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یادداشت مدیرمس�ول

ع برزشی محمدرضا زار

سوت خبرنگاری !
رفتـار مامـوران  از  اصطـاح سـوت  زنـی 
پلیـس اقتبـاس شـده اسـت؛ بدیـن معنـی 
زمانـی کـه پلیـس تخلفـی همچـون نـزاع خیابانـی، دزدی و غیره را 
مشـاهده می کنـد در سـوت خـود می  دمـد تـا همـه مردم و سـایر 
گاهـی از محـل وقـوع جـرم خبردار شـوند.  افسـران پلیـس بـرای آ
اطـاق  کسـی  بـه  اصطـاح  در  ”سـوت  زن“  رایـج  تعاریـف  طبـق 
می  شود که در درون یک سازمان کار می  کند و خاف    کاری   های 
انـواع  شـامل  می   توانـد  تخلفـات  ایـن  می   کنـد.  افشـا  را  آن 
یـک  کارکنـان  و  مدیـران  غیراخاقـی  و  غیرقانونـی  رفتارهـای 
، تولید محصول  سـازمان؛ از قبیـل تقلـب، رانـت، رشـوه، احتـکار
را  سـوت زدن  باشـد.  مقـررات  یـا  قوانیـن  نقـض  و  غیرایمـن 
از  افـراد  کـردن  مطلـع  بـرای  عمومـی  فراخـوان  نوعـی  می تـوان 
محـل وقـوع جـرم تلقـی کـرد و هـدف سـوت  زن نیـز جلوگیـری از 
آسـیب رسـاندن بیـش از پیـش بـه افـراد جامعـه، سـازمان  ها و 
اسـت  فـردی  زن  سـوت  همچنیـن  اسـت.  عمومـی  نهادهـای 
کـه هـر نـوع فعالیتـی غیرقانونـی و غیراخاقـی در یـک سـازمان 
همچـون  موضوعاتـی  می   کنـد.  افشـا  را  عمومـی  یـا  خصوصـی 
مقـررات،  قانـون،  از  تخطـی  رسـمی،  سیاسـت   های  از  تخطـی 
تهدیـد منافـع عمومـی، امن�ـت ملـی و همچنین تقلب و فسـاد 
از تخلفاتـی اسـت کـه سـوت زن هـا می   تواننـد آن را افشـا کننـد.
سـوت  اصلی   تریـن  از  رسـانه   ها  و  خبرنـگاران  میـان  ایـن  در 
در  کـه  چـرا  می شـوند.  محسـوب  امـروز  جوامـع  در  زن  هـا 
کـه  هسـتند  خبرنـگاران  ایـن  جامعـه  اقشـار  تمامـی  میـان 
و  تحقیـق  میـان  در  و  داشـته  را  اجتماعـی  مسـائل  دغدغـه 
جستجوهایشـان بـا تحلفـات گوناگونـی رو بـه رو می  شـوند کـه 

زنـی! سـوت  بـه  برسـد  چـه  دارنـد  زنـی  شـی�ور  بـه  نیـاز  گاهـی 

اینکـه تـا چـه میـزان افشـای جـرم در سـطح جامعـه درسـت 
اسـت بحثـی اسـت که کمـاکان بین جامعه شناسـان به نتیجه 
آنچـه مشـخص اسـت تـا زمانـی کـه  قطعـی نرسـیده اسـت امـا 
خ داده و متخلفـان در پـس پـرده باشـند،  تخلفـات در نهـان ر

خ نخواهـد داد.  مطالبـه عمومـی بـرای مجـازات مجرمـان ر
آنچـه ایـن میـان از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت چگونگـی 
ایـن اعـام عمومـی اسـت، چـرا کـه گاهـی سـوت زنـی یـا مطالبـه 
عمومـی در جامعـه زیـر سـایه سـیاه نمایـی قـرار می  گیـرد و ایـن 
امـر زمانـی قابـل کنتـرل اسـت کـه دسـتگاه  های مربوطـه حامـی 

خبرنـگاران شناسـنامه  دار در جامعـه باشـند. 
در ایـن صـورت خبرنـگاران و رسـانه  ها در چارچـوب قانونـی 
آب  از  نمی  تواننـد  معانـد  رسـانه  های  و  کـرد  خواهنـد  عمـل 
تـا  اسـت  بدیهـی  بگیرنـد.  ماهـی  خودشـان  نفـع  بـه  گل  آلـود 
دقیـق  و  درسـت  اطاعـات  مناسـب  درگاه  از  مـردم  کـه  زمانـی 
کـرد  خواهنـد  اعتمـاد  رسـمی  رسـانه  های  بـه  نماینـد  دریافـت 
امـا وقتـی همـه چیـز در جامعـه تحـت تأثیـر سانسـور قرارگرفتـه 
و هیـچ تفاوتـی بیـن حمایـت از خبرنـگار رسـمی و غیـر رسـمی 
صـدر  در  زرد  اخبـار  و  فیـک  پیج  هـای  باشـد،  نداشـته  وجـود 

گرفـت. خواهنـد  قـرار  مـردم  عاقه  مندی  هـای 

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
ــاره ۶ شــــــــمـــ
----------
۹۹ زمســتان 
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یادداشت سردبیر

وجیهه هوشیارفر

فشــار  و  کرونــا  شــیوع  از  کــه  زمانــی 
مشــاغل  تعطیلــی  از  ناشــی  اقتصــادی 
گاه  ناخــودآ می  آیــد  میــان  بــه  ســخن 
پدرانــی در ذهنمــان تداعــی می  شــوند کــه 
تأمیــن  در  تــا  شــده  ســبب  خانه  نشــینی 
مشــکل  دچــار  خانواده  هایشــان  ج  مخــار
شــوند. امــا آمــار نشــان می  دهــد کــه ایــن 
زنــان  آســیب  پذیری   ۱۹ کوویــد  پاندمــی 
و  اقتصــادی  اجتماعــی،  زمینه   هــای  در 
سیاســی را بیشــتر تحــت تأثیــر قــرار داده و 
شــکاف بیــن دو جنــس در ایــن زمینه   هــا را 

می   ســازد. عمیق   تــر 
از  ناشــی  اقتصــادی  شــوک  کــه  زمانــی 
زنــان  شــود،  وارد  جامعــه  بــه   ۱۹ کوویــد 
بیــش از مــردان صدمــه می  بیننــد چــرا کــه 
بطــور کلــی زنــان درآمــد و پس  انــداز کمتــری 
نســبت بــه مــردان دارنــد و ســهم بیشــتری 

از مشــاغل ناپایــدار مربــوط بــه زنــان اســت 
از حمایت   هــای شــغلی کمتــری  و بالطبــع 

نیــز برخوردارنــد.
از طــرف دیگــر بســته شــدن مــدارس و 
افزایــش  باعــث  اجتماعــی،  فاصله  گــذاری 
بار کاری زنان در خانه، و کم شــدن فرصت 
در  ایــن  می   شــود.  درآمدزایــی  و  اشــتغال 
حالــی اســت کــه تمــام ایــن مســائل در کنــار 
اســترس ناشــی از ایــن بیمــاری و حفاظــت 
مســائل  رعایــت  بــا  خانــواده  اعضــای  از 
شــدید  افزایــش  موجــب  بهداشــتی، 
افســردگی در میــان بانــوان شــده اســت.
فرامــوش  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
زیــادی  خانــوار  سرپرســت  زنــان  کرده  ایــم 
تمــام  بــر  عــاوه  کــه  هســتند  جامعــه  در 
تأمیــن  نگــران  می  بایســت  مســائل  ایــن 
حتــی  و  باشــند  خــود  خانــواده  معیشــت 

نمی  آیــد.  میــان  بــه  آنــان  از  هــم  ســخنی 
اکثــر ایــن بانــوان بــه دلیــل شــرایط موجــود 
شــغل خــود را از دســت داده و متأســفانه 
بــا توجــه بــه افزایــش بی  ســابقه قیمت  هــا 
کمک  هــای  زندگــی،  ضــروری  اقــام  در 

نیســت. آن  هــا  جوابگــوی  نیــز  مردمــی 
مــادران  و  بانــوان  ایــن  نتــوان  شــاید 
چــرا  کــرد  توصیــف  کام  در  را  قدرتمنــد 
در  خانــه  از  ج  خــار و  داخــل  مدیریــت  کــه 
درآمــد  کســب  و  فرزنــدان  تربیــت  کنــار 
ــه  رو  ــا آن رو  ب ــک ب ــا از نزدی ــه ت ــت ک کاری اس
تنهــا  و  نیســت  درک  قابــل  نشــویم 
ــی کــه  ــه دوران می  توانیــم امیــدوار باشــیم ب
کرونــا خــودش دســت از ســرمان بــردارد، 
مســئولین  می  رســد  نظــر  بــه  کــه  چــرا 
و  نداشــته  را  بحــران  مدیریــت  توانایــی 

داشــت!  نخواهنــد 

زنان با یک دست گهواره را تکان می دهند و با دست دیگر دنیا را!

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
ــاره 6 شــــــــمـــ
----------
99 زمســتان 
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به جای مدیران ظاهرا 
زورگیرها جوانگرایی کردن !!

 واقعا این همه بیکار 
داریم یا همه خودشونو 

بیکار میدونن؟ 
مسئولین خبر دارن؟

حاال جالبه به خاطر کرونا 
پول دوتا بلیط رو هم از 

مسافر میگیرن 
تازه خدماتم نمیدن!

شما به حرف مقام 
معظم رهبری هم ظاهرا 

اهمیت نمیدین؟ 
با چه منطقی 

نسخه مرگ می�یچی؟

به نظرتون این موضوع 
ربطی به کاهش 
آمار ازدواج نداره؟

دستگیری زورگیر
۱۷ ساله در مشهد

۱۰ هزار نفر متقاضی 
دریافت بیمه بیکاری در 

خراسان رضوی

عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی در پرواز ها 

به مشهد

مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع 

دستی خراسان رضوی: 
به مشهد سفر کنید

کاهش میزان طاق در 
۶ ماهه نخست امسال

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
ــاره ۶ شــــــــمـــ
----------
۹۹ زمســتان 
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البته خیلیم خالی نیست 
مستاجر ساعتی زیاد داره

البد راحت تر پیدا میشه 
دیگه! مسئولین کاهشون 

! رو بذارن باالتر

بهتره دنبال آمار 
غیرقانونی اش هم باشین!

ورود خودرو ممنوع 
ولی قطار نه! به این میگن 

مدیریت رونالدینیویی 
نه مدیریت جهادی

جالبه که همه رو تهدید 
کردن یا امضا کنین 

یا اخراج میشین!

