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ویزیت تخصصی رایگان 110بیمار
محروم در حاشیه مشهد

جمعهبازارشهیدشوشتریمشهد
امروز هم دایر است
مدیرعامــل ســازمان ســامان دهــی مشــاغل شــهری و
فراوردههای کشــاورزی شــهرداری از فعالیت بازار شــهید
شوشتری(جمعهبازار)بهمدتسهروزپیاپیدراینهفتهخبر
داد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،بهروز
کیانی اظهار کرد :تصمیم گرفته شــد که بــه منظور کاهش
ترافیک،مسیردسترسیبهاینبازارورفاهحالهمشهریان،
درروزهایپایانسالعالوهبرروزجمعه،روزهایچهارشنبه
 22وپنجشنبه 23اسفندماهنیزاینبازاردایرباشد.

باخبرنگاران
شهرستانها

حقــدادی /مســئول پرورشــی مدرســه هفــت تیــر شــهر
احمد آبــاد تربت جــام گفــت :در آســتانه فرارســیدن ۲۲
اسفندســالروز تاســیس بنیاد شهیدوگرامی داشــت " روز
شهدا"درکالسهایمدرسههفتتیراحمدآبادصولت با
حضورفرماندار،مدیران اجرایی ،نظامی و انتظامی تربت
جام درس ایثار وشــهادت داده شــدو در هر کالس درس،
یادوارهیکیازسردارانشهیدکشوربرگزارشد.
نوری/باکمکمجمعخیرینمدرسهسازومدرسهیار۶۵۰،
دست پوشــاک وکفش برای دانش آموزان نیازمندو دانش
آموزان عشــایر تهیه وبه عنوان هدیه عیــد از طریق مدیران
مدارس بین آن ها توزیع شد.ارزش این تعداد پوشاک 30
میلیونتوماناست.
غضنفری/معاونعمرانیفرماندارتربتحیدریهازدریافت
مجوزاستقرارپایگاهامدادهواییتربتحیدریهخبرداد.
علی نوری /صابری رئیس شــورای اسالمی شهر بردسکن
گفت :در نشستی که با روســای برخی ادارات برگزار شد،
مقررشدیکبازارروزدرشهربردسکنایجادشود.
اعلمی/مهدوی،رئیــس بنیادشــهید وامورایثارگــران
تربــت جــام ازپرداخــت شــش میلیــارد تومــان
تســهیالت بنیادشــهیدتربت جام به خانــواده های تحت
پوششایننهادخبرداد.
غضنفری/رئیس ســازمان آتش نشــانی وخدمــات ایمنی
تربت حیدریه از آتش سوزی در یک منزل مسکونی به علت
بازیگوشــی پســر بچه خردســال خبرداد.مهدی کاظمی
گفت:طی تمــاس تلفنی با ســامانه ســتاد فرماندهی این
ســازمان مبنــی بریک فقــره حریــق درخیابــان مهرتربت
حیدریه ،ماموران ایســتگاه مرکزی درمحل حادثه حضور
یافتنــد و برای ایمن ســازی صحنــه واطفای حریــق اقدام
کردند.وی افزود:پس از بررســی صحنه وشــواهد موجود
مشخص شد،پســر بچه به همراه خواهر  10ســاله اش در
منزلتنهابودهاندکهپسرخردسالباآتشبازیورهاکردن
آتشرویمبلباعثآتشسوزیشدهاستکهخوشبختانه
باحضورمامورانآتشنشانی،حریقاطفاشددراینحادثه
بهکسیآسیبیواردنشد.

پنج شنبه  2۳اسفند  . 1397شماره 409۱

دخل و خرج  98شهرداری مشهد تصویب شد

از اختصاص بودجه برای احداث پل مصلی و آمفی تئاتر بزرگ شهر تا  100میلیارد برای جداسازی آب شرب از آب خام
شورای شهر
ملیحه رفیع طلب

پنجاه و پنجمین جلسه علنی شــورای شهر مشهد به
عنوان آخرین جلســه شورا در ســال  ،97روز گذشته
برگــزار شــد و در آن کلیــات و جزئیــات بودجــه 98
شهرداری مشهد بررسی و تصویب شد.

