفاقات غرورآفرین سال96
برشمرد و اظهار کرد :مردم با حضور شکوهمند خود
در این انتخابات ،هم در تداوم دولت تدبیر و امید و
هم در پیروزی لیست امید ،نقش اساسی ایفا کردند.
وی گفت :مردم در انتخابات ۲9اردیبهشت امسال
به گفتمان گفتوگومحور و مردمساالر در مدیریت
شهری رأی دادند و خواستار تغییر در شرایط زندگی و
بهویژه در محیط شهری خود شدند.
رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد اظهار کرد:
شورای پنجم پس از اعالم نتایج انتخابات اعالم کرد
که شــورای همه شهروندان مشهدی است و برای
تحقق خواستهها و مطالبات اقشار مختلف مردم،
فارغ از رویکردهای سیاسی ،تالش خواهد کرد.
حیدری با اشاره به تالش بیوقفه اعضای شورای
اسالمی شهر در دوره انتقالی برای شناخت مسائل
مدیریت شهری افــزود :شــورای پنجم در اولین
مأموریت خود ،شهرداری با فهم استراتژیک ،سبقه
اصالح طلبی ،باتجربه در حوزه مدیریت شهری،
دارای توان مقاومت دربرابر تهدیدها ،انتخاب کرد.

تعامل با همه افراد تأثیرگذار و جریانها

وی در ادامه با تأکید بر لزوم تعامل و ارتباط با همه
افراد تأثیرگذار و جریانها افزود :رونق حوزه فرهنگ
و هنر ،بازگشت نشاط و سرزندگی به محیط شهری،
حل مشکالت مردم در حوزه تعامل با شهرداری،
بازگشت سرمایه به شهر ،حل پروژههای نیمهتمام و
انجام اقدامات زیربنایی ،جزو مأموریتهای شورای
پنجم است.
حیدری با اشاره به رونمایی از ۲10دستگاه اتوبوس
و مینی بوس جدید طــی روزهـــای اخیر گفت:

عکس  :جواد کرمانی /شهرآرا

یکی از دستورکارهای هشت گانه جلسه علنی روز
گذشته شورای اسالمی شهر ،به بررسی بودجه سال97
مؤسسه فرهنگی شهرآرا اختصاص داشت .اعضای
شورا پساز بحث و بررسی ،بودجه این مؤسسه را برای
سال آینده از حیث منابع و مصارف به مبلغ 15میلیارد و
69میلیون تومان تصویب کردند.
به گفته رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر،
منابع و مصارف بودجه ســال 97مؤسسه فرهنگی
شهرآرا ،نسبتبه سال 17 ،96درصد افزایش داشته
است.
بتول گندمی افـــزود :در بخش منابع حاصل از
درآمدهای عمومی ،بودجه مؤسسه فرهنگی شهرآرا
17درصــد رشد را تجربه کرده و از رقم 1۲میلیارد و
714میلیون تومان در ســـال  96بــه 14میلیارد و
4۲9میلیونتومان در سال 97رسیده است.
وی از رشد 348درصــدی بودجه تملک داراییهای
سرمایه ای مؤسسه شهرآرا در ســال 97خبر داد و
گفت :اعتبارات ایــن بخش از رقــم 143میلیون و
6۲5هزار تومان در ســال 96به رقم 643میلیون و
6۲5هزار تومان در سال 97افزایش یافته است.