تعداد خانه های خالی 
مشهد حدود ۵ تا ۷

درصد واحدهای خالی 
کشور است

جوانان خراسان رضوی 
بیشتر گل و ماری جوانا 

مصرف می کنند

۱۲۵ سقط جنین قانونی 
در خراسان رضوی 

در ۶ ماه ابتدایی سال

آغاز پیش فروش بلیت 
قطار های نوروزی!

معلمان خرید خدمات 
قراداد قانون کار دارند 

ولی پرداختی نصف!!

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
ــاره ۶ شــــــــمـــ
----------
۹۹ زمســتان 
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کاش هنوز یکم غیرت بین 
متولیان مربوطه بود

ما باید تو همه چی 
اول باشیم

جالبه که خیلی هم مدعی 
قانون مداری هستیم!

مریض واقعی اینان که باید 
بدجور مجازات بشن تا درس 

عبرت بشه

مگه کسی به فکر کارگر هم 
هست ؟!

بانوان ٨ درصد معتادان 
متجاهر خراسان رضوی 

را تشکیل می دهند

خراسان رضوی رتبه دار 
در نزاع، خودکشی و 

گازگرفتگی

وسایل نقلیه پارک شده 
در پیاده روها با دوربین 

جریمه می شوند

کودک آزاری 
این بار در نیشابور

امام جمعه مشهد: 
شورای عالی کار دغدغه 

کارگر را رفع کند

فـصـــلنـامـه
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ارائه اینترنت رایگان در اتوبوس 

ح مشهد علیه شهرداری مشهد گاف روزنامه مطر

۷۸ محله از ۱۱۷ محله مشهد حاشیه نشین هستند

: در چــاپ بنرهــا ســهل نگاری شــده  مدیــرکل حــوزه شــهردار
اســت، عذرخواهــی می کنیــم

تحقیق و تفحص از شهردار مشهد

قدم های شهرهوشمند داره جذابتر میشه

عزیـــز داری اشـــتباه مـــی زنـــی، ایـــن تبلیغـــات یـــک شـــرکت 
خصوصیـــه!!

این تعداد که دیگه حاشیه نیست، متن شهره!

عذرخواهی خوبه ولی مقصر رو هم معرفی کنین

 تفحص خیلی خوبه به شرطی که برای لجبازی نباشه!

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
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ح تفصیلــی  راه وشهرســازی خراســان رضــوی: طــر مدیــرکل 
ح ویــژه« اســت حریــم رضــوی »طــر

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد: 
طوالنـی بـودن فرآینـد صـدور پروانـه یکـی از چالش هـای اصلـی 

ماست

ایموجی های عجیب روی بدنه مترو!

 معاون عمرانی فرماندار:  بر اثر وقوع توفان در مشهد ۸ ساختمان 
نیمه تمام، دیوار و یا داربست پروژه های ساختمانی تخریب شد

شهناز رمارم به عنوان رئیس شورای استان انتخاب شد

۲۰ ساله فقط با کلمات بازی میکنین!

احتماال هرچی مراحلش طوالنی تر میشه پولش بیشتره

شــهرداری دو ســاله از مشــهد! خداییــش هزینــه هــم کردیــن 
بــراش؟

میگــن ســاختمون بــه یــک بــاد بنــده مصــداق همینــه، ناظرین 
محترم ســاختمان خســته نباشــید!

کاش اقا قبلش یه گزارش کار از شـورای شهرسـتان میدادن 
بعد سـمت جدید میگرفتن!
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رئیــس شــورای اســامی شــهر مشــهد: اداره مشــهد روزانــه 
۱۳۰ میلیــارد تومــان هزینــه دارد

اجـــرای همزمـــان بیـــش از ۲۷ پـــروژه بـــزرگ عمرانـــی در ســـطح 
ـــهد ـــهر مش ش

استعفای عضو شورای شهر که به سرانجام نرسید

۶ گرمخانه شهرداری با ظرفیت ۶۰۰ نفر در حال خدمات دهی 
به کارتن خواب هاست

شهردار مشهد : از طرف همه طیف ها تحت فشار هستم

 هزینه همایش ها و جلسات بدون نتیجه که جزوش نیست؟!

 انصافــا شــهرمون شــده یــک کارگاه عمرانی بزرگ، دستشــون 
درد نکنه

 مشـــکات شـــهرداری یـــک شـــبه حـــل شـــد یـــا ترســـیدین 
شـــوخی شـــوخی جـــدی بشـــه؟!

شهر بدون کارتن خواب ام آرزوست

  وقتی سیاسی کاری جای خدمت به مردم رو میگیره
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ظاهرا انتهای دوره مدیریت شهری نزدیکه!!

که فقط موقع انتخابات ســر و کله شــون پیدا میشــه!

البته االن نفتمون رو هم نمیخرن

بـــه دوران احســـاس وظیفـــه و ادای دیـــن  کـــم  کـــم 
میشـــیم نزدیـــک 

اشــتباه یکــی از اعضــای شــورای شــهر در خصــوص 
محاســبات پــروژه و رای مث�ــت بــه پــروژه

۴۶ حزب سیاسی در مشهد فعالیت دارند

امــام جمعــه مشــهد: وابســتگی مان بــه نفــت کــم 
ــر می شــود شــود، دشــمن هــم بیچاره ت

هــزار نفــر در انتظــار گرفتــن کرســی پارلمــان شــهری 
! مشهد

ءءءءءءءیس
سیا
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تقصیــر خودشــون نیســت یکــم خســته شــدن، اخــه 
فشــار تبلیغــات انتخاباتــی بــاال بــود

دوســتمون نــون انقــاب رو میخــوره حرفــای دشــمن 
رو میزنــه

جالبه اصاح طلبان و اصولگرایان سر دکل نفتی کنار 
هــم نبــودن حــاال ســر منطقــه ثامــن رفیــق هــم شــدن

 رعایت پروتکل ها در عالی ترین سطح! به فکر سامت 
ما نیستین به فکر سامت خودتون باشین

عملکرد ۶ماهه قانون گذاران مجلس/ نمایندگان 
بدون سوال و تذکر مشهدی را بشناسیم!

توبیخ فرماندار شهرستان تربت حیدریه به دلیل 
صحبت های مغایر با اصول جمهوری اسامی

ح جدیــد بافــت اطــراف حــرم در انتظــار تاییــد  طــر
شهرســازی عالــی  شــورای 

صحـن مجلـس در سـخت ترین روزهـای کرونایـی 
ر کشو
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این یعنی قیمت میاد 
پایین؟ فکر نکنیم !!

اونوقت یه عده هم با برق 
رایگان ارز دیجیتال 

تولید کنن

 واال مردم تو نون شب 
هم موندن

خدا رو شکر که مسئولین 
هیچوقت مقصر نیستن!

خب پس وظیفه شما چیه؟

روغن خام مازاد 
بر نیاز خراسان رضوی 

تامین شد

برق رایگان؛ فقط برای 
۱۷درصد از مشهدی ها

افزایش قیمت پوشاک 
و بازار کساد شب عید

دالالن سودجو،  عامل 
اختال در بازار میوه

مدیرکل تعزیرات 
حکومتی: احتکار برخی 

تولیدگان روغن محرز 
است
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شما اگه به فکر مردم 
بودین نمیذاشتین کار به 

اینجا برسه

بهانه الکی 
برای گرون کردن میوه!!

تو ژاپن از این حجم تورم 
برق تولید میشه

واال شما هر چی رو گفتین 
گرون نمیشه، شد

همه ش غر میزنین ها، 
رایانه تون رو بگیرین 

خداروشکر کنین!

رییس سازمان جهاد 
غ  کشاورزی : بازار مر

سروسامان می گیرد!

ح تنظیم بازار شب  طر
عید باعث افزایش 

قیمت کاذب میوه 
می  شود!

تورم ۵۲ درصدی در 
خراسان رضوی

افزایش قیمت لوازم 
خانگی منتفی است

ظظظف

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
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اینم آخر عاقبت خصوصی سازی تو مشهد

با این همه بدهی عجب رویی داری اخوی

و  جامـــگان  ســـیاه  ابومســـلم،  پیـــام،  تاریـــخ!  تکـــرار 
و شـــهرخودر

فک می کنین از پس وزیر پرسپولیسی بر میاین؟

تیــم شــهرخودرو بــه بخــش دیگــری انتقــال پیــدا 
می کنــد؟

درخواســت میلیــاردی حمیــداوی بــرای واگــذاری 
باشــگاه!

تهدیــد بــه تخلیــه ســاختمان باشــگاه شــهرخودرو 
در مشــهد

: پیگیــر وصــول بدهــی پرســپولیس بــه  اســتاندار
شــهرخودرو شــدیم
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 بعد میگین چرا لیگ ایران رو مسخره میکنن

 بقیه تیم ها هم منچ و مارپله بازی میکنن!

 اصــوال پشــت هــر تکذیــب یــه واقعیــت تلــخ پنهــان 
شــده!

 ولـــی قبـــل اینکـــه شـــما رئیـــس بشـــین کـــه مالـــک 
خوبـــی بـــود!

! انتصاب مدیرعامل بعد از واگذاری امتیاز

ــه  ــت ک ــی اس ــهرخودرو تیم ــهرخودرو : ش ــی ش مرب
واقعــا فوتبــال بــازی می کنــد

تکذیـــب فـــروش ۴۵ میلیـــاردی ســـهام باشـــگاه 
شـــهرخودرو

مالــک  رضــوی:  خراســان  فوتبــال  هیــات  رییــس 
شــهر خــودرو از ابتــدای فصــل ناپدیــد شــده اســت
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مردم خراسان رضوی امسال ٩ برابر بیشتر کتاب خریدند

پیگیری هتک حرمت به پرچم های عزاداری حضرت زهرا؟س؟

 شـــهردار مشـــهد: آمـــاده اســـتفاده از مـــدارس بـــه عنـــوان 
هســـتیم فرهنگســـرا 

 رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در مشهد

برچسب شجریان و فرخزاد روی تابلوی دو بلوار در مشهد

پیشرفت فرهنگ یعنی همین

مردم بازم نشون دادن که همیشه دین خط قرمزشونه!

حــاال فرهنگســراهای شــهرداری چــه کارهایــی کــردن کــه نیــاز 
بــه فضــای بیشــتر دارن؟!

ســردیس ســاختن کفایت نمیکنه، راهشــون رو ادامه بدین!

چقدرم که دقیق و حرفه ای اجرا شده!