•رایگان شدن برخی خطوط اتوبوسرانی تا
 4فروردین

به گزارش «خراسان رضوی» ،شــورای شهر ابتدا ،به
بررسی الیحه دو فوریتی شهرداری برای ارائه خدمات
رایگان بی آرتــی در ایام تعطیالت نوروزی ســال ۹۸
پرداخت .بر اساس الیحه مربوط «به شهرداری مشهد
اجازه داده میشود با هدف ترویج استفاده شهروندان
و زائــران از خدمــات حملونقــل همگانــی در انجام
سفرهای درونشهری و کاهش ازدحام و ترافیک در
هســته مرکزی شــهر و آلودگیهای زیستمحیطی،
برای ارائه خدمات رایگان در خطــوط  1و  3اتوبوس
بیآرتی ،خــط  ،12خط  50و خط ( 72.2بوســتان
زائرپذیــر غدیــر) از تاریــخ  29اســفندماه  1397تــا
چهارم فروردین ماه  1398اقدام کند».
خلیل ا ...کاظمی معاون شهردار مشهد در خصوص
ضرورت دو فوریتی بــودن این الیحه گفــت :به دلیل
زمان کمی کــه پیــش روداریــم  ،دو فوریتی بــودن را
مطرح کردیم.
سید مســعود ریاضی عضو شــورای مشــهد به عنوان
مخالــف اظهــار کــرد :در زمینــه ترافیک طــرح های
زیادی داشــتیم که بــه صحن شــورا آمد اما بــه دلیل
لحاظ نشدن سیاســت عادالنه با آن مخالفت کردیم.
بــرای همین من با کلیــات این طرح مخالف هســتم،
طرح ها باید براساس عدالت باشد و این طرح عادالنه
و منطقی نیست.
مجتبــی بهارونــد رئیــس کمیســیون حمــل و نقل و
ترافیک شــورا نیز به عنوان موافــق گفت :طرح هایی
که به شــورا آمد و بررســی شــد طرح های بلند مدت
اســت اما این الیحه کوتاه مدت و برای مقطع خاصی
اســت .اســتفاده از حمل و نقل عمومی کاهش یافته
و این طرح می تواند تشویقی برای استفاده از حمل و
نقل عمومی باشد.
در اقدامــی عجیــب ،این الیحــه که دوفوریتــی بودن
آن در ابتدای جلســه دیــروز رای نیاورد ،بــار دیگر در
پایان جلســه به صحن علنــی آمد که این بار شــورا آن
را تصویب کرد و بر اســاس آن خدمات برخی خطوط
اتوبوسرانی که در ماده واحده ذکر شده تا  4فروردین
ماه رایگان شد.
حیدری در این باره گفت :دربــاره الیحه ای که صبح
دوستان رد کردند ،باید توضیحاتی ارائه کنیم؛ آقای
شهردار توافقاتی درخصوص گرفتن زمین هایی برای
پارکینگزائرانوتوافقاتیبرایگشایشدوربرگردان
های منتهــی به حرم مطهر با آســتان قــدس کردند و
اگر این طرح تصویب نشــود ،تمام این توافقات به هم
می ریزد و در شــورای شــهر خیلی زیبنده نیســت که
در فضای مدیریت شــهری ناهماهنگی اتفاق بیفتد.
وی افزود :بنابراین من از دوستان خواهش کردم در
قالب یک طــرح دو فوریتی کــه یک تبصــره هم آقای
حاجیان اضافه کردند ،به طور موقــت این موارد حل
شــود اما ما این توقع جدی را از شــهرداری داریم که
از این پس با یک نگاه محدود به زمان و این که طوری

نباشــد که به اجبار در شــرایط خاص طرح دوفوریتی
بیاورند و اتفاقاتی که نباید ،بیفتد و در این راستا حتما
شــهرداری ،از قبل برنامه ریزی کند .رئیس شــورای
اسالمی مشــهد تاکید کرد :امروز این موضوع تجربه
ای شد که شهرداری از قبل این نکات را لحاظ کند و
از باب تعامالتی که شــهردارمحترم در فضای شهری
برقــرار کرده ضــرورت دارد ،ایــن همــکاری از طرف
شورا انجام شود.

