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خوشخبری از گشایشها در مترو

بودجه   11سازمان و شرکت زیرمجموعه شهرداری مشهد برای سال  97به تصویب شورای شهر رسید

اعضای شــورای اسالمی شهر در نوزدهمین جلسه
علنی شورا ،نرخ بلیت اتوبوس را برای سال 97در قالب
بودجه سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد تعیین
کردند.
بتول گندمی ،رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر ،در
تشریح جزئیات بودجه سال آینده سازمان اتوبوسرانی
گفت :در الیحه پیشنهادی ،منابع حاصل از درآمدهای
عمومی برای سال آینده نسبتبه سال 96با 3درصد
افزایش ،از رقم 144میلیارد و 883میلیونتومان به
148میلیارد و 873میلیونتومان رسیده است.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد هم
در ادامــه به فعالیت 9 0دستگاه اتوبوس در خطوط
حومه مشهد اشاره کرد و گفت :روزانه بهطورمیانگین
فقط 2 00نفر در خطوط حومه جابهجا میشوند که
توجیه اقتصادی ندارد .بناست در خطوط با کمتر از
3 50نفر جابهجایی ،اتوبو سها حذف و مینیبوس
جایگزین آنها شود.
علیاصغر نیشابوری ،اولویت سازمان اتوبوسرانی را
برای سال آینده ،کاهش عمر ناوگان بیان کرد و ادامه
داد :طبق برنامهریزیهای صورتگرفته ،در سال،97
میانگین عمر ناوگان اتوبوس از  7.9سال به  6.2سال
میرسد.
وی ادامــه داد :نــرمافــزاری درحــال تدوین اســت تا
با استفاده از آن ،زمــان دقیق رسیدن اتوبوس به
ایستگاهها بهصورت آنالین به شهروندان اعالم شود.
نیشابوری دربــاره قیمت بلیت اتوبوس نیز گفت:
باتوجهبه میانگین نرخ بلیت اتوبوس در کالنشهرها،
حداقل قیمت بلیت در مشهد باید 600تومان باشد.
وی ادامه داد :در گذشته ،یکسوم بهای تما مشده
بلیت اتوبوس ،ازســوی دولــت تأمین میشد ،اما از
سال 90سهم دولت حذف شده و بار سنگینی برای
پرداخت یارانه به شرکتهای خصوصی اتوبوسرانی بر
دوش مدیریت شهری قرار گرفته است.
پــساز بحث و بــررســی ،بــودجــه ســـال 97سازمان
اتــوبــو سرانــی شــهــرداری مشهد به تصویب رسید.
برایناساس ،مدیریت شهری مکلف شد آن دسته
از خطوط اتوبوسرانی را که میزان تراکنش روزانــه
آ نهــا کمتر از 350تراکنش اســت ،طی ششماهه