گنی
ره
ف
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آیت اهلل علم الهدی: حجاب با بخشنامه درست نمی شود

 اعــام آمادگــی شــهرداری مشــهد بــرای ســاخت کتابخانــه در 
ایســتگاه متــرو و حاشــیه شــهر

شــهردار مشــهد: خلــق ایده هــای نوآورانــه در کارخانــه نــوآوری 
محقق میشــود

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر:   اقدامات حوزه فرهنگی 
و اجتماعی طی ۳ سال اخیر، اقداماتی بی نظیر بوده است

کودک همسری دومین عامل ترک تحصیل در خراسان رضوی

 بلــه فقــط کــی مســئول فرهنگســازی صحیــح تــو جامعــه س، 
اهلل اعلــم!

 کاش همــه همینقــدر اجرایــی بــودن و بــرای کتابخوانــی فقــط 
شــعار نمیــدادن

البته اگرسریع تر راه بندازن اونجارو!

میشه بگید دقیقا کدوم اقدام بی نظیر بوده؟!

یعنــی واقعــا هیــچ مرجــع قانونــی نمیتونــه جلــوی ایــن مســئله 
رو بگیــره یــا نمیخــواد بگیــره؟

گنی
ره
ف
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افزایـش جمعیـت جهـان امـری بدیهی اسـت 
همچنیـن  و  جمعیـت  افـزون  روز  رشـد  بـا 
افزایـش میـزان اسـتفاده از وسـایل نقلیـه ی 
در  همـواره  نیـز  شـهرها  سـطح  در  مختلـف 
حـال افزایـش بـوده و هـر خانـواری بـرای تـردد 
وسـیله ی  یـک  بـه  حداقـل   ، شـهر سـطح  در 

کـرد. خواهـد  پیـدا  نیـاز  شـخصی  نقلیـه ی 
بـا زیـاد شـدن تعـداد وسـایل نقلیـه ی مـورد 
استفاده توسط مردم در سطح شهرها، نیاز به 
وجود یک جای پارک مناسـب برای پارک کردن 
خودروهـا نیـز افزایـش می یابـد. در نظـر گرفتـن 
زمین هـا و محوطه هـای مناسـب بـرای احـداث 
پارکینـگ در سـطح شـهرها، نیازمنـد بودجه ای 
پارکینـگ  احـداث  بـا  می باشـد.  هنگفـت 
زیرزمینـی، می تـوان تـا حدودی مشـکل کمبود 
جای پارک را در سطح کان شهرها جبران کرد.
پارکینگ هـای  از  اسـتفاده  اصلـی  هـدف 
توسـط  اشـغال  سـطح  کاهـش  زیرزمینـی 
وسـایل نقلیـه در کان شـهرها و در نزدیکـی 
توده هـای بـزرگ شـهری اسـت کـه بـه فضـای 
سـبب  موضـوع  ایـن  دارد.  نیـاز  زیـادی  پـارک 
نیـاز  مـورد  فضـای  تأمیـن  بـر  عـاوه  می شـود 
بـرای پارکینـگ وسـایل نقلیـه، سـیمای شـهر 
بـه خصـوص در فضاهـای باز شـهری با پدیده 

نشـود. خدشـه  دچـار  حاشـیه ای  پـارک 
اسـتفاده  همچـون  مسـائلی  بـه  توجـه 
آلودگـی  کاهـش  جهـت  مناسـب  تهویـه  از 
زیست محیطی، در نظر گرفتن مکان مناسب 
احـداث، در نظـر گرفتن سـرانه مناسـب تعداد 
ورود  و  حرکتـی  مسـیر  خوانایـی  پـارک،  جـای 
مناسـب  شـیب  و  پارکینـگ  بـه  خروجـی  و 
رمپ هـا در پارکینگ هـای طبقاتـی و همچنیـن 
ایجـاد فضـای مناسـب جهت پـارک دوچرخه و 
موتـور و فضاهـای خـاص پارکینـگ معلـوالن، 
فضاهاسـت. این گونـه  طراحـی  اصـول  از 

بهترین راه برای اسـتفاده از سـطح زمین در 
پارکینگ هـای زیرزمینـی جهـت کنتـرل بیشـتر 
آلودگی زیسـت محیطی، پازاها یا فضاهای باز 
شـهری اسـت کـه عـاوه بـر ایجـاد دیـد بصـری 
بـر تقویـت  از نقـاط مکـث کاسـته و  مناسـب 
عبـور مـرور تأکیـد نمایـد. قـرار گرفتـن این گونه 
پروژه ها در کنار توده های سـبز شـهر می تواند 
بـه جـذب و تصفیـه آلودگـی هـوا کمـک نمایـد.
مشـهد،  افـق  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 
آزادی  زیرسـطحی  پارکینـگ  و  پایانـه  پـروژه 
مشـهد بـا حضـور ویدئـو کنفرانسـی و دسـتور 
پـروژه  رسـید.  بهره بـرداری  بـه  رئیس جمهـور 
پایانـه و پارکینـگ زیرسـطحی آزادی مشـهد در 
سـه سـطح زیـر زمیـن تعریـف شـده اسـت کـه 
در سـطح منهـای یـک پایانـه اتوبوس رانـی قـرار 
می گیـرد و سـطوح منهـای دو و منهـای سـه به 
پارکینگ خودروها اختصاص پیدا کرده است.
حـدود  آن  اجـرای  هزینـه  کـه  پـروژه  ایـن 
بـوده، ۱۲ هـزار متـر مربـع  ۳۰۰ میلیـارد تومـان 
مسـاحت دارد. در طبقه منفی یک این پروژه 
حدود ۳۵ محل توقف اتوبوس در نظر گرفته 
شـده اسـت و در طبقـات منفـی دو و سـه کـه 
شـهروندان  اختیـار  در  پارکینـگ  بـه  صـورت 
بـرای  جایـگاه   ۵۹۰ شـد،  خواهـد  گذاشـته 
خـودروی  بـرای  جایـگاه   ۵۰ خـودرو،  پارکینـگ 
افراد معلول و ۱۰۰ جایگاه برای پارک دوچرخه 
و موتورسـیکلت در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
و  صوتـی  آلودگـی  قبیـل  از  مشـکاتی 
مشـهد  شـهرداری  دالیـل  جملـه  از  محیطـی 
دیـد  از  اتوبوسـرانی  پایانـه  کـردن  ج  خـار بـرای 
عمـوم و انتقـال آن بـه طبقـه منفـی یـک بیـان 
می رسـد.  نظـر  بـه  منطقـی  کـه  اسـت  شـده 
اتومبیل هـا  و  اتوبوس هـا  ورودی  همچنیـن 

اسـت. شـده  جـدا  یکدیگـر  از  نیـز 
ایـن موضـوع کـه اشـکاالتی در نحـوه اجـرا و 

در حاشیه افت�اح پایانه و پارکین� آزادی

یر �ایه با�ی های �یا�ی ن�اط �وت �ارکی�� آزادی �
مسائل فنی ساخت در پروژه وجود دارد قابل 
توجـه اسـت، امـا بـا توجه به شـرایط موجـود در 
سـال های گذشـته در ایـن منطقـه پـر رفـت و 
آمد در شهر که کاربری هایی با مقیاس شهری 
مراجعـات  سـبب  کـه  اسـت  فعـال  جـا  آن  در 
در  پـروژه  ایـن  احـداث  اسـت،  عمومـی  زیـاد 
ایـن سـایت مفیـد و تأثیـر گـذار تلقـی می گردد.

از  اسـتفاده  بـه  اقبالـی  چـرا  مـردم  اینکـه 
پارکینگ هـای طبقاتـی ندارنـد بـه دلیل ضعف 
حمل ونقلـی  مناسـب  فرهنگ سـازی  در 
از پارک هـای  آن جلوگیـری  کـه راه حـل  اسـت 
در  نابسـامان  وضعیـت  آن  بـا  حاشـیه ای 
کـه  اسـت  امامـت  ماننـد  اصلـی  شـریان های 
شهروندان را ملزم به رعایت قانون می نماید. 
بـزرگ  مشـکات  می شـود  سـبب  امـر  ایـن 
ترافیکـی در ایـن محـدوده حـل و فصل گردد.

و  سیاسـی  مسـائل  می رسـد  نظـر  بـه  امـا 
اختـاف نظرهـای آخر دوره در مدیریت شـهری 
سـبب شـده اسـت نقـاط مث�ـت ایـن پـروژه زیر 
دنیایی از انتقادات درسـت و نادرست مدفون 
شـود! ایـن بـار نیمـه پر لیوان را بب�نیـم، بودجه 
شـهرداری کـه از جیـب مردم تأمین می شـود به 
جـای صـرف در جلسـات و کنفرانس هـای بـی 
نتیجه، خرج جای پارک برای مردم شـده اسـت.

مقیاس هـای  بـا  چنیـن  ایـن  پروژه هایـی 
کارشناسـی  نیازمنـد  شـهر  در  فرامنطقـه ای 
درسـت قبـل از کلنـگ زنـی اسـت کـه اصـوال در 
شـهر مـا نادیـده گرفتـه می شـود، امـا زمانـی که 
به مرحله بهره برداری می رسـد باید به بهترین 
نحـو ممکـن از آن اسـتفاده کـرد نـه اینکـه تنها 
به فکر ورود به دوره بعد مدیریت شهری بود!