شهرآرا در مسیر خودکفایی
شهرداری و شورای شهر مشهد با انحصار طلبی مخالف اند

امیرعلی قاسمیمقدم -آخرین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد در سال ،96روز گذشته در تاالر شهر برگزار شد تا اعضای شورا چند روز مانده
به تحویل سال جدید به بررسی لوایح باقیمانده از بودجه سال97سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه مدیریت شهری بپردازند .درجریان بررسی این لوایح ،بهای
خدمات مترو در سال 97با 100تومان افزایش نسبتبه سال650 ،96تومان تعیین شد .آنطورکه رئیس کمیسیون تلفیق شورا اعالم کرد ،شهرداری مشهد بههمراه
الیحه بودجه سازمان تاکسیرانی ،درخواستی برای افزایش بهای خدمات ارائه نکرده است و بنابراین فعال خبری از بیشترشدن نرخ کرایه تاکسی نخواهد بود.
اصحاب رسانه برگزار شد و بررسیهای الزم دراینزمینه
انجام گرفت.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر
بیان کرد :بــرای رفع این ابهام که شهرآرا در عرصه
رسانهای دارای رانت ازسوی شورای شهر و شهرداری
مشهد است ،درخواست دارم که تبصرههای 4 ،3، ۲ ،1
و  7از نظریه مصوب کمیسیون تلفیق حذف شود.
وی گفت :بههیچعنوان با افزایش کمکهای مدیریت
شهری به مؤسسات زیرمجموعه موافق نیستیم؛ لذا
امیدواریم با حذف این تبصره ها از بودجه سال97
مؤسسه فرهنگی شهرآرا ،فضای رقابتی شکل بگیرد و
هرگونه ابهامی در اذهان اصحاب رسانه و فعاالن این
عرصه برطرف شود.

شهردار مشهد با انحصار مخالف است

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا هم ضمن موافقت با
پیشنهادمطرحشدهگفت:مهندستقیزادهخامسی،
شهردار مشهد ،با هرگونه انحصار مخالف است .ما
هم در مجموعه شهرآرا طبق نظر ایشان با انحصار
آگهیها مخالفیم و اعتقاد داریم که همه رسانهها باید
از آگهیهای شهرداری سهمی داشته باشند.
مجید خــرمــی افــــزود :معتقدم هــمــکــاران بنده
همان طور که توانستند در نمایشگاه مطبوعات
بین روزنامه های ملی به صورت مشترک با روزنامه
شهروند حائز رتبه نخست شوند و در جشنواره ابوذر
نیز بیشترین تعداد عناوین را کسب کنند ،در آینده نیز
میتوانند افتخارآفرین باشند.
وی بیان کرد :در ادامه گامهای امسال ،سال آینده
شهرآرا را به رسانهای رقابتی تبدیل میکنیم و نشان
خواهیم داد که شهرآرا رســانــه ای قابل اتکا برای
سازمانها و مجموعههای مدیریت شهری است.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا گفت :از سال
قبل تاکنون ،این موضوع در برخی رسانه ها مطرح
شده بود که ازسوی شهرداری مشهد به روزنامه شهرآرا
رانت داده میشود .امیدواریم این دسته از رسانهها
اخالق حرفهای را مدنظر قرار دهند و ضمن انعکاس
موضوعات بهصورت دقیق و منصفانه ،اعالم کنند که
هیچگونه رانتی وجود ندارد.

مردانه وسط بیایید

رئیس کمیسیون تلفیق شــورای اسالمی شهر هم
در ایــن بــاره گفت :من مخالف حــذف تبصره های
پیشنهادی کمیسیون تلفیق در بودجه ســال 97
مؤسسه شهرآرا نیستم ،اما چون معموال به افــراط و
تفریط عادت داریم ،الزم است به نکتهای اشاره کنم.
بتول گندمی افزود :خیلی صحبت میکنیم از اینکه
ّ
انحصار را برطرف کنیم و مبلغ عده ای میشویم که
خودشان کامال در همه ابعاد انحصار را در شهر گسترش
دادهاند .خوب است که این افراد ،مردانه وسط بیایند
و آنقدر اقتدار داشته باشند که انحصار تبلیغیشان را
از روی انسانهای شریفی که در این شهر برای نظام و
انقالب سالها کار کردهاند ،بردارند.
وی بیان کرد :اگر یک اصالحطلب در این شهر صحبت
کند ،حرفهایش کامال سانسور میشود و این درحالی
است که برخیها صحبت از انحصار میکنند.
درنهایت پساز بحث و بررسی ،اعضای شورای شهر به
پیشنهاد حذف برخی از تبصرههای نظریه کمیسیون
تلفیق رأی مثبت دادند .متن این تبصرهها به این شرح
است:
شهرداری مشهد ،سازمانها ،شرکتها و مؤسسات
وابسته موظف هستند تمامی آ گهی های (تبلیغی،
مناقصه و مزایده) خود را در روزنامه شهرآرا به چاپ

