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دبیر تحریریه :سید شایان حسینیراد

طراح و صفحهآرا :سعید کربالئی

نشانی :مشهد ،بلوار وکیلآباد ،صدف  ،۱۵پالک  ،۴۰واحد ۱
وب سایتwww.talkhandmashhad.ir :

سردبیر :وجیهه هوشیارفر
شماره تماس051 -389 12510 :

پست الکترونیکinfo@talkhandmashhad.ir :

شماره مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی85814 :

شناسه شبکههای اجتماعی@ofoghemashhad :

جهت بیان انتقادات و پیشنهادات و یا درج تبلیغات در فصلنامه تلخند مشهد میتوانید از طریق راههای ذکر شده با ما در ارتباط باشید.

یادداشت سردبیر
وجیهه هوشیارفر

در تاریــخ مانــدگار خواهیــم
شــد!

یادداشت مدیرمسؤول
محمدرضا زار ع برزشی

رســــــانـــههــا هم از لطــــف کرونا بیبهره نماندند!

فـص ــلنـامـه
ت ـل ـخـ ـ ـ ـ ـنــد
م ـش ـ ـ ـ ـه ــد
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نقــش رســانهها خصوصــا در فضــای
مجــازی و در ایــن روزهایــی کــه بــه دلیــل
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی موظــف
بــه در خانــه مانــدن و رعایــت قرنطینــه
هســتیم بــر کســی پوشــیده نیســت ،امــا
رســانهها نیــز در کنــار تمامــی مشــاغل
تعطیــل و نیمــه تعطیــل آســیب دیــده،
بــی بهــره از تأثیــرات ســوء ایــن مهمــان
ناخوانــده کــه بنــای رفتــن هــم نــدارد،
نبود ها نــد.
حمایــت صــورت گرفتــه از ســوی
متولیــان امــر به خصــوص وزارت فرهنگ و
ارشــاد اســامی از رســانههای آســیب دیده
گرچــه صــورت گرفتــه اســت امــا نــه کافــی
بــوده و نــه عدالــت محــور ،چــرا کــه ایــن
مســکنهای مقطعــی بــرای عــدهای بــا دوز
بــاال تجویــز شــده و بــرای ســایرین دریــغ از

یــک نســخه ســاده ،آن هــم بــدون هیــچ
دلیــل و مدرکــی بــرای ایــن تشــخیصها و
اولویــت بندیهــا!
از ســوی دیگــر مشــکالت پیــش آمــده
در حیطــه مســائل مربــوط بــه بیمــه
تأمیــن اجتماعــی خبرنــگاران در خصــوص
بازرســیهای ایــن ســازمان ،بــه دلیــل
دورکاری اجبــاری رســانهها و یــا فعالیــت
الکترونیکــی و مجــازی بــه خصــوص در
ماههــای اخیــر ،از دیگــر معضــات ناشــی
از شــرایط اجبــاری بوجــود آمــده اســت کــه
تــا کنــون نــه راهــکاری ارائــه شــده اســت نــه
راه حلــی!
رســانهها و خبرنــگاران کــه ایــن روزهــا
دوشــادوش کادر درمــان در صحنــه مبــارزه
بــا بیمــاری کرونــا و در حــال تــاش بــرای
آگاه ســازی مــردم از شــرایط وخیــم کرونایــی

و فرهنگســازی در جهــت کنتــرل شــرایط
پیــش آمــده در جامعــه هســتند ،بــا
وجــود دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا تمــام
مشــکالت اجتماعــی و اقتصــادی هنــوز از
مســیر اطالعرســانی کنــار نکشــیدهاند،
امــا قائدتــا در ایــن میــان هرکــه پشــت لنــز
دوربیــن قــرار دارد کمتــر از ســایرین هــم
مــورد توجــه و رســیدگی قــرار میگیــرد.
بــه نظــر میرســد زمــان آن فرارســیده
اســت کــه بــا حمایــت صحیــح از رســانهها
کــه رکــن چهــارم دموکراســی محســوب
میشــوند بــه اعتــای امــر مقــدس آگاه
ســازی در ایــن جهــان ارتباطــات کمــک
کنیــم چــرا کــه آینــده در گــرو کســانی
اســت کــه در دهکــده جهانــی آگاهانــه و بــا
تحلیــل اطالعــات درســت ،برنامهریــزی و
تصمیمگیــری مینماینــد.