عادل افتخاری-عضو هیئترئیسه شورای اسالمی
شهر مشهد ،ناطق پیش از دستور نوزدهمین جلسه
علنی شورای پنجم بود .علیرضا شهریاری در نطق
خود ،از رویکرد همیشگی شورای پنجم درباره مدارا
و تحمل نظرات مخالف و پایبندی به ّ
نص صریح
ِ
قانون گفت و تأکید کرد :د رکنار سایر همکارانم،
برای بازکردن گره کار مردم خواهیم کوشید.
متن نطق پیش از دستور نوزدهمین جلسه علنی
پنجمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد ،بهمنظور
اطالع مخاطبان روزنامه شهرآرا ،منتشر میشود.
استان خراسا نرضوی و شهر مشهد ،بهعنوان
یکی از رکنهای فرهنگی مشرقزمین با دارابودن
مفاخری تکرارنشدنی همچون فردوسی بزرگ ،خیام
نیشابوری ،عطار ،عماد خراسانی ،آیتا ...مطهری،
دکتر شریعتی ،اخــوا نثــالــث ،شفیعیکدکنی،
محمدرضا شجریان و بسیاری از بزرگان عرصه
فرهنگ و ادب ،در صف نخست فرهنگسازی بوده
است و خواهد بود.
شورای پنجم با شعار تغییر و با اعتماد کمنظیر مردم
در یک انتخابات پرشور ،وظیفه مدیریت شهری
مشهد مقدس را برعهده گرفت و از نخستین روزهای
انتخابات با پیگیری وعدههای انتخاباتی ،تمامی
سعی خود را معطوف به نزدیککردن خواستههای
اجتماعی و واقعیتهای مدیریت شهر مشهد نمود.
اینک که در آستانه نوروز باستانی هستیم ،بار دیگر
به عهد اخالقی و قانونی خود با مردم مشهد تأکید
میکنیم که به نوبه خود از تمام ظرفیتهای قانونی
و مدیریتی شــورای شهر د رجهت بــرآوردهکــردن
خواستههای بهحق مردم استفاده خواهیم کرد.
مدارا و تحمل نظرات مخالف و پایبندی به ّ
نص صریح
ِ
قانون را همیشه در دستورکار خود خواهیم داشت
و درکنار سایر همکاران عزیز ،در شورای پنجم در
بازکردن گره کار مردم خواهیم کوشید.
تنها راه با زشدن گرههای کور شهری در مشهد
را میتوان در تعامل مثبت و همراهی همیشگی
شــورای پنجم که برخاسته از رأی سراسری مردم
مشهد است ،با شهردار مشهد جستجو کرد .دیدگاه

عکس  :جواد کرمانی /شهرآرا

امیرعلی قاسمیمقدم -لوایح بودجه ســا ل97
ســازمــا نهــا ،شرکتها و مؤسسات زیرمجموعه
شهرداری مشهد پساز بررسی در کمیسیون تلفیق،
یکی پ ـساز دیگری به صحن علنی شــورا میآید تا
فرایند تصویب را طی کند .در نوزدهمین جلسه علنی
شورای اسالمی شهر که صبح روز گذشته در تاالر شهر
برگزار شد ،اعضای شورا ضمن بررسی چند دستورکار
مهم ،مهر تأیید خود را پای لوایح بودجه سال آینده
11ســازمــان و شرکت زیرمجموعه مدیریت شهری
نشاندند .درجریان بررسی این دستورکارها ،اعضای
شورا عالو هبر تعیین بهای خدمات اتوبو سرانی در
سال آینده ،شهرداری مشهد را مکلف به انجام برخی
اقدامات کردند.

اول ســا ل 1397بهمنظور جایگزینی آن با سرویس
مینیبوس به بخش خصوصی واگذار کند.
بهای بلیت اتــوبــو سرانــی در ســـا ل 97بــا افزایش
1 00تومانی نسبتبه ســا ل ،96در بخش سازمانی
4 50تومان و در بخش خصوصی 5 00تومان تعیین
شد.
همچنین شــهــرداری مشهد موظف شد مطالعات
سازوکار اجرایی پرداخت بهای خدمات اتوبوسرانی
مبتنیبر مسافت طیشده را حداکثر ظرف مدت
سهماه انجام دهد و برای شورای اسالمی شهر ارائه
کند.
در ادامه جلسه علنی روز گذشته شورای اسالمی شهر،
بودجه سال 97سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
مشهد بررسی شد و در بخش منابع و مصارف به مبلغ
15میلیارد و 318میلیونتومان به تصویب رسید .به
گفته رئیس کمیسیون تلفیق شورا ،بودجه سال97
این سازمان نسبتبه بودجه مصوب امسال 20درصد
افزایش یافته است.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
مشهد دراینباره گفت :استفاده از گونههای کمآب،
یکی از رویکردهای این سازمان در راستای توسعه
فضای سبز در سال 97به شمار میرود.
احمدرضا سالمی با بیان اینکه دو تصفیهخانه محلی
تا پایان امسال وارد مدار میشود ،ادامه داد :در سال
آینده برای اولینبار در کشور ،از پساب فاضالب برای
آبیاری فضای سبز استفاده خواهد شد.
خلیلا ...کاظمی ،معاون خدمات و محیط زیست
شهری شهرداری مشهد ،هم در ادامــه گفت :مقرر
شده است با نظر مشاور ،ظرفیت پارکها برای تعریف
طر حهای اقتصادی و واگــذاری به بخش خصوصی
سنجیده و منابع درآمدی خوبی برای مدیریت شهری
ایجاد شود.
پس از ارائــه توضیحات الزم ،اعضای شــورا ،نظریه
کمیسیون تلفیق دربــاره بودجه ســال 97سازمان

پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد را تصویب کردند.
اعضای شــورای اسالمی شهر در جلسه علنی روز
گذشته شورا با بودجه سال 97شرکت قطارشهری به
مبلغ پنجمیلیارد و 675میلیونتومان موافقت کردند.
بودجه این شرکت از حیث منابع و مصارف نسبتبه
سال ،96مقدار 8درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد درجریان بررسی
این الیحه از بازگشایی میدان سعدی در روزهای آینده
خبر داد و گفت :تا چند روز آینده ،میدان سعدی
به حالت اولیه بازمیگردد و مسیر خیابان دانشگاه
با زخواهد شد .تالش میکنیم در ســا ل ۹۷میدان
راهآهن را نیز به حالت اولیه برگردانیم.
کیانوش کیامرز با بیان اینکه پنجواگن خط 2مترو
پساز مونتاژ در تهران ،یکشنبه وارد مشهد شد ،اظهار
کرد :امیدواریم بتوانیم تا پیش از پایان سال ،پنجواگن
دیگر را به مشهد برسانیم تا ۵۰واگن خط ۲قطارشهری
مشهد در فاز اول به پایان برسد.
مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد بیان کرد :طبق
برنامهریز یهای صور تگرفته ،در ســا ل ۹۷همه
ایستگاههای خط ۲قطار شهری مشهد به بهرهبرداری
خواهد رسید.
وی افزود :در سال 97تونل خط ۳قطارشهری از میدان
فردوسی تا پایانه امامرضا(ع) به پایان میرسد و مراحل
ریلگذاری و ساخت ایستگاههای این خط نیز از اواسط
سال ۹۷آغاز خواهد شد.
در ادامه جلسه علنی شورا ،بودجه سال 1397سازمان
عمران به مبلغ 8 3میلیارد و 6 76میلیو نتومان و
بودجه ســال آینده ســازمــان زمین و مسکن نیز به
مبلغ 2 6میلیارد و 7 57میلیو نتومان به تصویب
رسید.
اعضای شــورای شهر با بودجه شرکت گردشگری
توسعه و عمران هفتحوض به مبلغ ششمیلیارد و
719میلیون تومان برای سال 97نیز موافقت کردند.