برسانند و آگهیهایی که بنا به ضرورت الزم است در
روزنامه های کثیر االنتشار دیگری منتشر شوند ،در
روزنامه شهرآرا نیز منتشر گردد.
سفارشهای چاپ ،نصب و اکران تبلیغات (نصب
تبلیغات بر روی سازههای تبلیغات شهری اعم از بنر،
پارچه ،فلکسی و )...شهرداری ،سازمانها ،شرکتها
و مؤسسات وابسته به آن الزم است به مؤسسه شهرآرا
ارجاع شود و هرگونه خرید خدمت اینگونه از سایرین
ممنوع میباشد.
تمامی امــور مــربــوط بــه ستاد خبری رسانه ای
شهرداری مشهد ،سازمانها و شرکتهای وابسته به
آن که قابل واگذاری به پیمانکار میباشد ،الزم است
ازطریق مؤسسه شهرآرا انجام شده و واگــذاری امور
خبری و رسانهای در شرایط مذکور ،بهغیر از مؤسسه
فرهنگی شهرآرا ممنوع است.
تولید و انتشار هرگونه ویژهنامه ،نشریه و جریده و
هرگونه اقالم چاپی در شهرداری مشهد ،سازمانها،
شرکتها و مؤسسات وابسته الزم است ازطریق مؤسسه
فرهنگی شهرآرا انجام شود .حوزه معاونت فرهنگی
و اجتماعی و اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
شهرداری مشهد درخصوص این مصوبه ،گزارش
کیفیت خدمات ارائه شده توسط مؤسسه فرهنگی
شهرآرا را هر سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی،
اجتماعی ،زیارت ،گردشگری و رسانه شورای اسالمی
شهر مشهد مقدس ارائه نمایند.
شـــهـــرداری مشهد مــوظــف اســـت درصـــورت
عدم پرداخت مطالبات موضوع تبصره های  1و  ۲و
 3و  4این مصوبه به مؤسسه شهرآرا توسط سازمانها،
شرکت ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ،حداکثر
ظرف مدت یک ماه ،راسا نسبتبه برداشت مطالبات
مزبور از سازمان مربوطه و تخصیص آن به مؤسسه

محمدرضا حیدری در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورا مطرح کرد

تحققمطالباتمردم،فارغازرویکردهایسیاسی

نوسازی بخشی از ناوگان حملونقل عمومی مشهد
در شرایطی رقم خورده که شهرداری از نظر مالی و
اقتصادی در مضیقه است .اعتقاد داریم که ناوگان
فرسوده ،نقش بسزایی در ایجاد آلودگی هوا دارد و
هرچه سریعتر باید برای نوسازی ناوگان اقدام شود.
حیدری با اشاره به اینکه توسعه خطوط قطار شهری
در تداوم فعالیتهای گذشته در دستورکار شورای
پنجم قرار گرفته است ،گفت :فارغ از تمام ضعفها
و قوت هایی که در دوره گذشته مدیریت شهری
وجود داشته است ،از تالشهای مدیران قبلی تشکر

میکنیم.
وی اظــهــار کــرد :در پـــروژه خــط  ۲قطارشهری،
مدیریت شهری جدید ،فقط در ایستگاه هایی که
در گذشته افتتاح شده ۲00میلیارد تومان برای
سیستم سیگنالینگ و تهویه هزینه کــرده است.
برای راهاندازی ایستگاههای سعدی و شریعتی نیز
۲00میلیاردتومان اعتبار صرف شده است.
خیابان دوسطحی آیــتا ...واعظ طبسی ،از دیگر
موضوعاتی بود که رئیس شــورای شهر مشهد در
نطق پیش از دستور خود به آن اشاره کرد و گفت :این

خیابان ،اولین الگوی حرکت پیادهرو بهسمت حرم
مطهر است و در روزهای آینده ،شاهد بهرهبرداری از
آن خواهیم بود.