روزهایــی کــه تــو مدرســه کتــاب تار یــخ رو بــا کلــی اجبــار میخوندیــم
و امتحــان میدادیــم هیچوقــت فکرشــو نمیکردیــم کــه شــاید یــه
روزی اســم خودمــون کنــار ایــن حــوادث تاریخــی ثبــت بشــه کــه
ـض! ایــن
انصافــا اگــه تــوی تار یــخ جــاودان نشــیم بــی انصافــی محـ ِ
روزهایــی کــه داریــم پشــت ســر میگذار یــم در کنــار تمــام ســختی
کــه بابــت مهمــون ناخونــده جهــان دار یــم تحمــل میکنیــم،
مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی و قیمــت مــر غ و گوشــت
و مســکن و دالر یــه کاری بــا زندگیمــون کــرده کــه الحــق بایــد
اســممون بــه عنــوان قشــر درمانــده تــو تار یــخ ثبــت بشــه!
یــه روزی شــاید وقتــی آینــدگان دارن تار یــخ روزگار مــارو بــه
عنــوان ســنه  1399شمســی میخونــن نیــاز باشــه بارهــا اشــک
چشمشــون رو پــاک کنــن! کیــه کــه وقتــی بشــنوه درکنــار تمــام
مــرگ و میرهــای ناشــی از اپیدمــی کرونا ،خیلی از مشــاغل تعطیل
شــدن و خیلــی هــا بیــکار و ورشکســته و حتــی بیخانمــان ،دلــش
بــه درد نیــاد؟ تــازه ایــن مصیبــت وقتــی بــه اوج داســتان میرســه
کــه در کنــار ایــن تعطیلــی هــا شــب بخوابــی و صبــح متوجــه بشــی
قیمــت اقــام ضــروری یــک خانواده که بــرای زندگی بهــش احتیاج
دارن بــه یکبــاره دو یــا ســه برابــر شــده! اونوقــت پــدری کــه تــا دیروز
بــا حداقــل درآمــد بــرای شــام تخــم مــر غ و گوجــه میخر یــده حــاال
بایــد شــرمنده از روی خانــواده ش ســر گرســنه زمیــن بگــذاره!
بـه نظـر میرسـه ایـن روزهـا معنـی جملـه معـروف کتـب
تاریخیمـون رو کـه بـی مسـئولیتی و عـدم کفایـت مسـئولین رو
یکـرد ،بهتـر درک کنیـم! بـه جـای
عامـل بدبختـی مـردم عنـوان م 
اینکـه در کنـار ایـن افزایـش قیمـت نجومـی دالر کـه روی افزایش
تهـای
قیمـت نـان مـا هـم تأثیـر میگـذاره ،سیاسـت کنتـرل قیم 
داخلی و اقالم ضروری زندگی رو پیش بگیرن و بنابر فرمایشـات
رهبر انقالب حواسشون به قشر آسیب دیده جامعه باشه ،فقط
بـه دنبـال مقـام و منصـب و قـدرت هسـتن کـه امان از حـب دنیا!
بــه هرحــال در روزگاران آینــده ،دیــر یــا زود بایــد پاســخگوی
نســلی باشــیم کــه قــراره کشــوری رو بهشــون تحویــل بدیــم کــه
بــا خــون جوانــان شــهیدش حفــظ و ســاخته شــده؛ امــا امــان از
فراموشــی مســئوالنی کــه یادشــون میــره قــراره بــرای چــی رأی
بیــارن و بــرای چــه کســانی خدمــت کننــد.
البتــه مــا همیشــه امیدور یــم بــه آینــده ،بــه روزگار خوشــی کــه
انتظــار بــه ســر برســه و زیــر پرچــم موعــد آخرالزمــان ،نــه تنهــا
مــردم شــهر و کشــور مــا بلکــه کل جهــان بــه آســایش و آرامــش و
صلــح برســند و چــه پایــان خوشــی خواهــد شــد زمانــی کــه جهــان
تمــام قــد بــه احتــرام مهــدی موعــود قیــام خواهــد کــرد.