بررسی الیحه بودجه ســال 97سازمان فردوسهای
شهرداری مشهد ،دیگر دستورکار نوزدهمین جلسه
علنی شورای اسالمی شهر بود که پساز بحث و بررسی،
جزئیات منابع و مصارف آن به مبلغ 4 1میلیارد و
802میلیون تومان به تصویب رسید .بودجه سال97
ایــن سازمان نسبتبه مصوب ســا ل19 ،96درصــد
افزایش داشته است .در یکی از تبصرههای بودجه،
شهرداری مشهد مکلف شد ساماندهی آرامستانهای
مــتــروکــه  شهر را در اولــویــت کــاری اصـــل 97خود
قراردهد.
مدیرعامل سازمان فردو سهای شهرداری مشهد
درای ـنبــاره گفت :درراســتــای تکریم اربــابرجــوع،
راهاندازی سالن معراج جدید آرامستان بهشترضا(ع)
در دستورکار قرار دارد و سال آینده به بهرهبرداری
میرسد.
حجتاالسالم حسین مهدو یدامغانی افزود :برای
افزایش کیفیت خدمات ،هوشمندسازی فرایندها در
برنامههای کاری سازمان فردوسها قرار دارد تا ارتباط
مردم با نیروی انسانی به حداقل میزان ممکن برسد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامگرفته برای احداث
سالنهای معراج در بیمارستا نهای بــزرگ شهر
تأ کیدکرد :بــرای تسهیل دسترسی به آرامستان
رضوان ،بهسازی جاده کالت ،جزو برنامههای سال97
سازمان فردوسهاست.
امیر شهال ،عضو شورا در ادامه جلسه علنی ،با تأکید بر
لزوم ساماندهی قطعه هنرمندان در بهشترضا گفت:
باتوجهبه اتمام فضای دفن در قطعه شهدا ،تدبیر برای
این موضوع چیست؟
خــلــی ـلا ...کــاظــمــی ،مــعــاون خــدمــات و محیط
زیــســت شــهــری شـــهـــرداری مــشــهــد ،درایـــنبـــاره
توضیح داد :توافق کردیم که در بخشی از فضای
اختصا صیافته بــرای اجــرای طــرح «جبهه همین
نزدیکی» ،زیرساختهای الزم بــرای دفــن شهدا
فراهم شود.

علیرضا شهریاری در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورا مطرح کرد

دیدگاهتخصصگرایشهردار،نویدبخشآیندهایروشن

گرای شهردار مشهد د رکنار هماهنگی
تخصص ِ
شــورای پنجم ،نویدبخش آیــنــدهای روشــن ،در
امید مردم مشهد میباشد و
روشننگاهداشتن بارقه ِ
نگاه امیدوارانه امروز در سطح کالن شهر مشهد
این ِ
بهخوبی قابل رؤیت است.
در پایان ،ضمن تأکید بر عهد اولیهای که با مردم
بستهایم ،از همراهی دیگر دستگاههای اجرایی مؤثر
در شهر مشهد استقبال میکنیم و با رویی گشاده و
دستانی مهربان ،د رراستای خواستههای مردم،
آماده هرگونه همکاری با سایر نهادهای تأثیرگذار
هستیم؛ لذا در همین راستا به پنجنکته اساسی
اشاره میکنم که انشاءا ...در سال جدید با تمرکز
بیشتری به آنها رسیدگی خواهیم کرد:
 -1از برنامه سوم و چهارم توسعه قانون مدیریت واحد

شهری مطرح شده است که براساس آن ،دولت
باید مدیریت تمام مسئولیتها و نها دهایی را که
شهروندان بهصورت مستقیم با آن ارتباط دارند ،به
شوراها و شهرداریها واگذار کند.
مدیریت واحد شهری ،موضوعی است که هم باعث
صرفهجویی در نظام هزینههای دولت میشود و
ازطرفی افزایش کارایی نظام اداری کشور را بهدنبال
خواهد داشت و ساختار فرسودهای را که هماکنون
به نظام اداری کشور تحمیل شده است ،دگرگون
خواهد کرد و موجب میشود اداره امور بهشکل
مناسب و ارائه خدمات در زمان و هزینه کم و با سرعت
بیشتر میسر شود.
-2سال گذشته شاهد بودیم زمینلرزه مشهد ،چه
فضایی بر شهرمان حاکم کرد و نباید فراموش کنیم