حفظ انسجام ملی و بازسازی امید

حیدری در ادامه سخنان خود ،به تشریح رویکردهای
مدیریت شهری برای سال  97پرداخت و گفت :در
شرایط موجود حفظ انسجام ملی ،بازسازی امید،
ارتقای سرمایه اجتماعی و مطمئنساختن جامعه
به کارآمدی مدیریت شهری را از رویکردهای اساسی

شهرآرا اقــدام نماید .مؤسسه شهرآرا موظف است
گزارش اجرای این مصوبه را به کمیسیون فرهنگی،
اجتماعی ،زیارت ،گردشگری و رسانه شورای اسالمی
شهر مشهد مقدس ارائه نماید.
البته در نظریه کمیسیون تلفیق برای بودجه سال97
مؤسسه فرهنگی شهرآرا ،هشت تبصره پیشبینی شده
بود که چهارتبصره آن با رأی مثبت اعضای شورای شهر،
به تصویب رسید.
برایناساس،مبانی محاسبهبهایخدماتومحصوالت
مؤسسه فرهنگی شهرآرا طبق تعرفه بهای مصوب در
پیوست جداول آلبوم بودجه ساالنه تعیین و مقرر شد در
موارد مشخصنشده ،نرخ اتحادیه صنفی مالک عمل
باشد.همچنین به شهرداری مشهد اجازه داده شد با
هماهنگی ،برای اشتراک کارکنان متقاضی شهرداری
با شرایط پرداخت ۲0درصد تخفیف توسط مؤسسه
شهرآرا و 50درصد تقبل هزینه از محل بودجه رفاهی
کارکنان و 30درصد الباقی توسط کارکنان اقدام کند.
در آخرین تبصره هم ،شهرداری مشهد مکلف شد برای
تعیین مکان برای ساختمان مؤسسه شهرآرا و انتقال
آن در ســال  1397اقــدام کند و معادل ریالی آن را از
قسمت مصارف بودجه ســال  1397حوزه اقتصادی
کاهشدهد.

جهتدهی برنامهها بهسمت فرهنگ
شهروندی

در دیگر دستورکار بیستمین جلسه علنی شورای
اسالمی شهر ،بودجه ســال  1397سازمان فرهنگی
و اجتماعی شهرداری مشهد به مبلغ 48میلیارد و
568میلیونتومان به تصویب رسید که منابع و مصارف
آن نسبتبه سال۲5 ،96درصد افزایش داشته است.
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی
شهرداری مشهد درجریان بررسی این دستورکار گفت:
با تعریف سرفصل های جدید آموزشی ،برنامه های
ســازمــان فرهنگی و اجتماعی به سمت فرهنگ
شهروندی در ابعاد مختلف جهتدهی شده است.
هــادی بختیاری افــزود :تقویت هویت ،حس تعلق
خاطر و احساس مسئولیت درقبال شهر مشهد ،یکی
از رویکردهای سازمان فرهنگی اجتماعی به شمار
میرود که براساس آن ،برنامهریزیهای مختلفی برای
سال آینده انجام گرفته است .وی با بیان اینکه تقویت
زیرساختهای فرهنگی در دستورکار قرار دارد ،گفت:
بهدنبال آن هستیم که از محل صرفهجوییها و دیگر
منابع سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد،
اعتبار موردنیاز برای توسعه فضاهای فرهنگی شهر را
تأمین کنیم.