کم ما و کرم شما
پاییز  1399در روزگاران اپیدمی اقتصادی!

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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 ۱۰هزار نفر متقاضی
دریافت بیمه بیکاری در
خراسان رضوی

واقعا این همه بیکار داریم یا
همه خودشونو بیکار میدونن؟
مسئولین خبر دارن؟

به جز از علی که گوید
به پسر که قاتل من /
چو اسیر توست اکنون،
به اسیر کن مدارا!

بازداشت مامور متخلف در
ماجرای فوت یک جوان در
حین دستگیری

معاون استاندار:
اختصاص  ۳۰هزار میلیارد
ریال برای اشتغالزایی
درخراسان رضوی

اینکه کجا اشتغالزایی شده
و چند نفر مشغول به کار شدن
مهمه!!

بازار پروتئین خراسان رضوی
کمبودی ندارد

بازار شاید ،ولی مردم قطعا
کمبود پروتئین دارن

مثل اینکه پولش خیلی
واسه داللها خوبه واسه
همین هیچکس به فکر اون
بچههای مظلوم نیس

کاهش  ۲.۹درصدی آمار طالق
در استان

برخی از کودکان کار مشهد
روزی  ۱۰میلیون تومان درآمد
ً
دارند اما نهایتا  ۲۰هزار
تومان به کودک میرسد

فـص ــلنـامـه
ت ـل ـخـ ـ ـ ـ ـنــد
م ـش ـ ـ ـ ـه ــد
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افزایش تعداد مبتالیان
بستری و سرپایی کرونا
در مشهد

بله دیگه ،وقتی برای عزا و
شادی دورهم جمع میشیم
همین میشه

روز جهانی معلوالن و مشکالت
همیشگیشان

با این هزینههای نجومی
دیگه کسی ازدواج نمیکنه که
بخواد طالق بگیره

همه آدما حق زندگی دارن
ولی ما فقط بلدیم شعار بدیم

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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فـص ــلنـامـه
ت ـل ـخـ ـ ـ ـ ـنــد
م ـش ـ ـ ـ ـه ــد

ساماندهی موقت  ۲۵۰۰معتاد
متجاهر در مشهد به دلیل
فصل سرما

تو شهر امام رضا؟ع؟
هیچکس نباید بیسرپناه
بمونه

اگر به فکر جون خودتون
نیستین القل به فکر جون
دیگران باشین

انهدام باند توزیع کننده
گسترده موادمخدر صنعتی
در مشهد

چجوریه که هرچندتا باند هم
که منهدم میکنن ،هرروز بیشتر
میشن!

پس این همه عرب زبان تو
مشهد احتماال کارت شهروندی
گرفتن!

تعداد گردشگران خارجی در
مشهد کمتر از  ۲۰۰نفر است

مادری که قاتل بچههایش
بود در زندان مشهد
اعدام شد

چه خبره تو شهر؟ چقدر این
واژه نا آشناست ،مادر نامهربان

ساخت مجسمه ایشون
مهمتر از فوتبالیها نیست
آقای شهردار؟

پاكبان فداكار مشهدى جان
کودکی را نجات داد

بازگشت به زندان بعد سه
روز آزادی |  ۳۰فقره دزدی از
خودروی شخصی تنها در
دومحله مشهد

واقعا بخشش برای بعضیا
خیلی اشتباهه

در بین اخبار بد ،شنیدن این
خبر خوب چقدر میچسبه

خراسانرضوی؛ رتبه دوم
تصادفات کشوری

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد

ساماندهی کودکان کار با
اجرای طرح «سایبان مهر»
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سیاءءءءءءءیس
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سیاءءءءءءءیس

فـص ــلنـامـه
ت ـل ـخـ ـ ـ ـ ـنــد
م ـش ـ ـ ـ ـه ــد

آیــتاهلل علمالهــــــدی :اجــــــــازه ندهیــــــد پــا روی
معیشــت مــردم بگذارنــد

توئیــت نماینــده مشــهد در مجلــس در خصــوص
شــهادت دانشــمند هســتهای

همــدردی جمعــی از دانشــجویان مشــهد بــا مــردم
افغانســتان

امــام جمعــه مشــهد :دموکــرات و جمهــوری خــواه،
دو روی ســکه آمر یــکای جنایـتکار هســتند

از معیشت گذشته ،پا گذاشتن روی گلوی مردم!