نویسنده: وجیهه هوشیارفر 
مدیرمسـ�ول و سـردبیر پایگاه خبری تخصصی 

افق اندیشـان مشهد
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ءءتش ها
ءءءدءءءدا

یا

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
ــاره ۶ شــــــــمـــ
----------
۹۹ زمســتان 



به راحتی می توان گفت آن ویروس کوچک و وحشتناک روی ذره ذره زندگی بشر تاثیر گذاشته، 
ویروسـی کـه تـا همینجـا جـان میلیون هـا نفـر را گرفتـه و هـر روز خطرناک تر از روز قبل می شـود.
سال گذشته طی مطلبی با عنوان المان های قاتل نسبت به فضا آرایی شهر که موجب ازدحام 
و شلوغی می شد از شهرداری مشهد انتقاد کردیم، اما امسال شرایط متفاوت است و به گفته 
مهدی یعقوبی معاون خدمات شهری شهرداری مشهد المان ها متأثر از کرونا نصب خواهد شد.
در واقـع شـهرداری بـه دلیـل شـرایط سـخت کرونایـی و ایجـاد نشـاط میـان مـردم تصمیـم 
گرفـت امسـال نیـز اقدامـات نـوروزی را انجـام دهـد. شـهرداری امسـال بـا هـدف نصـب گل و 
گیاه در سـطح شـهر و البته تمرکز در حاشـیه شـهر اقدام به نصب ۱۷ میلیون گل به اسـتقبال 
بهـار ۱۴۰۰ مـی رود. شـاید جالـب باشـد بدانیـد ۱۶ میلیـون از ۱۷ میلیـون شـاخه گل در داخـل 

اسـتان تولیـد می شـود تـا از همیـن رو بتـوان بـه اقتصـاد شـهر نیـز کمـک کـرد.
تفـاوت المان هـای امسـال بـا سـال های گذشـته عـدم امـکان گرفتـن عکس یادگاری اسـت، 
در واقـع بـه دلیـل خطـرات بـاال و ازدحـام مـردم بـرای گفتـن عکـس، المان هـا بـه نحـوی طراحـی 

شـده اسـت کـه امـکان عکـس بـرداری وجـود نداشـته باشـد.
طبـق عـادت هـر سـاله، شـهرداری بیشـتر از المان هـای سـال های گذشـته اسـتفاده می کنـد 
امـا در کنـار آنهـا از ۶۰ المـان جدیـد نیـز رونمایـی خواهـد کـرد. شسـت و شـو و رنـگ کاری هـا نیـز 
همانند سـال گذشـته در حال انجام اسـت تا امسـال نیز شهر برای عید اصطاحا نونوار شود.
آمیـز نیسـت اگـر بگوییـم شـهر مشـهد نسـبت بـه سـایر شـهرهای بـزرگ ایـران در  اغـراق 
ایـن زمینـه موفق تـر عمـل کـرده و بـا جدیـت بیشـتری بـه دنبـال ایجـاد نشـاط و شـادابی بیـن 
بـه خطـر  را  کارکنـان و شـهروندان  اقدامـات سـامت  ایـن  امیدواریـم  امـا  اسـت،  شـهروندان 

نینـدازد تـا عیـد امسـال را بـدون داشـتن خاطـره ای تلـخ بـه پایـان برسـانند.
البتـه فرامـوش نکنیـم امسـال جشـنواره گل اللـه نداریم زیرا ممکن اسـت پروتکل ها اجازه 
حضـور در پارک هـا را ندهـد و ماننـد سـال گذشـته پارک هـا بسـته شـود امـا بالـغ بـر ۹۰۰ آدرس 

گل کاری در مشـهد وجـود دارد کـه ۳۲ مـورد آن میادیـن ویـژه هسـتند.
ریسـه بندی ها نیز امسـال به صورت نوسـتالوژی خواهد بود، ۲۰۰ سـتون برای ریسه بندی در 
محورهای منتهی به حرم مطهر نصب شده که از المپ های کم مصرف استفاده شده است.

ح اسـتقبال از بهـار امسـال ۱۳ میلیـارد تومـان در اصـاح بودجـه در نظـر  همچنیـن هزینـه طـر
گرفتـه شـده اسـت کـه مبلـغ باالیـی اسـت امـا شـاید بـرای شـادی مـردم آن هـم در ایـن روزهـای 

کسـل آور الزم باشـد.

نویسنده: شایان حسینی راد - دبیر سرویس شهری پایگاه خبری افق مشهد

عید نوروز کرونایی 

المــــان هــای عیـــــد امســـال
متــاثــــر از کـــرونـــــا
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با نگاهی به ادوار گذشته شهرداری ها و نظام حاک� بر شهر

ی� شـهری �الشـی به نام ن�ام مدیر
حاکــم  ســاختار  و  نظــام  و  شــهری  مدیریــت 
بــا  مرتبــط  چالش هــای  مهم تریــن  از  آن  بــر 
ایــران  در  شــهرداری  و  شهرســازی   ، شــهر
می توانــد  شــهری  مدیریــت  نظــام  اســت. 
کیفیــت  محیــط،  و  انســان  بیــن  ارتبــاط  بــر 
محیــط زیســت شــهری، توســعه اقتصــادی، 
چگونگــی  شــهرها،  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
روابــط متقابــل سیاســی- اجتماعــی و غیــره 
در  بگــذارد.  عظیمــی  و  مســتقیم  تأثیــر 
صــورت برقــراری یــک نظــام درســت مدیریــت 
شــهری می تــوان انتظــار داشــت کــه بهــره وری 
افزایــش یافتــه، موانــع رشــد و توســعه رفــع 
شــده یــا حداقــل تضعیــف شــوند، همــکاری 
و مشــارکت عمومــی جلــب شــده و آرمان هــا 
، در  مــورد شــهر و خواســته های عمومــی در 

گردنــد. محقــق  امــروز  رقابت آمیــز  شــرایط 
تأثیـر  همچنیـن  شـهری  مدیریـت  نظـام 
بسـیار زیادی بر چرخه تولید و باز تولید دانش 
شهرسازی دارد؛ زیرا بسیاری از تولیدات علمی- 
بـه سـفارش  مـورد شـهر  در  فنـی  و  پ�وهشـی 
مدیریت هـای شـهری انجـام می شـود. می توان 
گفـت کـه در مجمـوع دو گرایـش عمـده بـرای 
مدیریـت شـهری قابـل تصـور اسـت: مدیریـت 
محـور. برنامـه  مدیریـت  و  محـور  تخصـص 
شـهری،  مدیـری  یـا   ، شـهردار اول  نـوع  در 
تجربـه  بـا  کارشـناس  و  متخصـص  خـود 

شهرسـازی اسـت و لـذا بـا کلیه مسـائل شـهر 
آشناسـت و بـر اسـاس دانـش و علـم خود به 
رتـق و فتق امور شـهر می پـردازد. در مدیریت 
مدیریـت  یـک  شـهری  مدیریـت  دوم  نـوع  از 
غیـر تخصصـی و عمدتـا سیاسـی اسـت؛ ولـی 
شـبهه  و  شـک  بـی  تابـع  را  خـود  شـهر  مدیـر 
تـوان و  برنامه هـای موجـود شـهر دانسـته و 
سیاسـت ها  اهـداف،  تحقـق  در  را  خـود  هنـر 
و برنامه هـای موجـود شـهر متجلـی می بینـد.
شــهرهای  در  نشــینان  شــهر  متاســفانه، 
و  خــاص  نگــرش  و  فرهنــگ  بــا  نیــز  کشــور 
تاریخــی خــود، نســبت بــه شــهر و شــهرداری، 
شــهری  برنامه هــای  در  مشــارکت  آمادگــی 
را ندارنــد. شــهر نشــین ایرانــی کــه تــا دوران 
قاجاریــه و در یــک شــرایط خــاص و بــر پایــه 
محلــه  حــد  تــا  قبیلــه ای  و  قومــی  ارتباطــات 
پیــش آمــده بــود بــا روی کار آمــدن حکومــت 
پهلــوی و پاشــیده شــدن نظــام محلــه ای در 

گردیــد. عقب نشــینی  بــه  مجبــور  شــهرها 
مدیریـت  بـا  را  شـرایط  ایـن  کـه  زمانـی 
و  دسـتگاه ها  آن  در  کـه  شـهری،  پـاره  چنـد 
جناح هـای مختلـف، هـر یـک بـه فراخـور حـال 
توسـعه  و  مقـدرات  در  هماهنگـی،  بـدون  و 
بخشـی شـهرها دخالت مستقیم می نمایند ، 
 - ترکیـب کنیـم و رویکرد صرف کالبدی معمار
شهرسـازان را به آن بیافزایم، کاما مشـخص 

بـه  مـا  شـهرهای  وضعیـت  چـرا  کـه  می شـود 
کـه  شـرایطی  اسـت،  شـده  کشـیده  جـا  ایـن 
نیسـت. خشـنود  و  راضـی  آن  از  کـس  هیـچ 

یافتـه،  توسـعه  کشـورهای  بـا  مقایسـه  در 
القاعـده،  علـی  هـم،  مـا  کشـور  در  شـهرداری 
خـاف  بـر  ولـی  دارد،  سیاسـی  جنبـه  بیشـتر 
مـا،  شـهرداران  جهـان،  کشـورهای  بیشـتر 
برنامه محور نبوده بلکه، برنامه گریز هستند. 
هـر  کـه  می شـود  موجـب  شـرایطی  چنیـن 
شـهرداری بـا چشـم پوشـی از هـر گونـه برنامـه 
بلنـد و حتـی میـان مـدت، بـا اعمـال نظـرات و 
سـایق شـخصی خود شـهر را به جهت خاص 
و متفاوتـی هدایـت نمایـد. این در حالی اسـت 
تقریبا هیچ یکی از شـهرداران ما از زمان ظهور 
نبوده انـد! شهرسـاز  کنـون،  تـا  تهـران  بلدیـه 

نویسنده: �وریا عالیی 
 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
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انتخابات شـورای شـهر ۲۸ خرداد ماه سـال آینده برگزار خواهد شـد و فعاالن سیاسـی، 
اجتماعـی، رسـانه و حتـی هنـری و ورزشـی قصـد دارنـد شـانس خـود را بـرای تصـدی یکی 

از پانزده کرسـی شـورای شـهر امتحان کنند.
شـورایی که تقریبا ۱۲ سـال اسـت کاما سیاسـی اداره می شـود و برنده آن از بین دو 

لیسـت اصاح طلـب، اصولگـرا و یـا تلفیقـی از این دو جناح انتخاب شـده اسـت.
در انتخابات دوره قبل اصاح طلبان با برنامه ویژه برای مشهد پا به عرصه انتخابات 
گذاشـتند و توانسـتند در حالـی کـه اصولگرایـان خـود را پیـروز انتخابـات می دانسـتند 
تمامی کرسی های شورای شهر را با اختاف زیاد نسبت به رقیب دیرینه کسب کنند.

اگـر شـورای سـوم را شـورایی تلفیقـی بدانیـم اصاح طلبـان و اصولگرایـان در مشـهد 
صـورت  بـه  پنجـم  نفـره   ۱۵ و  چهـارم  نفـره   ۲۵ شـورای  کـه  چـرا  هسـتند  مسـاوی   ۱_۱

داشـت. قـرار  آنـان  اختیـار  در  صددرصـدی 
و امـا انتخابـات سـال آینـده! عملکـرد پـر فـراز و نشـیب شـورای پنجـم و همچن�نـی 
عملکـرد پـر انتقـاد دولـت منتسـب بـه اصـاح طلبـان باعـث شـده بیشـتر سیاسـیون 
)چـه اصاح طلـب و چـه اصولگـرا( اصولگرایـان را از پیـش برنـده بداننـد و تحلیـل آنهـا 

حضـور حداکثـری جنـاح مخالـف مدیـران فعلـی شـهرداری و شـورا باشـد.
اصولگرایان که در دوره قبلی نیز با همین ذهن�ت در کارزار انتخاب شکست خوردند 
نباید پیروزی را راحت بدانند، چرا که اصاح طلبان حاضر نیستند به راحتی سنگر کسب 
شده را از دست بدهند و فعالیت خود را مدت هاست برای انتخابات شروع کرده اند.