که مشهد در معرض خطراتی همچون زلزله قرار دارد
و خواهد بود و قطعا باید آمادگی الزم برای مقابله با
این خطرات را ایجاد کرد.
متأسفانه امــروز آ نچنا نکه شایسته مجاوران
حضرت ثامنالحجج علیبنموسیالرضا(ع)
است ،نتوانستهایم آمادگی الزم را در مقابله با این
بحرانها کسب کنیم.
در حوزه مدیریت بحران انتظار میرود به مدیریت
یکپارچه بحرا نهای شهری دست یابیم و جناب
آقای مهندس تقیزاد هخامسی ،شخصا در رأس
مدیریت بحران شهر مشهد هماهنگیهای الزم را با
استانداری و نهادهای ذیربط انجام دهند و شورا نیز
با دقت بیشتری ایشان را در این حوزه حمایت کند.
تهیه نقشه خطرپذیری شهر و تخلیه اضطراری،

بودجه سال 97سازمان مدیریت پسماند شهرداری
مشهد هم به مبلغ 93میلیارد و 401میلیونتومان در
جلسه علنی روز گذشته شورای اسالمی شهر به تصویب
رسید .بودجه سال 97این سازمان ،نسبتبه سال،96
5درصد افزایش داشته است.
در تبصره بودجه سازمان مدیریت پسماند مقرر شد
درباره موارد جرائم و بهای خدمات در حوزه تفکیک از
مبدأ و ساماندهی خاک و زائدات ساختمانی که برای
اولینبار مرتکب تخلف میشوند ،برابر سالهای قبل و
حسب مورد با نظر مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
تا سقف 40درصد مشمول تخفیف و بخشودگی شوند.
امیر شهال ،عضو شورای شهر مشهد درجریان بررسی
این دستورکار خطاب به رئیس شورا گفت :شما در شهر
رضویه ،وعده ساخت یک سالن ورزشی دادید .آقای
کاظمی هم قول داد که برای درختکاری حاشیه مسیر
مشهد به رضویه اقدام شود .امیدواریم این موضوعات
درقالب بودجه سال 97اجرایی شود.
محمدرضا حیدری ،رئیس شورا ،در واکنش به اظهارات
شهال گفت :درجریان این بازدید ،مقرر شد درصورت
آمادگی شهرداری رضویه برای نگهداری و آبیاری از
فضای سبز ،برای درختکاری مسیر مشهد تا رضویه
اقــدام شــود ،امــا تاکنون آنهــا هیچ اقدامی انجام
ندادهاند.بتول گندمی ،رئیس کمیسیون تلفیق شورا،
ابراز کرد :بهجای اینکه به موضوعات بخشی نگاه کنیم،
بهتر است که نگاه جامع داشته باشیم .باید بررسی شود
که چه خدماتی ازسوی شهرداری مشهد به شهر رضویه
ارائه میشود و چه خسارتهایی متوجه این شهر است.
د رنهایت با پیشنهاد رئیس شــورا ،مقرر شد موضوع
ارائه خدمات به شهر رضویه ،بهدلیل دفن زبالههای
شهروندان مشهدی در مجاورت این شهر ،د رقالب
الیحهای بررسی و به شورای شهر ارائه شود.
در نوزدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد،
بودجه سال 97سازمان میادین میوهو ترهبار از حیث
منابع و مصارف به مبلغ 53میلیارد و 785میلیونتومان
به تصویب رسید که نسبتبه بودجه سال گذشته
66درصد افزایش داشته است.
همچنین شهرداری مشهد مکلف شد بهمنظور اعمال
50درصد تخفیف ،در هزینه صدور مجوز بازارهای سیار
سازمان میادین میوه و ترهبار ،برای افراد تحتپوشش
کمیته امداد امامخمینی(ره) ،بهزیستی و فروشندگان
تولیدات مشاغل خانگی اقدام کند.
بــودجــه ســـال 97ســازمــان آتشنشانی و خدمات
ایمنی هم در نوزدهمین جلسه علنی شورا به مبلغ
133میلیارد و 145میلیون تومان به تصویب رسید.
به گفته حسن جعفری ،مدیرعامل سازمان آتشنشانی
مشهد ،برای اولینبار در کشور تا نیمه اول سال،97
پنجباالبر حرفهای بــرای استفاده در عملیا تهای
اطفای حریق ساختما نهای بلندمرتبه ،آمــاده
بهرهبرداری میشود.