ایشون حرفاشون زیاده ولی عملشون کم !!

حقوق بشر فقط برای چشم آبیها صدق میکنه!

ای کاش اینو همه مسئولین ما میفهمیدن!

صحــن مجلــس در ســختترین روزهــای کرونایــی
کشور

رئیــس جمــهـــــــــــــور در جلســه ســــــتاد هماهنگــی
اقتصــــــــــادی دولــت :بــرای اقشـــــــار آســیبپذیر از
تعطیلــی کرونــا اقدامــات حمایتــی در نظــر داریــم

سـخنگوی شـورای وحـدت اصولگرایـان خراسـان
رضـوی :عملکـرد نماینـدگان منتخـب خراسـان
رضـوی را نظـارت میکنیـم

آمریکا زندان وکیلآباد مشهد را تحریم کرد

رعایـت پروتکلهـا در عالیتریـن سـطح! بـه فکـر
سالمت ما نیستین به فکر سالمت خودتون باشین

ما را به خیر تو امید نیس…

خــب بــی زحمــت نتیجــه نظارتتــون رو بــه مــردم هــم
اطــاع بدیــن

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد

آمر یــکا رد دادههــا! کامــا مشــخصه دیگــه کــم آورده
کــه چــی رو تحر یــم کنــه
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شءءرهءءءءءی

شاید یکی نخواست خونهش رو بفروشه ،زوریه مگه؟!

مدیرعامــل شــرکت آبفـــــــــا خراســان رضــوی ۵۰ :درصــد
شــبکه آب شــرب فرســوده اســت

خب اینو کی باید درست کنه برادر؟
حتما مدیرعامل بعدی؟

ربیــس کمیتــه نظارتــی منطقه ثامن :وزارت راهوشهرســازی
باید پاســخگوی حقوق مکتســبه باشــد

خــب یــه بیانیــه صــادر میکردیــن کــه همــهش تقصیــره
وزارت راهــه ،چــرا الکــی نشســت خبــری گذاشــتین؟

فـص ــلنـامـه
ت ـل ـخـ ـ ـ ـ ـنــد
م ـش ـ ـ ـ ـه ــد
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مدیرعامــل الیــت :مشــهد پیشــتاز پارکینگســازی در
ایــران اســت

البــد وظیفــه پارکینــگ ســازی بــا شماســت کــه تــو ایــن چنــد
ســال یکــی هــم نســاختین

شءءرهءءءءءی

مدیرعامــل ســازمان زمیــن و مســکن شــهرداری مشــهد:
۵۰هـــزار میلیـــارد تومـــان از امـــاک مـــردم در مســـیر
طر حهـــای شـــهری اســـت

پــارک ۵هکتــاری جایگزیــن دیــوار شــهرک شــهید رجائــی و
شــهید باهنــر

خــدا کنــه بــا تعامــل همیشــگی نهادهــای مربوطــه همــه
دیوارهــای نامهربانــی بــه نفــع مــردم بریــزه

عضو شــورای شــهر مشــهد :ما از منطقه ثامن بیاطالعیم

مــا توقــع داشــتیم شــما بــه مــا اطالعــات بدیــن ،نگــو مــا
بایــد بــه شــما اطالعــات بدیــم!

نماینــده مجلــس :وضعیــت حاشیهنشــینی در مشــهد
نیازمنــد اقــدام فرادســتگاهی اســت

همــه دارن در مــورد حاشــیه شــهر مشــهد نظــر میــدن ولــی
هیچکــس عمــل نمیکنه

برج آرمیتاژ گلشن هم پایان کار ندارد

منتظــرن وقتــی جــان مــردم بــه خطــر افتــاد بگــردن دنبــال
مقصــر و پروفایــل مشــکی کنــن!

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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شءءرهءءءءءی

خــب ایــن یعنــی عدالــت .فقــط خــدا کنــه بــاز ســال دیگــه
گــرون نکنیــن

مشهد در تصفیه فاضالب عقبماندگی دارد

از گچهــای شــناور تــو آب معلومــه تــو تصفیــه آب شــرب
هــم مشــکل داریــم!