ایجاد زیرساختهای شهر هوشمند

بررسی الیحه بودجه سال 97سازمان فناوری اطالعات
و ارتباطات شهرداری مشهد ،دیگر دستورکار بیستمین
جلسه علنی شورای اسالمی شهر بود که پساز بحث و
بررسی به تصویب رسید .برایناساس ،منابع و مصارف
بودجه این سازمان برای سال آینده۲7 ،میلیارد و
947میلیون تومان تعیین شد که نسبت به سال ،96
105درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شــهــرداری مشهد درایــنبــاره بیان کــرد :در سال
آینده ،حول سه محور زیرساخت ،هوشمندسازی
ســازمــانــی و هــوشــمــنــدســازی شــهــری بـــرای
فــراهــمکــردن زیــرســاخــتهــای شــهــر هوشمند
تالش میکنیم.
محمدجواد رجاییان افزود :هوشمندسازی شهر با
حمایت از کسبوکارهای نوپا در دستورکار سازمان
فناوری اطالعات و ارتباطات قرار دارد.
شورای پنجم قرار دادهایم.
وی ادامه داد :ایجاد محدودیت و سنگاندازی در
مسیر اصالح و تغییر در چارچوب قانون را درتقابل
با خواست مردم میدانیم و از آن بهعنوان فعالیتی
ضدانقالبی یاد میکنیم.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد افزود :مردم در
چارچوب قانون به تغییر در محیط زندگی شهری
رأی دادهاند و تقابل با این موضوع میتواند منجر
به ناامیدی مــردم و کاهش مشارکت اجتماعی و
سیاسی آنها شود.
حیدری همچنین به شرایط مالی مدیریت شهری
در اواخــر دوره گذشته اشــاره کرد و گفت :شورای
پنجم در شرایطی که برای پرداخت حقوق پرسنل،
تسهیالت گرفته شده بود ،تصدی امور را برعهده
گرفت ،اما اکنون حقوق و مطالبات پرسنل با تکیه بر
توان مدیریتی خود و تعامل سازنده شورا با شهردار
و اعتماد مردم ،در چارچوب درآمدهای شهرداری
پرداخت میشود.
وی افزود :متأسفانه برخی انتظار داشتند که شورای
پنجم در روزهــای ابتدایی فعالیت خود حتی در
پرداخت حقوق پرسنل هم ناتوان باشد .درعینحال
شهروندان مشهدی می دانند که مدیریت شهری
با قدرت و انسجام برای تغییر فضا ورود پیدا کرده
است.
رئیس شــورای شهر مشهد افــزود :اگرچه در سال
آینده بــرای رسیدن به منابع پایدار با مشکالتی
روبهرو خواهیم بود ،معتقدیم اعتماد مردم و سرمایه
اجتماعی ناشی از کــارآمــدی ،موانع پیش رو را
برخواهد داشت.
حیدری در بخش پایانی سخنان خــود ،با بیان
اینکه شــورای پنجم و مدیریت شهری از جنس
جامعه ایثارگران هستند ،گفت :از ابتدا رویکرد
ما مبتنی بر انجام وظایف و مأموریت ها در این
حوزه بوده است ،به طور مثال در بودجه سازمان
فردوس ها ،حــدود دومیلیاردتومان اعتبار برای
نصب الــمــان شــهــدا در بهشت رضا اختصاص
یافته است.