عکس :پایگاه اطالع رسانی شورا ی شهر مشهد

مدیرعامل مؤسسه درمانی آســتان قدس رضوی از ویزیت
تخصصیرایگان 110بیمارمحروممنطقهپنجتنمشهد
توســط خادمیاران ســامت اعزامــی از دارالشــفای امام
رضا(ع) خبــر داد .دکتر ناصــر ســرگلزایی در گفتوگو با
آستان نیوز اظهار کرد 12:نفر شامل دو پزشک متخصص
داخلی و طب اورژانس ،پنج دانشجوی پرستاری دانشگاه
علوم پزشکی مشــهد و پنج نیروی پشــتیبان در این اردوی
جهادی بــه ارائه خدمــات پزشــکی افتخــاری پرداختند.
مدیرعامل مؤسســه درمانی آســتان قدس رضــوی گفت:
اینبرنامهجهادیباهمکاریپایگاهبسیجمنطقه 2مشهد
و دانشــکده پرســتاری دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد به
منظورمعاینهتخصصیتعدادمحدودیازبیماراننیازمند
منطقه پنجتن و ارجــاع آنان به دارالشــفا ی امــام رضا(ع)
برای بهرهمندی از خدمات تکمیلی پزشــکی انجام شــد.
ســرگلزایی با تأکید بــر این کــه 110بیمار حاضــر در این
اردوی جهادی توســط نیروهای بسیج منطقه شناسایی و
دعوت شده بودند ،افزود :تهیه داروهای نسخههای تجویز
شــده برای این بیماران ،ارجاع آنان به پزشکان متخصص
دارالشــفای امام رضا(ع) مانند متخصص ارتوپدی ،مغز و
اعصابوروانپزشکوارائهدیگرخدماتدرمانیموردنیاز
با مشارکت خادمیاران سالمت همکار با این مؤسسه آغاز
شدهاست.مدیرعاملمؤسسهدرمانیآستانقدسرضوی
بااشارهبهبرگزاریاردوهایجهادیپزشکیمشابهدیگری
توسط خادمیاران همکار با این مؤسسه در منطقه گلشهر
و قرقی مشــهد گفت :جمعی از بیماران محروم شناسایی
شــده این مناطــق از خدمــات دنــدان پزشــکی ،اعصاب و
روان ،آزمایشــگاه ،رادیولوژی و ...در نیمه دوم امســال در
دارالشفایامامرضا(ع)بهرهمندشدند.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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•بررسی کلیات و جزئیات بودجه 98
شهرداری مشهد
تنهــا دســتور کار این جلســه شــورا ،بررســی کلیات
و جزئیــات بودجه ســال  ۹۸شــهرداری مشــهد بود
که رئیــس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای شــهر
مشــهد در ایــن خصــوص اظهــار کــرد :درآمدهــای
عمومی و کمک دولــت در آلبوم بودجه شــهرداری،
 41.145.503.000ریــال و در آلبــوم بودجــه
اقتصــادی شــهرداری  1.400.000.000ریــال
اســت .بتول گندمی واگذاری دارایی های ســرمایه
ای در آلبوم بودجه شــهرداری را 400.000.000
ریــال اعــام کــرد و افــزود :واگــذاری دارایــی های
ســرمایه ای در آلبــوم بودجــه اقتصــادی شــهرداری
 23.397.244.782ریــال اســت .وی در
خصوص واگــذاری دارایــی هــای مالی نیــز تصریح
کــرد :ایــن موضــوع در آلبــوم بودجــه شــهرداری
 1.435.421.000ریــال و در آلبــوم بودجــه
اقتصــادی شــهرداری  20.032.405.458ریال
اســت .رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجه شــورای
شهر مشــهد ادامه داد :جمع آلبوم بودجه شهرداری
مشــهد بــه میــزان  42.980.924.000ریــال و
جمــع آلبــوم بودجــه اقتصــادی شــهرداری مشــهد
 44.829.650.240ریال اســت .وی یادآور شد:
در حوزه حمــل و نقل و ترافیک ،جمــع آلبوم عمرانی
شهرداری و آلبوم اقتصادی 20.010.041.900
ریال اســت که  ۴۸درصد از بودجه کل را شــامل می
شود.
گندمــی افــزود :در حــوزه خدمــات و محیط زیســت
شــهری این عــدد  4.710.765.100ریال اســت
کــه  ۱۱درصــد از بودجــه کل را بــه خــود اختصاص
مــی دهــد و در حــوزه شهرســازی و معمــاری جمــع
آلبــوم عمرانــی شــهرداری و آلبــوم اقتصــادی
 6.505.623.000ریــال اســت کــه  ۱۶درصــد
از بودجه کل را شــامل می شــود .وی یادآور شــد :در
حوزه فرهنگــی و اجتماعی نیــز 916.848.000
ریال جمــع این میزان اســت کــه  ۲درصــد از بودجه
کل را به خود اختصاص داده اســت و در حوزه ایمنی
و مدیریت بحران  1.641.713.000ریال اســت
که  ۴درصد بودجه کل را شــامل می شود .همچنین
در حــوزه مدیریــت و هوشــمند ســازی مجمــوع آن
 41.542.094.000ریــال اســت و  ۱۹درصــد
بودجه کل را شامل می شود که جمع کل این حوزه ها
به میزان  41.542.094.000ریال است.
گندمی همچنین اشاره ای به ویژگی های بودجه ۹۸
شهرداری مشهد کرد و گفت :با توجه به تشکیل خزانه
متمرکز ،منابع بودجه سازمان ها به شهرداری منتقل
شده است .همچنین ســازمان ها به عنوان یک دفتر
عاملیت ،عامل انجام کار شــهرداری هستند و باید به
شهرداری پاســخ گو باشــند .از طرفی با هدف ایجاد
شفافیت بیشتر ،تمامی پروژه ها به صورت ریز و مکان