 ۶گرمخانه شهرداری با ظرفیت  ۶۰۰نفر در حال خدماتدهی
به کارتنخوابهاست

شهر بدون کارتن خوابام آرزوست

فـص ــلنـامـه
ت ـل ـخـ ـ ـ ـ ـنــد
م ـش ـ ـ ـ ـه ــد
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شایعه استعفا عضو شورای شهر مشهد

ظاهــرا ایــن دوره شــورای شــهر بیشــتر درگیــر حاشــیه
اســت تــا متــن

شءءرهءءءءءی

نحوه پرداخت هزینه مترو بر اساس مسافت

مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار درون شهری:
تردد خـ ــودروهای باری تنها در زمانهای مشخصی مجاز
خواهد بود

البتــه اگــر بــا یــه جریمــه ســاده غیــر مجــاز تبدیــل بــه مجــاز
نشــه!

رئیس شورای شهر مشهد :اوقاف در قبال مساجد تخریب
شده پول ،مکان و پروژه تجاری دریافت کرده است!

چقدر جالب که اوقاف هم پول گرفته ،هم شکایت کرده!

رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر مشهد :عزم
شورای پنجم برای کاهش معضالت اجتماعی جدی است

سال آخری تازه جدی شدین؟!

 ۲هکتــار از اراضــی آســتان قــدس رضــوی در مشــهد بــه
محرومــان اختصــاص یافــت

به این میگن یک تصمیم خوب برای مردم

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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اقتصاءءءدءءءءءی

اقتصاءءءدءءءءءی

صادرات بیرویه میوه علت
افزایش قیمتها است

قیمت هرشانه تخممر غ در
مشهد به  ۳۵هزار تومان
رسید

شتاب رشد قیمت مسکن
ُ
در مشهد کند شد

فـص ــلنـامـه
ت ـل ـخـ ـ ـ ـ ـنــد
م ـش ـ ـ ـ ـه ــد
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پای مر غ گرانتر از نرخ
مصوب مر غ شد!

چراغی که به خانه رواست به
مسجد حرام است

با این تورم ،این مبلغ به نصف
ماه هم نمیرسه

حداقل حقوق کارمندان و
بازنشستگان در  ،۱۴۰۰سه
میلیون پانصد هزار تومان
است

تخم طال که میگن همینه
ظاهرا

مردم وقتی مشکل خرید
نون و روغن دارن نمیان پراید
صدمیلیونی بخرن!

رئیس اتحادیه صنف
نمایشگاهداران و
فروشندگان اتومبیل مشهد:
ً
خریدوفروش خودرو تقریبا
به صفر رسیده است و
این بازار کساد است

خدا رو شکر دوستان دیگه
ارزون شدن مد نظرشون
نیست و فقط شیب کم گرونی
مدنظرشونه

 ۵۰درصد گرون میکنن ۲۰
درصد تخفیف میزنن! ما هم که
نمیفهمیم!

تخفیفهای صوری
فروشگاهها به مردم!

دیگه دلتون به پای مر غ هم
خوش نباشه

میشه بگین به نفع کیه؟

نایب رییس اتحادیه طال:
نوسانات قیمت سکه
و طال بههیچوجه به نفع
فروشندگان این صنف
نیست

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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ورزءءءءءءءیش
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ورزءءءءءءءیش

فـص ــلنـامـه
ت ـل ـخـ ـ ـ ـ ـنــد
م ـش ـ ـ ـ ـه ــد

حمایــت نماینــده ولــی فقیــه در اســتان از پیســت
تخصصــی بانــوان موتورســوار

رییـــس هیـــأت دوومیدانـــی خراســـان رضـــوی:
مای ــه تاس ــف اس ــت ک ــه مس ــئوالن اهمیت ــی ب ــرای
ورزش قائـــل نیســـتند

مربــی شــهر خــودرو :هــدف ما قهرمانی لیگ اســت

دســت بــه دســت کنیــن برســه بــه دســت مخالفیــن
کــه همیشــه از آب گل آلــود ماهــی میگیــرن

مســئولین درگیــر فوتبــال و والیبــال شــدند کــه البتــه
در اون هــم موفــق نبودیــم