شماره 2508

اخبار
در قالب بودجه شرکت بهرهبرداری
قطارشهری

بهای بلیت مترو
برای سال  97تعیین شد

قاسمی مقدم -اعضای شــورای اسالمی
شهر در بیستمین جلسه علنی شــورا و
در جــریــان بررسی الیحه بودجه ســال 97
شرکت بهرهبرداری قطارشهری مشهد ،بهای
بلیت مترو را تعیین کردند.
به گزارش شهرآرا ،براساس مصوبه شورای
اسالمی شهر ،بهای بلیت قطار شهری در
ســال  ،97با 100تــومــان افزایش نسبتبه
ســال 650 ،96تومان تعیین شد .تا زمان
اتصال خطوط یک و دو قطار شهری مشهد،
بهای بلیت مترو در خط دو۲75 ،تومان
خواهد بود .همچنین مقرر شد بلیت های
تکسفره بهازای هر نفرسفر ،هزارتومان تهیه
شود و دراختیار شهروندان و زائران قرار گیرد.
رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک شورای
اسالمی شهر دراینباره گفت :افزایش بهای
بلیت اتوبوس و مترو از اردیبهشت سال آینده
اجرایی می شود.مجتبی بهاروند با بیان
اینکه بهای تمامشده هر سفر با اتوبوس برای
شهرداری بیش از هزارتومان است ،افزود:
یارانه کمکی دولت در بخش قطار شهری و
اتوبوس به حداقل ممکن رسیده است.
وی بیان کرد :افزایش نرخ در سنوات گذشته
هم اتفاق افتاده است و امسال ،نظر سازمان
اتوبوس رانی برای افزایش بهای پرداختی
توسط مسافران بیشتر از این مبلغ بود که
تعدیل شد.رئیس کمیسیون حمل و نقل
و ترافیک شـــورای اســالمــی شهر گفت:
سازمان اتوبوسرانی با وضعیت کنونی اگر
بخواهد سرویسدهی خوبی داشته باشد و
پاسخگوی شرکتهای خصوصی نیز باشد،
چارهای جز دریافت هزینهها از مردم ندارد.
وی گفت :افزایش قیمت برای جبران بخشی
از افزایش هزینهها صورت گرفته است.
در ادامــه بیستمین جلسه علنی شــورای
اســالمــی شــهــر ،بــودجــه ســـال 97شرکت
بهره برداری قطار شهری مشهد به مبلغ
86میلیارد و 389میلیون تومان به تصویب
رســیــد.دیــگــر دســتــور کــار جلسه علنی
شــورا ،به بررسی بودجه ســال  97سازمان
تــاکــســی رانــی شــهــرداری مشهد مقدس
اختصاص داشت که بودجه این سازمان هم
به مبلغ شش میلیارد و 895میلیون تومان
مصوب شد.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی
شــهــرداری مشهد در جــریــان بررسی این
دستورکار گفت :اجــرای سامانه هوشمند
پرداخت الکترونیکی در دستورکار است که
فاز اول آن کلید خورده و دوهزار دستگاه به
این سیستم مجهز شدهاند.
مهدی علوی مقدم افـــزود37 :دستگاه
دوربیندرایستگاههانصبشدهاستتانظام
بازرسی و کنترل ناوگان تاکسیرانی ،از روش
سنتی خارج گردد و بهسمت هوشمندسازی
تغییر جهت داده شود.
در ادامه بیستمین جلسه علنی شورا ،بودجه
ســال  97ســازمــان پایانه های مسافربری
شهرداری مشهد ۲3میلیارد و 19میلیون
تومان تصویب شد.
همچنین بودجه سال 97سازمان حملونقل
و ترافیک شهرداری مشهد به مبلغ 1۲میلیارد
و 566میلیون تومان به تأیید شورای اسالمی
شهر رسید.
دیگر دستور کار این جلسه ،بررسی بودجه
سال 97سازمان حملونقل بار درونشهری
و حومه شهرداری مشهد بود که از حیث منابع
و مصارف به مبلغ پنجمیلیارد و 366میلیون
ریال به تصویب رسید.
مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی:

توقع از شورای پنجم
بیشتر از دیگران است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان
رضوی با اشاره به سابقه ایثارگری اعضای
شــورای شهر مشهد گفت :توقع از شورای
پنجم در خدمت به جامعه ایثارگر بیشتر از
دیگران است.
به گــزارش شهرآرا ،حجت االسالم حسین
معصومی که بهمناسبت روز بزرگداشت مقام
شهدا در بیستمین جلسه علنی شــورای
اسالمی شهر حضور یافته بود ،اظهار کرد:
شهدا متعلق به خانواده ،شهر و کشور خود
نیستند ،بلکه به کل جامعه بشریت تعلق
دارنـــد.وی ،آمــار فرزندان بیکار ایثارگر را
پنجهزار و 500نفر اعــالم کرد و افــزود :از
اعضای شورای شهر مشهد انتظار داریم به
اشتغال فرزندان ایثارگر عنایت ویژه داشته
باشند.معصومی همچنین از شورای شهر
درخواست کرد در آمادهسازی و تکمیل مرکز
توانبخشی جانبازان با بنیاد شهید همکاری
کند تا این طرح در کمترین زمــان ممکن
تکمیل شود.در ادامه جلسه علنی شورای
اسالمی شهر ،از همسر شهید واالمقام
عبدالحسین برونسی تقدیر شد.