محورتهیهشدهاستوبهصورتکلیوگلوبالنیست.
وی ادامه داد :بر اساس نظام نامه اولویت بندی پروژه
ها ،همه پروژه های اولویت دار در ســامانه سبد پروژه
( )EPMهســتند .اعتبارات هزینه ای سازمان ها که
قبال در بودجه شان بوده به صورت تفویضی به سازمان
ها در جداول بودجه شهرداری لحاظ شده است.

•پروژه های شاخصی که سال آینده اجرایی
می شود

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای اســامی
مشهد در خصوص شروع عملیات اجرایی پروژه های
زیر ساختی که هدفش حل مسائل شهر است ،یادآور
شــد :احداث دوربرگردان شــرقی بزرگــراه آیت ا...
هاشــمی رفســنجانی ،احداث تقاطع غیر همسطح
نمایشگاه ،احداث چپ گرد بزرگراه شهید کالنتری،
احــداث دور برگردان ابوطالب ،احــداث پل مصلی،
شــروع عملیــات احــداث آمفــی تئاتــر بزرگ شــهر،
احــداث  3فرهنگســرا در مناطــق  5، 2و  ،7تکمیل
احداث شارســتان رضوی قطاع  ،2احداث  4سالن
ورزشــی در مناطــق  10، 8، 2و ثامــن ،احداث ســه
ایستگاه آتش نشــانی در مناطق  7، 5و  ،10احداث
سه سوله بحران در مناطق (6شهرک شهید شیرین)
منطقــه  7و منطقه  ،11تکمیل ســوله بحران منطقه
یک ،جداسازی آب شرب از آب خام  1000میلیارد
ریــال ،اجرای پــروژه محــات مبتنی بر درخواســت
اهالی محالت و بهبود و به سازی ناوگان اتوبوسرانی
(تعمیر اساسی اتوبوس ســازمانی  300دستگاه) از
جمله آن هاست.
وی به دیگر ویژگی های بودجه  98شهرداری مشهد
اشــاره کرد و گفت :جذب منابع ســرمایه گــذاری در
نگهداشــت و بهره برداری از زیرساخت های شهری،
اصالح الگوی مصرف و افزایش بهره وری در خدمات
و توجه به معیشت سرمایه های انسانی از دیگر ویژگی
هــای بودجه ســال آینده شــهرداری مشــهد اســت.
گندمی به مقایســه اعتبــارات حوزه هــای ماموریتی
الیحه بودجه با برنامه عملیاتی پرداخت و اظهار کرد:
درمقایسهاعتباراتحوزههایماموریتیالیحهبودجه
با برنامــه عملیاتــی ،در برنامه حمل و نقــل و ترافیک
 16.8درصــد انحــراف مثبــت ،در برنامــه خدمات و
محیط زیســت شــهری  22.8درصد انحراف منفی،
در برنامه فرهنگی و اجتماعی انطباق بودجه با برنامه
 2.1درصــد انحراف مثبــت ،در برنامه شهرســازی و
معماری  5.3درصد انحراف مثبت و در برنامه ایمنی
و مدیریت بحران  18.9درصــد انحراف مثبت وجود

داشته است.
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد
گفت :منابــع آلبــومبودجه پیشــنهادی ســال  ۹۸با
 ۳۵درصد افزایش نســبت به اصــاح بودجه مصوب
ســال  ،۹۷از مبلغ  31هزار و  900میلیــارد ریال به
 42هزار و  980میلیارد و  924میلیون ریال رسیده
است.همچنینمصارفآلبومبودجهپیشنهادیبا۳۵
درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب ،از  31هزار و
 900میلیارد به مبلغ  42هــزار و  980میلیارد و 24
میلیون ریال رسیده است .وی افزود :اعتبارات هزینه
ای بودجه  ،۹۸با  ۴۴درصد افزایش نسبت به اصالح
بودجه مصوب ســال  ،۹۷از  13هزار و  669میلیارد
به مبلغ  19هزار و  744میلیارد و  132میلیون ریال
رسیده است.