ازجمله مواردی است که باید توجه ویژهای به آن کنیم
و این کار ،نیازمند تعامل سازنده با دیگر ارگانهای
ذیربط است.
-3از سا ل 91فعالیتهای خوبی با هدف ارتقای
سطح ایمنی و سالمت شهروندان با عنوان «جامعه
ایمن» در شهر مشهد آغاز شد که انتظار میرود
باتوجهبهاینکه اجراییشدن این پروژه ،گام مهمی
د رراستای مدیریت واحد شهری خواهد بود ،در
سال جدید ،توجه ویژهای به آن شود .لذا با عنایت
به اینکه مسئولیت دبیرخانه شبکه آسیایی جامعه
ایمن ،تا ســا ل 2020با شهرداری مشهد است،
پیشنهاد میشود همه مناطق شهرداری با مسئولیت
شهرداران مناطق ،پــروژه جامعه ایمن را بهشکل
جدی آغاز و در یک برنامه زما نبند یشده ،همه
مناطق شهرداری ،پروژه جامعه ایمن را با همکاری
دستگاههای اجرایی سطح شهر اجرا کنند.
-4یکی دیگر از مــواردی که امــروزه در دنیا توجه
ویژهای به آن شده و در کشور ما هنوز توجهی به آن
نشده است ،موضوع ورود بیمهها به ساختمانهای
شهر بهویژه ساختمانهای تجاری و بلندمرتبه است
که جدا از جبران خسارت در زمان حادثه ،میتواند
اهرم کنترل ایمنی ساختمانها باشد و بدیننحو،
ساختمانهای ناایمن را وادار به مقاومسازی کرد؛
امیدوارم این کار در این شورا با جدیت بیشتری
پیگیری شود.
-5ازجمله تعامالتی که نتیجه آن به نفع شهروندان
خواهد بود و گامی مؤثر در حوزه سالمت و ایمنی
شهروندان به شمار میرود ،همکاری و مساعدت با
اورژانس است.
در حــوزه سالمت شهر ،نیاز مبرمی به مساعدت
بیشتر شـــورای شهر و شــهــرداری بــرای اعطای
زمین و تسهیالت در حــوزه اورژانــس و خانههای
سالمت احساس میشود؛ البته مصوبهای نیز
شورا در مورخ  1395/09/25به شماره17131
به شهرداری ابــاغ کــرده است که انتظار میرود
شورای شهر و شهردار محترم به این موضوع بیشتر
توجه کنند.
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اخبار
رئیس شورای شهر مشهد:

اجازه ندهیم سرمایههای
کشور دراختیار دیگران
قرار گیرد
افتخاری -رئیس شورای شهر مشهد با بیان
اینکه «نباید اجــازه دهیم سرمایههایمان
دراختیار دیگران قرار گیرد» ،گفت :ثبت روز
21اسفند به نام نظامی گنجوی ،اگرچه دیر،
باز هم غنیمت است.
به گــزارش خبرنگار شــهــرآرا ،محمدرضا
حــیــدری ،در سخنرانی پــی ـشاز دستور
نوزدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر
مشهد به مرور مناسبتهای هفته پرداخت و
اظهار کرد :امروز زادروز بزرگداشت نظامی
گنجوی ،چهره قدر و توانمند شعر فارسی
است.
وی افــزود :در ثبت مفاخر ایرانی مثل این
چهره ادبی ،مناقشاتی بین ایران و برخی
کشورهای آسیای میانه به وجود آمده است
و درصدد هستند بهناحق ،مفاخر ایرانی را
به نام خود ثبت کنند .ثبت این روز به نام
نظامیگنجوی ،اگرچه خیلی دیر ،باز هم
غنیمت است.
رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد اظهار
کرد :نظامیگنجوی ،گنجهای بسیاری را
در عرصه شعر و ادب فارسی از خود به یادگار
گذاشته است؛ خسرو و شیرین ،هفتپیکر،
مخزناالسرار ،از این دستهاند .لذا ما نباید
اجازه دهیم این سرمایهها دراختیار دیگران
قرار گیرد.
وی با یــادآوری 22اسفند ،روز بزرگداشت
شهدا ،گفت :یــاد و خاطره شهدای قبل
از پیروزی انقالب که بــرای بهثمرنشستن
این انقالب به شهادت رسیدند و شهدایی
را که د رجریان هشت سال دفــاع مقدس و
سا لهای پ ـساز آن به شهادت رسیدند،
گرامی میداریم.
رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد بیان
کرد :جمعه 25اسفند ،روز بزرگداشت پروین
اعتصامی است که بزرگانی همچون دهخدا و
ملکالشعرای بهار از او به نیکی یاد کردهاند.
وی افــزود :از ســال 83جایزه ادبــی پروین
اعتصامی در کشور آغاز به کار کرده است که
درزمینه فرهنگ و ادبیات منحصر به بانوان
فعالیت میکند.
وی ادامــه داد :جمعه 2 5اسفند ،سالروز
درگذشت مرحوم حا جسیداحمد خمینی
است که در دوران انقالب و مبارزات و پساز
انقالب درکنار امام ،نقش بیبدیلی داشتند
و بهعنوان مشاور امین درکنار امــام راحل
حضور داشتند.
حــیــدری خاطرنشان کــرد :امـــروز حسن
خمینی ،فرزند برومند ایشان و تولیت آستان
امام(ره) بهعنوان چهرهای علمی و فرهنگی
در کشور نقش ایفای میکند.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در پایان
سخنان خود گفت :در جلسه علنی امروز،
ادامــه بررسی بودجه ســا ل 97سازما نها
در دستو رکار اعضای شــورای شهر قرار
گرفته است و آخرین جلسه علنی شورای
اســامــی شهر در ســـال 96امـــروز برگزار
میشود.
در جلسه علنی شورا مطرح شد

توبیخ کتبی مدیران شرکت
نمایشگاه بینالمللی
مشهد
بــررســی الیــحــه بــودجــه ســـال 97شرکت
نما یشگا ه بینا لمللی مشهد  ،یکی ا ز
دستورکارهای نوزدهمین جلسه علنی
شــورای پنجم بــود .درجــریــان بررسی این
دستورکار ،برخی از اعضای شــورای شهر
با ارائــه تذکرات قانونی ،از حضو رنیافتن
مــدیــران شرکت نمایشگاه بینالمللی
مشهد در صــحــن علنی شـــورا انتقاد
کردند.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد در قالب
تذکری گفت :مدیران شرکت بینالمللی
نمایشگاه در ابتدای شــورای پنجم عنوان
میکردند که ایــن شرکت مشمول قانون
تجارت اســت و بنای پاسخگویی به شورا
نداریم.
امیر شهال افــزود :حضور نداشتن آنها در
جلسه علنی شــورا و جلسات کمیسیون
تلفیق ،شائبه دارد و بهنوعی بـیادبــی و
بیاحترامی به نمایندگان مردم است.
حیدری ،رئیس شورای اسالمی شهر مشهد
هم با انتقاد از حضورنیافتن مدیران شرکت
نمایشگاه بینالمللی در جلسه علنی شورا،
گفت :تذکر آقــای شهال وارد اســت؛ دالیل
حضو رنیافتن مدیران در جلسه را بررسی
میکنیم و به آنها تذکر کتبی خواهیم داد.
در ادامه جلسه علنی شورا ،بودجه سال97
شرکت نمایشگاه بینالمللی مشهد به مبلغ
220میلیارد و 590میلیونریال به تصویب
رسید.