سـنگ بزرگ نشـانه نزدن اسـت! ما به سـهمیه آسـیا
هـم راضی هسـتیم

حــاال اگــه فوتبــال بــود کــه حلــوا حلواشــون میکردیــن!
حیــف ایــن جوونــای بااســتعداد والیبــال شــهرمون

رییــس هیئــت فوتبــال خراســان رضــوی :در میــان
هیئتهــای فوتبــال در شهرســتانها ،مدیــران
برتــر را شناســایی میکنیــم

موفقی ــت ش ــهرخودرو در چن ــد پرون ــده قضای ــی
بینالمللـــی

پیســت موتــور ســرعت مشــهد بــه دلیــل مــرگ
یــک تماشــاچی نوجــوان تعطیــل شــد

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی :بالغ بر
 ۱۵۰پروژه نیمهتمام ورزشی در این استان وجود
ً
دارد که قطعا امسال به بهرهبرداری نمیرسد

اگـه قـرار بـه شایستهسـاالری بـود کـه االن خیلیهـا
بایـد خونههاشـون میبـودن

تیمهــای پایتخــت قــرارداد بســتن رو یــاد بگیــرن و
اینقــدر پــول مــردم رو حــروم نکنــن

قبــل اینکــه مــردم جونشــون رو از دســت بــدن بایــد
پیگیــری کنیــن ایمنــی رعایــت بشــه!

اولیـن پیـروزی جوانـان مشـهدی در لیـگ دسـته
اول والیبـال کشـور

خب به جای اینکه هی پ ـ ـ ــروژه کلنـ ـ ـ ــگ بزنیـــــــــن
بعضیهاشم تموم میکردین تا مردم استفاده کنن

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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فرهگنی

احتماال ســواد بچهها دیگه برای مســئولین اهمیت نداره

اعــام نیــاز آمــوزش و پــرورش بــه  ۱۵هــزار تبــــلـــــــت در
خراســان رضــوی

درســتش ایــن بــود قبــل شــروع ســال تحصیلــی بــه فکــر
زیرســاختها و مناطــق محــروم میوفتادیــم

مدیـــر تاریـــخ شـــفاهی دفتـــر مطالعـــات جبهـــه فرهنگـــی
مشـــهد :حافظـــه تاریخـــی مـــردم مشـــهد مثـــل بافـــت
پیرامـــون حـــرم در حـــال نابـــودی اســـت

واقعــا توقــع داریــن مــردم بــا ایــن مشــکالت اقتصــادی و
روزمرگــی بــه فکــر تاریــخ از دســت رفتــه باشــن؟

فـص ــلنـامـه
ت ـل ـخـ ـ ـ ـ ـنــد
م ـش ـ ـ ـ ـه ــد
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معـــاون فرهنگـــی اداره کل ارشـــاد خراســـان رضـــوی:
ص ــادرات محص ــوالت چاپ ــی از خراس ــان رض ــوی ب ــه چه ــار
میلیـــارد ریـــال رســـید

مــا کــه آخــرش کتــاب خــوان نشــدیم اقــا برســه بــه دســت
چندتــا مشــتاق مطالعــه

فرهگنی

محرومیت ۱۰۰هزار دانشآموز مشهدی از آموزش مجازی

عابــران پیــاده و موتورســواران  ۸۴درصــد جانباختــگان
تصادفــات مشــهد

این بار فقط بحث فرهنگ نیست! جان شهروند ارزش داره

یهــا در هفتــه دفــاع مقــدس!
بنــر عجیــب ســازمان همیار 

ان شـااهلل کـه سـهوا نمـاد سـازمان رو باالتـر عکس شـهدا
طراحـی کردین

تحوی ــل اولی ــن شناس ــنامه ب ــه فرزن ــد دارای م ــادر ایران ــی
و پ ــدر خارج ــی

ازون کارایخوبودلنشیندر کنار اصالحفرهنگدر جامعه

وضعیت کتاب و کتابخوانی در شهر مشهد تعریفی ندارد

حاال چیمون تعریف داره؟

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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یاءءءدءءءداءءتشها

یاءءءدءءءداءءتشها

تکرار تکرار است...
و این
ِ

سرما و معضل هرساله
کــارتـ ـنخــواب ــی
نفس های آخر شورای پنجم

شـورای شـشـم
اصالحطلــب ،اصولگــرا و یــا تلفیقــی!