اصاح طلبان در سکوت کامل توانستند پایگاه های رای خود را در سطح شهر افزایش 
دهند. از طرفی آنها نیروهایی وارد شهرداری کردند که برای حف� جایگاه برای رای آوردن 
آنها تاش می کنند، حال این میزان را به سبد رای همیشگی آنها اضافه کنید، خواهید 
دید نه تنها رقابت امسال یک طرفه نیست بلکه باید در انتظار دو قطبی ترین انتخابات 
مشـهد باشـیم و احتمـاال بازهـم بایـد انتخـاب فـرد اصلـح متخصـص را فرامـوش کنیـم.

نیـز  را  افـراد مشـغول شـده در دفاتـر تسـهیلگری و شـورای اجتماعـی محـات  اگـر 
بـه صـورت مسـتقیم  نفـر  پنـج هـزار  بـه  نزدیـک  کنیـم  رای اصاحـات اضافـه  بـه سـبد 

پیـروزی  گـرو  در  منفعت شـان 
هـر  اگـر  و  اسـت  اصاح طلبـان 
را مجـاب  آنهـا بیسـت نفـر  از  کـدام 
صدهـزار  همینجـا  تـا  کنـد  رای  بـه 
اسـت. طلبـان  اصـاح  سـبد  در  رای 

 البته فراموش نکنیم اصاح طلبان 
جــدی   اختافــات  هــم  امــروز  همیــن 
خودشــان  انتقــادات  روز  هــر  و  دارنــد 
تاییــد  مــورد  شــورای  بــه  نســبت 
می شــود. قبــل  از  بیشــتر  خودشــان 

مـردم  مشـارکت  شـدن  کـم  بـا  امـا   
در  کـه  چیـزی  آن  هماننـد  انتخابـات  در 
مجلس اتفاق افتاد شـانس اصولگرایان 

می یابـد. افزایـش 
 اصول گرایـان نیـز کـه بـرای پـس گرفتن 
آغـاز  را  خـود  کار  علنـی  صـورت  بـه  شـورا 
کردنـد هنوز به لیسـت واحدی نرسـیدند 

و اختافاتـی دارنـد.
 اگر اصول گرایان بتوانند لیست واحدی 
بیشـتری  پیـروزی  شـانس  کننـد  ارائـه 
دارنـد امـا اگـر بـه جمع بنـدی نهایـی نرسـند 
نصـف  حالـت  بهتریـن  در  اسـت  ممکـن 
ششـم  شـورای  و  کننـد  تصاحـب  را  شـورا 
تلفیقی از جریانات سیاسی مختلف باشد. 
از  نمانــدن  عقــب  بــرای  نیــز  جوانــان 
در  رهبــری  نــکات  بــه  امیــد  انتخابــات، 
خصــوص جوانگرایــی دارنــد و هــر کــدام 
احســاس می کننــد تمــام ویژگی هــای یــک 

را دارنــد. انقابــی  جــوان مومــن 
کامـل  دوره  یـک  جنـاح  هـر  کـه  حـال 
شـهر را  مدیریت کرده مردم مشـهد باید 
تصمیـم بگیرنـد تا به سیاسـیون بار دیگر 
اعتمـاد کننـد یا این بار افـراد متخصص را 

وارد تـاالر شـهر میـدان شـهدا کننـد.

ع برزشی  نویسنده: محمدرضا زار
 مدیرمس�ول پایگاه خبری افق مشهد

انتخابات شورای شهر شش� در راه است

پیـروزی  گـرو  در  منفعت شـان 
هـر  اگـر  و  اسـت  اصاح طلبـان 
را مجـاب  آنهـا بیسـت نفـر  از  کـدام 
صدهـزار  همینجـا  تـا  کنـد  رای  بـه 
اسـت. طلبـان  اصـاح  سـبد  در  رای 
 البته فراموش نکنیم اصاح طلبان 
جــدی   اختافــات  هــم  امــروز  همیــن 
خودشــان  انتقــادات  روز  هــر  و  دارنــد 
تاییــد  مــورد  شــورای  بــه  نســبت 
می شــود. قبــل  از  بیشــتر  خودشــان 
مـردم  مشـارکت  شـدن  کـم  بـا  امـا   
در  کـه  چیـزی  آن  هماننـد  انتخابـات  در 
مجلس اتفاق افتاد شـانس اصولگرایان 

می یابـد. افزایـش 
 اصول گرایـان نیـز کـه بـرای پـس گرفتن 
آغـاز  را  خـود  کار  علنـی  صـورت  بـه  شـورا 
کردنـد هنوز به لیسـت واحدی نرسـیدند 

و اختافاتـی دارنـد.
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نهایـــی  ت�ی�ــــــــرات  و  اصــــــالحات 
ح حریـــ� رضـــوی جهـــت تصویـــب  ــر طـ
بـــوده  چـــه   ۵ مـــاده  کمیســـیون  در 

؟ ســـت ا
بـــا پیگیـــری اســـــــــــتاندار محتـــــــرم 
خراســـان رضـــوی و بـــه جهـــت شـــکل 
ح  گیـــری اجمـــاع حداکثـــری بـــر روی طـــر
حریـــم رضـــوی، مقـــرر شـــد جلســـات 
فشـــرده  صـــورت  بـــه  مشـــترکی 
محتـــرم  نماینـــدگان  فی مابیـــن 
آســـتان  شـــهرداری،   ، شـــهر شـــورای 
فرهنگـــی،  میـــراث  رضـــوی،  قـــدس 
اســـتانداری  و  شهرســـازی  و  راه 
برگـــزار گـــردد تـــا نســـبت بـــه بررســـی 
نقـــاط اختافـــی، گفت وگـــوی دقیـــق 
ایـــن  پذیـــرد.  صـــورت  نزدیکـــی  و 
دو  زمـــان  مـــدت  ظـــرف  جلســـات 
هفتـــه بـــا حضـــور همـــه اعضـــای فـــوق 
مـــورد  بخش هـــای  تمامـــی  و  برگـــزار 
نظـــر بـــه صـــورت جـــدی مـــورد بحـــث و 
ــاد  ــر پایـــه مفـ ــرار گرفتـــه و بـ بررســـی قـ
ح  طـــر صورتجلســـات  در  ج  منـــدر

گردیـــد. نهایـــی 
از جملـــه ایـــن مـــوارد می تـــوان بـــه 
ــتان  ــا، شارسـ ــرض ره باغ هـ ــق عـ تدقیـ
اصلـــی  خیابان هـــای  ١و٢،  قطـــاع 
منتهـــی بـــه حـــرم، ضوابـــط پاک هـــای 
و  خدماتـــی  کاربری هـــای  موجـــود، 
اشـــاره  پارکینگ هـــا  جانمایـــی  نیـــز 
تاییـــد  بـــه  آن  جزئیـــات  کـــه  کـــرد 

رســـید.

ح ویــژه تفصیلــی  در کمیســیون مــاده ۵ اســتان بــه ریاســت اســتاندار خراســان رضــوی، طــر
بافــت پیرامــون حــرم مطهــر رضــوی بــه تصویــب رســید. آنچــه در میــان دعواهــای سیاســی 
ارگان هــای دولتــی مغفــول مانــده بعــد تخصصــی موضــوع اســت. بــه طــور قطــع بــه ســرانجام 
رســیدن طرحــی کــه نزدیــک بــه ســه دهــه از شــروعش می گــذرد و هنــوز ســرانجامی پیــدا نکــرده 
اســت،در اولویــت مباحــث قــرار دارد. امــا فــرار از بن بســت تحقــق پذیــری قطعــا رفــع موانــع بــا 

ارائــه راهکارهــای علمــی و عملــی اســت.
ح حریــم رضــوی،  در ادامــه گفتگــوی تخصصــی مــا بــا دکتــر جــواد خدایــی مدیــر دفتــر طــر
ح ویــژه تفصیلــی حــرم مطهــر رضــوی در میــان مخالفت هــای شــورای  پیرامــون خبــر تصویــب طــر

شــهر را خواهیــد خوانــد.

ح �دیــــد، بــــاز کــردن  هـدف طـــر
ی� ر�ــوی ا�� گره ٢۵ �ـاله حر

ح حری� رضوی در گفتگوی اختصاصی با مشاور جدید طر
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را  جــدیــــــــد  ح  طـــــر پذیــــری  تحقــق 
چگونــه  گذشــــته  ح  طـــــر بــه  نســبت 

می کنیــد؟ ارزیـــابی 
از  ناشـــی  مشـــکات  بـــه  توجـــه  بـــا 
ح  طـــر پاییـــن  بســـیار  پذیـــری  تحقـــق 
)میانگیـــن  ٢۵ســـال  طـــی  گذشـــته 
و  ســـال(  در  پیشـــرفت  ٢درصـــد 
تبعـــات آن بـــرای مـــردم اعـــم از زائـــران و 
مجـــاوران و حتـــی کســـانی کـــه بـــه قصـــد 
محـــدوده  ایـــن  وارد  ســـرمایه گذاری 
ــکات  ــن مشـ ــد و همچنیـ ــده بودنـ شـ
گســـترده ای کـــه گریبان گیـــر مجموعـــه 
ـــروری  ـــود، ض ـــده ب ـــهری ش ـــت ش مدیری
بـــر  مبتنـــی  ح،  طـــر تغییـــر  کـــه  بـــود 
پذیـــرد.  صـــورت  موجـــود  واقعیـــات 

جملـــه: از  واقعیاتـــی 
غیراقتصـادی بـودن طـرح گذشـته به 
کـه بـه  آن  دلیـل بـاال بـودن هزینه هـای 
صـورت سـاالنه و بـا توجـه بـه تورم هـای 
معمـول در کشـور بـه طـرز غیرعـادی بـه 
افزایش دائمی هزینه ها منتهی می شد.
اجـرای  بـرای  مالـی  اسـتطاعت  عـدم 
اسـتقراض  بـه  دائمـی  نیـاز  و  طـرح 
مجموعــــــــه های  یـا  بانــــــک ها  از 
عمدتـا  کـه  مشـابهی  سـرمایه گذاری 
منابـع حاکمیتـی در اختیـار داشـتند کـه 
البته بخشی از نهادهای سرمایه گذاری 
بـه  الزم  سـوددهی  عـدم  دلیـل  بـه  نیـز 
مـرور از حضـور در ایـن محـدوده صـرف 
نظـر کردنـد چـرا کـه عـاوه بـر مشـکاتی 
زمین هـای  تملـک  امـکان  عـدم  ماننـد 