•جزئیات منابع درآمدی شهرداری

گندمــی در خصــوص کدهــای منابــع درآمــدی نیز
تصریح کرد :عمده کدهای درآمدی پایدار مادر اسناد
رسمی ،سه میلیارد و  150میلیون تومان ،در عوارض
گذرنامه دو میلیارد و  500میلیــون تومان ،عوارض
بلیت هواپیمایی که اصال شــفاف نیست و سهم شهر
هم هیــچ موقــع پرداخــت نمــی شــود 25 ،میلیارد
تومان ،منابع حاصل از بند الف مــاده  ۳۸مالیات بر
ارزش افــزوده  ۴۲۰میلیارد ،عــوارض آالیندگی که
هیچ موقع وصولی نداشــتیم ۶۰۰ ،میلیون تومان،
عوارض ناشــی از اجرای ماده  23تخلفات رانندگی
 30میلیارد ،نوســازی  ۷۵میلیارد تومــان ،عوارض
پروانه های کسب و پیشه  ۱۳میلیارد و  ۲۰۰میلیون،
عوارض ســالیانه خودروها  ۵۰میلیارد تومان ،سهم
شــهرداری از وصولی متمرکــز  80میلیــارد تومان،
گمرک  16میلیارد تومان ،عوارض ریلی  ۶۰میلیارد
تومان و بهای خدمات بهره برداری تجاری موقت ۷۰
میلیارد تومان است.

وی افــزود :ما در بحث مشــوق های ســرمایه گذاری،
موتورهــای محــرک را در برخــی مناطق پیــش بینی
کردیم و خود این ها می تواند به افزایش درآمد ردیف
کدها کمک کند ،برهمین اساس در حوزه عوارض بر
پروانه های ســاختمانی  820میلیارد تومان ،جرایم
تخلفــات ســاختمانی  943میلیــارد تومــان ،درآمد
حاصل از تغییــر کاربری ها  300میلیــارد تومان و...
است .همچنین در حوزه درآمد حذف پارکینگ کامال
سیاست کاهشی رعایت شده است و در سال17،98
میلیــارد و  500میلیون بوده و نگاهی کــه باید برای
تامین پارکینگ صورت گیرد ،وجود داشته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد
همچنین در حاشیه این جلسه در پاسخ به «خراسان
رضوی» ،درباره اتکای درآمدهای عمومی شهرداری
مشهد به تخلف فروشی گفت :از هشت هزار و ۷۸۰
میلیــارد تومان بودجه بــه جز لحاظ بودجه ســازمان
ها و شــرکت ها ،یک نهم مربوط به تخلفات است .به
معنای دیگر  ۹۰۰میلیــارد تومان مربوط به تخلفات
اســت اما با نام تخلفــات از آن یــاد نمی کنیــم ،چون
خیلــی از این هــا براســاس ضوابط و مقرراتی اســت
که بعضا اختیارش از کمیســیون ماده  ۵گرفته شده
است اما در این کد درآمدی ،ثبت می شود یا براساس
اتفاقاتی که در دو سه دوره گذشته شوراها در معابر و
خیابان ها ،مجوزهایی را به دیگر شهروندان داده اند
که برای کسانی که از این مجوزها استفاده نکرده اند،
ایجاد حق شــده ،ما در قالب حقوقی که اکنون برای
آن شــهروند هم لحاظ شــده اســت ،این مجوز را می
دهیم و درآمد حاصل را در این ردیف قرار می دهیم،
در واقع رویکرد شورای پنجم این است و به این گونه
درخواست ها پاسخ می دهد و منابع درآمدی آن هم
مشخصا در کد تخلفات است.
بتول گندمــی همچنیــن در پاســخ به این ســوال که
بودجه امسال نسبت به سال گذشــته چقدر افزایش
یافته اســت؟ گفت :بودجه نســبت به اصــاح بودجه
ســال  35 ،97درصــد افزایــش یافته اســت امــا این
افزایــش عمدتــا در حــوزه عمرانی اســت کــه اعتبار
عمرانی نسبت به اصالح بودجه 65 ،درصد افزایش
یافته اســت و حدود  700میلیارد تومان به اعتبارات
عمرانی اضافه کرده ایم که معتقدیم سال  98کارگاه
عملیــات عمرانی در شــهر فعــال باشــد و شــهر را به
عملیــات عمرانــی تبدیل کنیم تــا بتوانیم بخشــی از
مشکالت اساسی شــهر را در قالب پروژه هایی که در
حوزهزیرساختهامخصوصاحوزهحملونقلتعریف
شده است ،برطرف کنیم.
شایان ذکر است ،پس از بحث و بررسی اعضای شورا،
بودجه ســال  98شــهرداری مشــهد به میزان هشت
هزار و  871میلیارد و  57میلیون و  424هزار تومان
به انضمام حدود  60تبصره الحاقی تصویب شد.