تبـع  بـه  و  مقـرر  موعـد  در  شـده  تعهـد 
آن عـدم امـکان اجـرای تعهـد متولیـان 
گـذاران،  سـرمایه  قبـال  در  طـرح  اجـرای 
بازگشـت سـرمایه نیـز در ایـن محـدوده 
دچـار اختـال شـده بـود بـه نحـوی کـه 
تجـاری  واحدهـای  ۴٣درصـد  اکنـون 
ساخته شده پیرامون حرم خالی است.
و  مــردم  گســترده  نارضایتــی 
مقاومــت اجتماعــی شــکل گرفتــه در 
ح، کــه  عــدم همراهــی بــا مدیریــت طــر
هرگونــه  از  را  ح  طــر اجــرای  پشــتوانه 
بــود. کــرده  تهــی  اجتماعــی  ســرمایه 
ایـن  بـه  توجـه  بـا  اسـت  بدیهـی 
واقعیات ادامه مسـیر گذشته ممکن 
تحقق پذیـر  بـرای  رو  ایـن  از  نبـود. 
همانـا  کـه  جدیـد  راهـکار  شـدن 
عمومــــــی  بخش هـای  اجـرای  پایـان 
محـدوده  نوســـــازی  واگـــــذاری  و 
سـرمایه  مالـکان،  از  اعـم  مـردم  بـه 
ویـژه  بـه  خصوصـی  بخـش  گـذاران 
سـرمایه های خـرد، ضرورتـا می بایسـت 
مداخلـه  میـزان  در  جـدی  تجدیدنظـر 
ح صـورت می گرفـت. و هزینه هـای طـر

حجـم  کاهـش  بـا  جهـت  ایـن  از 
ح بـه کمتـر  تملک هـای غیرضـروری طـر
هدفمنـد  آن  تبـع  بـه  و  ٨درصـد  از 
بخـش  در  الزم  هزینه هـای  کـردن 
ح و بـا کاهـش ٧۵درصـدی  عمومـی طـر
میلیـارد  ٢٠هـزار  از  ح  طـر هزینه هـای 
عمـا  میلیـارد،  ۵هـزار  از  کمتـر  بـه 
تحقق پذیـری  شـاخص های  ارتقـای 

صـورت  ممکـن  سـطح  باالتریـن  در 
گرفـت. بدیهـی اسـت توجـه به شـرایط 
نیـز  و  رو  پیـش  سـال های  اقتصـادی 
آن   کـه  حساسـی  اجتماعـی  شـرایط 
هـم عمدتـا ناشـی از شـرایط اقتصـادی 
مهمتریـن  از  اسـت  کشـور  بـر  حاکـم 
در  برنامه ریـزی  نـوع  هـر  اولویت هـای 
رعایـت  کـه  اسـت  عمومـی  حوزه هـای 
آن در محـدوده مهـم بافـت پیرامـون 

داشـت. ضـرورت  نیـز  حـرم 

معرفـــــی  بـرای  تالش هایـی  چـه 
گذشـته  ماه هـای  در  ح  طــــــر عمومـی 

اسـت؟ گرفتـه  صـورت 
ح،  نظـر بـه حساسـیت هـای ایـن طـر
عـاوه بر گفت وگوهای گسـترده ای که 
بـا بخش هـای مختلـف صـورت گرفت، 
بـه محـض آماده شـدن چارچـوب های 
گروه هـا  بـا  مختلفـی  جلسـات  ح،  طـر
شـد  برگـزار  مردمـی  تشـکل های  و 
ارائـه  بـر  کـه طـی ایـن جلسـات، عـاوه 
آرا و  بـه دریافـت  ح، نسـبت  نتایـج طـر
دیدگاه هـای گوناگـون نیـز اقـدام شـد. 
بـا  کـه  جلسـاتی  بـه  می تـوان  جملـه  از 
چهارطبقـه،  نهـاد  مـردم  سـازمان های 
خانـه  مشـهد،  فرهنگـی  فعـاالن 
گفت وگـوی فعـاالن شـهری، دانشـگاه 
امـام رضـا)ع(، دانشـگاه علـوم اسـامی 
رضـوی، امـور مسـاجد و نیـز جلسـات 
بافـت  اهالـی  بـا  مردمـی  مختلـف 

کـرد. اشـاره  حـرم  پیرامـون 

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
ــاره 6 شــــــــمـــ
----------
99 زمســتان 
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�اخ� کم� ن�هدا�ی م�تادان مت�اهر
در هش� ماه، ش�یه به �ویا بود

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
ــاره ۶ شــــــــمـــ
----------
۹۹ زمســتان 
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عملیــات اجرایــی احــداث اردوگاه نگهداری 
و درمــان معتــادان متجاهــر واقــع در منطقــه 
بــا  و  اســتانداری  همــکاری  بــا  حســن آباد 
در  اجتماعــی  آســیب های  کنتــرل  هــدف 
آغــاز شــد. ایــن  تاریــخ ۲۴  تیــر مــاه امســال 
بــه مســاحت ۳۲ هــزار متــر  مرکــز در زمینــی 
مربــع قــراردارد و در فــاز اول ۲۰ هــزار متــر مربــع 
بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۲۵۰ میلیــارد ریــال بــرای 
نگهــداری و درمــان معتــادان متجاهــر آمــاده 

ســازی شــده اســت.
فــاز اول دارای پذیــرش۵۰۰ نفــر اســت کــه 
در فــاز بعــدی ظرفیــت پذیــرش آن بــه ۳هــزار 
اردوگاه  ایــن  یافــت.  خواهــد  افزایــش  نفــر 
دارای مرکــز توانبخشــی و کاهــش آســیب ها، 
۳ بــاب ســوله شــامل ۲ بــاب ســوله قرنطینه و 
یــک بــاب ســوله بهــداری بــا مجمــوع زیربنــای 
۱۲۰۰ متــر مربــع اســت. همچنیــن ایــن اردوگاه 
دارای ســاختمان غربالگــری، ســوله بهــداری 
بــا زیربنــای ۱۱۰۰ متــر مربــع و ســالن غــذا خــوری 

بــا مســاحت ۹۶۰ متــر مربــع اســت.
در مجمــوع بــرای احــداث اردوگاه نگهــداری 
حســن آباد،  متجاهــر  معتــادان  درمــان  و 
۱۷۰متــر دیــوار حائــل و ۷۰۰ متــر حصارکشــی، 
۱۶۸۰۰مترمربــع محوطه ســازی، ۵۷۰۰ مترمربــع 
تامیــن  شــامل  تاسیســات   ، ســبز فضــای 
پمپــاژ  اتــاق  و  آب  منبــع  احــداث  روشــنایی، 

اجــرا شــده اســت.
بــا  اســکندر مومنــی دبیــرکل ســتاد مبــارزه 
: امــروزه مــا شــاهد کشــت مــواد  ــدر ــواد مخ م

تمــام  بــا  و  هســتیم  افغانســتان  در  مخــدر 
ســخت  شــرایط  وجــود  بــا  ظرفیــت  و  تــوان 
مــواد  جهــان،  همــه  در   ۱۹ کوییــد  بیمــاری 
مســیر  کــه  کردیــم  کشــف  را  زیــادی  مخــدر 
اســت.  بــوده  اروپــا  ســمت  بــه  آنهــا  بیشــتر 
کشــورها  همــه  کــه  بیمــاری  ایــن  وجــود  بــا 
از  مخــدر  مــواد  صــادرات  کــرده  درگیــر  را 
افزایــش  درصــد   ۴۱ اروپــا  بــه  افغانســتان 
پیــدا کــرده اســت. در ســال جــاری ۹ شــهید 
و ده هــا جانبــاز و مجــروح در ایــن راه دادیــم. 
ــز  ــران را مرک ــل، ته ــازمان مل ــته س ــال گذش س
پ�وهــش و درمــان نامیــد و مــا مجموعــه ای را 
کرده ایــم. افتتــاح  رابطــه  ایــن  در  تهــران  در 

شــهردار مشــهد در خصــوص راه انــدازی ایــن 
کمــ� در اینســتاگرام خــود نوشــت:

»همیشــه تاکیــد و درخواســت داشــته ایم 
آســیب های  کاهــش  یــا  رفــع  بــرای  کــه 
قــرارگاه  یــک  بــه  بایــد  شــهر  در  اجتماعــی 
فرماندهــی برســیم. ایــن موضــوع یک مســاله 
فراســازمانی اســت و بایــد همــه دســتگاه های 
ذی ربــط پــای کار آمــده تــا بتوانیــم آســیب ها را 

برســانیم. بــه حداقــل 
بــا شــیوع کرونــا یکــی از نگرانی هــای بــزرگ، 
موضــوع معتــادان متجاهــر بــود کــه حضــور 
آنــان در ســطح شــهر نمایــان اســت. واقعیــت 
ایــن اســت کــه بــه عنــوان متولــی، ایــن مســاله 
ارتباطــی بــه مدیریــت شــهری، شــورای شــهر و 
نیــاز  واقعــا  امــا  نداشــت  مشــهد  شــهرداری 
بــود تــا بــا ورود بــه ایــن موضــوع و بــا همــکاری 
اســتانداری،  جملــه  از  دســتگاه ها  ســایر 
بــا  مبــارزه  هماهنگــی  شــورای  و  دادســتانی 
یکــی  بــرای  انتظامــی  نیــروی  و  مخــدر  مــواد 
حتــی  و  اجتماعــی  معظــات  مهمتریــن  از 
ســامت شــهروندان اقــدام اساســی کنیــم.
از  بخــش  ایــن  گرفتــن  نادیــده  زیــرا 
جامعــه کــه در ســطح شــهر پراکنــده بودنــد، 
ســیار  ناقــان  عنــوان  بــه  می توانســت 
باشــد؛  آســیب زا  شــهر  کل  بــرای  ویــروس 

موفقیــت  کــه  نیســتیم  مدعــی  هرچنــد 
شــده  کســب  زمینــه  ایــن  در  ۱۰۰درصــدی 
ــش  ــته ایم بخ ــم توانس ــر می کن ــا فک ــت ام اس

کنیــم. مدیریــت  را  آن  از  مهمــی 
دربــاره  شــما  بــا  باشــد  خاطرتــان  در  اگــر 
متجاهــر  معتــادان  ویــژه  کمــپ  احــداث 
صحبــت کــرده بــودم. فضایــی بــرای نگهــداری 
و درمــان ایــن دســته از همشــهریانمان کــه 
ــان  ــرای آن ــان ب ــار درم ــم در کن ــا بتوانی در آن ج
اشــتغال زایی هــم انجــام دهیــم و بــه هــدف 
اصلــی خــود کــه کنتــرل ایــن آســیب اجتماعــی 
اســت، برســیم. تیرمــاه امســال ایــن پــروژه را 
در جــاده حســن آباد شــروع کردیــم و انصافــا 
شــبیه بــه یــک رویــا بــود کــه در فاصلــه هشــت 
ماهــه فرآینــد ســاخت ایــن پــروژه بــه اتمــام 
برســد امــا بــا تــاش همکارانــم در معاونــت 
شــهرداری  ترافیــک  و  حمل ونقــل  عمــران، 
شــورای  جانبــه  همــه  حمایــت  و  مشــهد 

خ داد. اســامی شــهر مشــهد ایــن اتفــاق ر
ایـــن کمـــپ در دو فـــاز پیش بینـــی شـــده 
و  نگهـــداری  امـــکان  ابتـــدا  در  کـــه  اســـت 
درمـــان ۵۰۰ نفـــر و در آینـــده تـــا ســـه هـــزار نفـــر 
کمـــک  می توانـــد  می کنـــم  فکـــر  کـــه  دارد  را 
ــر از  ــادان متجاهـ ــع آوری معتـ ــه جمـ ــژه ای بـ ویـ
ســـطح شـــهر مشـــهد و کمـــک بـــه آنهـــا بـــرای 
شـــروع یـــک زندگـــی ســـالم و جدیـــد کنـــد و 
و  شـــهر  چهـــره  شـــدن  زیباتـــر  در  مطمئنـــا 
ـــود  ـــر خ ـــم تاثی ـــی ه ـــوق زندگ ـــدن ش ـــتر ش بیش

برجـــای بگـــذارد« را 
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باغ زندگی و باغ خاطره
برای مردم مشهد

ــهری و  ــت ش ــه محیط زیس ــردم ب ــدن م ــک ش ــرای نزدی ــه ای ب ــی و بهان ــروژه اجتماع ــک پ ــی ی ــاغ زندگ ب
آشــنایی فرزنــدان بــا طبیعــت اســت، همچنیــن ایــن پــروژه بهانــه ای بــرای تقدیــر از کســانی کــه عضــوی 

را اهــدا کرده انــد و یادبــود کســانی کــه از میــان مــا رفته انــد، اســت.
ــازه متولدیــن و بــاغ خاطــره بــرای یادبــود درگذشــتگان و اهــدا  ــازه مزدوجیــن و ت بــاغ زندگــی بــرای ت
کننــدگان عضــو آماده ســازی شــده اســت کــه شــهروندان می تواننــد نهــال جدیــد را کاشــته و یــا بــر روی 
ح تــداوم خواهــد داشــت و شــهروندان در طــول هــر مــاه  درختــان قدیمــی پــاک گــذاری کننــد. ایــن طــر
می توانند ثبت نام را انجام داده و جمعه آخر هر ماه مراسمی برای کاشت درختان برگزار خواهد شد.

پاک های ثبت شـده بر روی درختان دائمی هسـتند و بر اسـاس موقعیت مکانی ثبت می شـود و 
کیو آر کدی نیز بر روی پاک درختان تعبیه شده است که شهروندان بر آن اساس می توانند درختان 
را ردیابی و رصد کنند در واقع این درختان ارتباطی را میان شهروندان و محیط زیست ایجاد می کند.
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری مشــهد بیــان کــرد کــه در عرصــه کمربنــد ســبز کاشــت حــدود ۳۰ 
هکتــار یعنــی بالــغ بــر ۱۵ هــزار اصلــه درخــت پیش بینــی شــده اســت. همچنیــن در پــارک بهــار نیــز پنــج 
ــرای کاشــت درختــان در نظــر گرفتــه شــده اســت و در صــورت اســتقبال مــردم ایــن میــزان  هکتــار ب

توســعه پیــدا خواهــد کــرد.
شــهردار مشــهد در خصــوص ایــن دو پــارک گفــت: بــاغ زندگــی یــک پــروژه اجتماعــی اســت و 
بــا طبیعــت  فرزنــدان  آشــنایی  و  بــه محیط زیســت شــهری  مــردم  نزدیــک شــدن  بــرای  بهانــه ای 
اســت همچنیــن بهانــه ای بــرای تقدیــر از کســانی اســت کــه عضــوی را اهــدا کرده انــد و یادبــود 
ــا ســه مــاه آینــده هــوا مناســب اســت و تــک تــک مــا نســبت  ــد. ت کســانی کــه از میــان مــا رفته ان
بــه ایــن موضــوع مســئولیت داریــم تــا دیگــران را بــه کاشــت درخــت تشــویق کنیــم. اگــر شــهر 
زیســت پذیر نباشــد، ایجــاد هــزاران چرخــه ایجــاد ارزش افــزوده و... فایده منــد نخواهــد بــود.
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در  رضـــوی  خراســـان  اســـتاندار 
حاشـــیه  در  اقدامـــات  خصـــوص 
شـــهر مشـــهد گفـــت: بـــا هماهنگـــی و 
ــان شـــهرداری،  ــه میـ تعامـــل خوبـــی کـ
دســـتگاه های  و  شـــهر  شـــورای 
برنامه ریـــزی  دارد  وجـــود  اجرایـــی 
و  بیشـــتر  تعامـــل  بـــا  تـــا  کرده ایـــم 
ملـــی  ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده 
ســـاماندهی حاشـــیه شـــهر ســـرعت 

بیشـــتری بگیـــرد. بـــا وجـــود تعامـــل و هماهنگـــی خـــوب در مشـــهد ســـعی کرده ایـــم تـــا 
ـــب  ـــهر جل ـــیه ش ـــق حاش ـــود در مناط ـــای موج ـــب ماندگی ه ـــه عق ـــی را ب ـــطوح مل ـــه س توج

بـــود. خواهیـــم  زمینـــه  ایـــن  در  خوبـــی  اتفاقـــات  شـــاهد  آینـــده  در  و  کنیـــم 
شهردار مشهد در این خصوص در اینستاگرام خود نوشت:

از ایــن پــل غیرهمســطح، هــم بخــش جنوبــی بلــوار ابوطالــب بــه  بــا بهره بــرداری 
بخــش شــمالی متصــل می شــود هــم این کــه بــرای اهالــی بلــوار ولیعصــر دسترســی 
ایجــاد میشــه تــا بتواننــد از راه جانبــی شــمالی بزرگــراه شــهید چراغچــی و بلــوار ابوطالــب 
شــمالی اســتفاده کننــد؛ ضمــن این کــه ایــن تقاطــع در کاهــش ترافیــک میــدان ســپاد و 

ــی دارد. ــش پررنگ ــم نق ــین؟ع؟ ه ــام حس ــدان ام می

حــاشـــــــــــیـــــه شـــهـــــــــــــــر بــه متن گره خورد
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حــاشـــــــــــیـــــه شـــهـــــــــــــــر بــه متن گره خورد
زمان بنــدی  از  زودتــر  پــروژه  از  بهره بــرداری  خــدا  لطــف  بــه  گفتــم  کــه  همانطــور 
در  پــروژه  بــا  معــارض  چندیــن  کــه  شــرایطی  در  آن هــم  هســت،  شــده  بینــی  پیــش 
طــول مــدت انجــام عملیــات عمرانــی رفــع شــد. کــه ایــن موضــوع یــک اتفــاق مهــم و 
ــه آقــای دکتــر کاظمــی بابــت پیگیری هــا و زحمــات  خوشحال کننده ســت کــه جــا داره ب
زحمــت  پــروژه  ایــن  در  کــه  عزیزانــی  ســایر  و  حجــازی  مهنــدس  و  شــبانه روزی اش 

بگویــم. نباشــید  خســته  و  خداقــوت  کشــیدند، 
یــک نکتــه مهــم کــه بایــد خدمتتــان بگویــم ایــن اســت کــه ایــن پــروژه معارضاتــی مثل 
۳۰ منزل مســکونی در مســیر پل داشــت که به صورت توافقی تملک و تخریب شــدند. 
، تیرهــای بــرق، برجــک اتوبوســرانی و ســه عــدد پایــه پــل عابــر پیــاده  بعــاوه لولــه گاز

داشــت کــه همگــی جــا بــه جــا شــدن تــا 
احــداث تقاطــع غیرهمســطح نخــودک 
برســد. ســرانجام  بــه  )ابوطالــب( 

جالــب اســت بدانیــد نــام نخــودک 
برآمــده از نــام یکــی از روســتاهای بزرگ 
در حوالــی محلــه نوغــان هســت کــه 
کامــا در بافــت شــهرمان قــرار گرفته و 
بــرای احیــای ایــن نــام قدیمــی، نــام این 
تقاطــع رو بــه نــام نخــودک قــرار دادیــم.
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تبدیــل ســتاد خیریــن شــهریار بــه یــک برنــد 
در ایــن رویــداد 

محمــد رضــا کایــی، شــهردار مشــهد گفــت: 
شــهری  مدیریــت  اختیــار  در  کــه  ابزارهایــی 
مالــی  تامیــن  بــه  بســزایی  کمــک  دارد،  قــرار 
اقدامــات خیرخواهانــه حــوزه شــهری می کنــد 
کــه ســتاد خیریــن شــهریار می توانــد از ایــن 
باشــد. داشــته  مطلوبــی  اســتفاده  ابزارهــا 
همچنیــن مصوبــات ایــن ســتاد کــه دبیرخانــه 
آن در حــوزه اقتصــادی تشــکیل شــده اســت، 
ــات و  ــه اقدام ــاختی ب ــی و زیرس ــاظ قانون از لح
فعالیت هــای خیرخواهانــه جریــان می دهــد.

کائــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســتاد خیریــن 
کــه  پــروژه شــاخص  یــک  بایــد روی  شــهریار 

باشــد،  داشــته  را  برندســازی  ویژگی هــای 
تاکیــد کننــد. تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه نیــاز 
ســتاد  فعالیت هــای  برندینــگ  توســعه 
خیریــن شــهریار توجــه بــه دو مســئله قابــل 
پــروژه  داشــتن  اول  مســئله  اســت  تعمــل 
مشــخص دارای تامیــن مالــی خیــر خواهانــه 
عنــوان  بــه  را  آن  بتوانیــم  کــه  اســت  موفــق 
یــک نمونــه معرفــی کنیــم و مســئله دوم ارائــه 
ایــن نمونــه شــاخص بــه عنــوان الگــو اســت، 
را  آن  کــه  محــوری  پــروژه  اســاس  برهمیــن 
ســتاد خیریــن شــهریار بایــد مشــخص کنــد، 
تامیــن  الگــوی  دهنــده  توســعه  می توانــد 
مالــی خیرخواهانــه در حــوزه شــهری باشــد و 

کنــد. پایــدار  را  آن 

و  زمیــن  تامیــن  در  شــهری  مدیریــت 
صــدور مجوزهــای الزم جهــت انجــام امــور 

می کنــد مشــارکت  خیرخواهانــه 
بــا  مشــهد  شــهر  اســامی  شــورای  رییــس 
مدیریــت  مشــارکت  شــیوه های  بــه  اشــاره 
خیرخواهانــه  ح هــای  طر انجــام  در  شــهری 
عنــوان کــرد: در ایــن پروژه هــای خیرخواهانــه 
اهــدا  رایــگان  را  پروانــه  و  زمیــن  شــهرداری 
عهــده  بــر  را  آن  ســاخت  خیریــن  و  کــرده 
از  برخــی  توســط  نیــز  آن  تجهیــز  و  می گیرنــد 
دســتگاه های دولتــی انجــام خواهــد شــد. از 
انســان  کمک هــای  انــواع  کنــون  تــا  گذشــته 
دوســتانه در میــان مــردم ایــران رایــج بــوده 
رفته انــد. یکدیگــر  یــاری  بــه  همیشــه   کــه 

یار بــه کمــک شــهر آمدند یــن شــهر خیر
مدیریــت شــهری مشــهد بــا هــدف نیازســنجی و اولویت بنــدی نیازهــای شــهری و بهبــود وضعیــت زندگــی و معیشــت مجــاوران و زائــران 
شــهر مشــهد طبــق مصوبــه شــورای شــهر در آذرمــاه ۱۳۹۸ نســبت بــه تاســیس ســتاد خیریــن شــهر یار اقــدام نمــود. از ایــن رو اولیــن 
رویــداد تامیــن مالــی خیرخواهانــه در مدیریــت شــهری بــه همــت معاونــت اقتصــادی شــهرداری مشــهد و بــا حضــور محمدرضــا کائــی، 
، سرپرســت معاونــت اقتصــادی شــهرداری، معــاون دادســتان عمومــی و انقــاب  شــهردار مشــهد، رئیــس و برخــی از اعضــای شــورای شــهر
، جامعــه دانشــگاهی و اســتارتاپی در محــل کارخانــه نــوآوری برگــزار شــد، ایــن رویــداد در حالــی نخســتین  مشــهد، ســتاد خیریــن شــهریار
تجربــه هم اندیشــی و گردهمایــی خــود را تجربــه کــرد کــه در قالــب پنل هــای مدیریتــی بــه بررســی، برنامه ریــزی و ارائــه راهکارهــای بهره گیــری 

از ظرفیت هــای متخصصیــن خیــر پرداخــت.
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بــه اینکــه تغییــر و  بــا توجــه  وی ادامــه داد: 
گوناگــون  عرصه هــای  در  بســیاری  تحــوالت 
روی  اجتمــاع  و  فرهنــگ  اقتصــاد،  همچــون 
مدل هــای  ســمت  بــه  بایــد  پــس  داده، 
گام  خیرخواهانــه  مالــی  حمایت هــای  نویــن 
برداشــت و مبتنــی بــر شــرایط موجــود آن را 
ســازماندهی کــرد و در نهایــت ایــن مدل هــا 
را بــه مــردم عرضــه نمــود تــا بتواننــد در ایــن 
و  مناســب  صــورت  بــه  خیرخواهانــه  اقــدام 

باشــند. داشــته  مشــارکت  کارآمدتــری 
راســتای  در  کــرد:  خاطرنشــان  حیــدری 
برکــت  بــه  مشــهد  در  وقــف  دیرینــه  ســنت 
امــام رضــا؟ع؟، در شــورای پنجم شــهر مشــهد 
مدت هــا   » شــهریار خیریــن  »ســتاد  ایــده 
ح شــد کــه در نهایــت مصوبــه ای  قبــل مطــر
در این بــاره بــه تصویــب رســید؛ بــا توجــه بــه 
بــه  ارادتمنــدان  تمــام  اینکــه مشــهد مرجــع 
از  کانــون مراجعــه بســیاری  امــام رضــا؟ع؟ و 
شــدیم  آن  بــر  اســت،  گردشــگران  و  زائــران 
خیرخواهانــه  اقدامــات  بــرای  زمینــه ای  کــه 
بــا مشــارکت خیریــن را فراهــم کنیــم. یعنــی 
شــهر  نیــاز  مــورد  کمک هــای  عمــده  بخــش 
کــه در ســتاد پیش بینــی شــده، بــا همــکاری 
خــود خیریــن انجــام می شــود، بــه طــوری کــه 
ایــن  را در  کمــی  بخش هــای حقوقــی نقــش 

می کننــد. ایفــا  خصــوص 

ایده هــای خیریــن در ســتاد خیریــن شــهریار 
ــود ــارک�ی می ش ــته های مش ــه بس ــل ب تبدی

و  معاونــت  سرپرســت  حاتمــی،  مهــدی 
و  ســرمایه گذاری  اقتصــادی،  ســازمان 
ــهد در  ــهرداری مش ــی ش ــارکت های مردم مش
ادامــه صحبت هــای شــهردار افــزود: معتقــدم 
رویــداد تامیــن مالی خیرخواهانــه در مدیریت 
شــهری از دیــد محتوایــی و ایــده یــک رویــداد 

فوق العــاده اســت .مــا در زمان هــای مختلــف 
شــهری  مدیریــت  دوره  ایــن  از  پیــش  و 
شــهر  حــوزه  در  را  خیــران  مشــارکت  نیــز 
صــورت  بــه  مشــارکت  ایــن  امــا  داشــته ایم 
اســت. نبــوده  نظام منــد  و  ســاختاریافته 
وی افــزود: بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، ایــده 
در  خیریــن  مشــارکت  کــردن  ســاختارمند 
حــوزه شــهری بــا ایجــاد ســتاد خیریــن شــهریار 
ابتــدا  آن  دنبــال  بــه  و  ح  مطــر دوره  ایــن  در 
مجمــع و شــورای خیریــن شــهریار مرکــب از 
خیریــن تشــکیل و ســپس ســتاد مرکــب از 

خیریــن و مدیریــت شــهری ایجــاد شــد.

خیریــن  هزینه هــای  کاهــ�  بــرای  تــالش 
شــهریار بــا اســتفاده از �رفیــت مــاده 172

مســتقی� ما�یات هــای  قانــون 
محســن حســینی پویــا، رییــس کمیســیون 
شــورای  قراردادهــای  و  امــاک  حقوقــی، 
شــهر مشــهد در اولیــن رویــداد تامیــن مالــی 
گفــت:  شــهری  مدیریــت  در  خیرخواهانــه 
شــهرداری بــه تنهایــی توانایــی حل مشــکات 
در  می تواننــد  خیریــن  لــذا  نــدارد،  را  شــهر 
ارائــه  بــرای  نیــز  شــهری  مختلــف  حوزه هــای 
بــه مــردم و توســعه عدالــت  خدمــات بهتــر 
یــک  عنــوان  بــه  گذشــته  ماننــد  اجتماعــی 
بــه  اقتصــاد  نظــم اجتماعــی و بخــش ســوم 

کننــد. کمــک  شــهری  مدیریــت 
خیریــن  ســتاد  داد:  ادامــه  پویــا  حســینی 
تــا  شــد  تشــکیل  هــدف  ایــن  بــا  شــهریار 
شــهری  خدمــات  حــوزه  در  بتواننــد  خیریــن 
بــه صــورت نظام منــد بــه توســعه شــهر و ارائــه 
ــه مــردم کمــک کننــد. اگــر در  ــر ب خدمــات بهت
ایــن مســیر موفــق عمــل کنیــم ســتاد خیریــن 
شــهریار می توانــد بــه عنــوان الگویی مناســب 
شــود. ح  مطــر جهــان  حتــی  و  کشــور  در 

جلــب  در  ج  خــار ســاکن  ایرانیــان  �رفیــت 
اســتفاده  مــورد  خیرخواهانــه  کمک هــای 

قــرار گیــرد
شــورای  رئیــس  حمیــدی،  رضــا  مهنــدس 
اســت  الزم  کــرد:  بیــان   ، شــهریار خیریــن 
ایرانیــان کشــورهای خارجــی  بــا  روابــط خــود 
گســترش دهیــم. اکثــرا ایــن افــراد اگــر بداننــد 
یــک مجموعــه وجــود دارد کــه در کشــور کار 
خیــر می کنــد، حاضــر بــه کمــک خواهنــد شــد.

وی با اشاره به آسیب های اجتماعی حاکم 
بر جامعه و عوامل زمینه سـاز آن خاطرنشـان 
، حاکـم شـدن روحیـه  کـرد: تنـوع مـواد مخـدر
و  ازدواج  سـن  افزایـش  و  افسـردگی  و  یـاس 
معضـات  از  دانشـگاهی  بیـکاران  همچنیـن 
حاضـر  حـال  در  اسـت.  ایرانـی  جامعـه  امـروز 
از  دانشـگاهی  مـدرک  دارای  بیـکاران  تعـداد 
مرز ۴٫۵ میلیون نفر گذشته است. هزینه ای 
کـه صـرف تحصیـل ایـن جمعیـت شـد، اگر به 
ازای هـر نفـر ۱۵۰ میلیون تومان باشـد، هزینه 
آنـان بـرای هـر کـدام ۲۰۰ ایجـاد اشـتغال بـرای 

میلیـون تومـان باشـد، تاکنـون مـا ۳ میلیـون 
داده ایـم. دسـت  از  شـغل  هـزار   ۳۷۵ و 

اشـاره  بـا  شـهریار  خیریـن  شـورای  رئیـس 
بـه اینکـه در کشـور حـدود ۳۰۰ تـا ۴۰۰ موسسـه 
شـاید  کـرد:  عنـوان  اسـت،  فعـال  خیریـه 
ایـن  کـه  باشـد  ایـن  مـا  وظیفـه  مهم تریـن 
مجموعه هـا را هم سـو کنیـم. یـاری جسـتن از 
بسـتر شـبکه های اجتماعـی نیـز بـه ایـن امـور 
خیرخواهانه کمک می کند. پیشـنهاد من این 
اسـت که یک جدول با دو ردیف هزینه و زمان 
ایجـاد شـود و وعده هـای شـهرداری نیـز در آن 
ج و وظایف آن نیز تشـریح شـود تا اگر کسـی  در
با بودجه ای که در اختیار دارد، بخواهد به شهر 
کمکـی کنـد، بتوانـد از بیـن معضـات منـدرج 
باشـد. داشـته  انتخـاب  حـق  جـدول  ایـن  در 
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