فـص ــلنـامـه
ت ـل ـخـ ـ ـ ـ ـنــد
م ـش ـ ـ ـ ـه ــد
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انتخابــات ششــمین دوره شــوراها کمتــر
از یــک ســال دیگــر برگــزار مــی شــود و
سیاســیون شــهر خــود را بــرای کســب یکــی
از  ۱۵کرســی پارلمــان محلــی مشــهد آمــاده
میکننــد .
دوره پنجــم شــورای شــهر بــه صــورت
کامــل در اختیــار اصــاح طلبــان و دوره
چهــارم نیــز در اختیــار اصولگرایــان بــود کــه
هــر کــدام نقــاط ضعــف و قــوت بســیاری را بــه
جــا گذاشــتند بــرای مثــال در شــورای پنجــم
مباحــث فرهنگــی و فســادهای مالــی بســیار
شــنیده شــد و شــورای چهــارم عــدم توجــه بــه
حمــل و نقــل پــاک و مســائل عمرانــی!
امــا آن چیــزی کــه مشــخص بــود ایــن بــود
کــه یکنواخــت شــدن شــورا در دوره گذشــته
باعــث عــدم پویایــی و در نتیجــه مدیریــت
مخفیانــه تــر شــهر شــد .تجربــه نشــان داده
شــورای ســوم کــه تلفیقــی از اصالحطلبــان و
اصولگرایــان را در خــود جــای داده بــود تقریبــا

عملکــردی بهتــر اســت نســبت بــه دوره هــای
دیگــر را ثبــت کــرده
ً
امــا آیــا واقعــا معیــار رای دادن در انتخابــات
شــورای شــهر بایــد سیاســی باشــد؟ آیــا
شــخصی کــه تخصــص عمرانــی معمــاری
فضــای ســبز فرهنگــی و یــا برنامــه ریــزی دارد
ً
بایــد عقــب تــر از کســانی باشــد کــه صرفــا
ســابقه سیاســی دارنــد؟
مــاک رای دادن بایــد ســن باشــد یــا تجربــه،
بایــد تخصــص باشــد یا سیاســت!
چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم بایــد قبــول
کنیــم شــهرداری تبدیــل بــه نهــاد سیاســی
شــده اســت ،وجــود پــول هــای بســیار در
ایــن ابــر ســازمان ،تشــنگان قــدرت را بــرای
رســیدن بــه پــول بیشــتر بــه رقابــت بــا هــم وا
داشــته اســت.
ایــن را هــم فرامــوش نکنیــد کــه در شــرایط
کنونــی شــاید بــرای شــهروندان انتخابــات
شــورای شــهر چنــدان اهمیــت نداشــته

ً
باشــد ،خصوصــا کــه شــرایط اقتصــادی
بــه گونــهای اســت کــه انتخابــات ریاســت
جمهــوری مــی توانــد تاثیــر بســزایی در
معیشــت مــردم داشــته باشــد .مردمــی کــه
هرچنــد بــا رای چنــد صــد هــزار تایــی شــورای
پنجــم را راهــی میــدان شــهدا کردنــد ،امــا
بســیاری از آنــان را نمــی شــناختند.
حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد چــه کســانی
مــی تواننــد از غربــال هیئتهــای نظارتــی
عبــور کننــد و بــرای  ۴ســال آینــده ســکان
مدیریــت شــهر بهشــت را بــه دســت بگیرنــد.
پایگاه خبری تحلیلی افق اندیشان مشهد

هــر ســاله بــا آغــاز فصــل ســرما ،ســاماندهی
افــراد کارتــن خــواب و بیخانمــان بــه عنــوان
یکــی از معضــات اجتماعــی مــورد توجــه قــرار
میگیــرد امــا موضــوع ســاماندهی ایــن افــراد
از ســوی یــک متولــی واحــد ،معضلــی اســت
کــه سالهاســت بالتکلیــف مانــده اســت و
بــه گفتــه احمــد #بیگدلــی ،عضــو کمیســیون
اجتماعــی مجلــس ،تــا وقتــی یــک متولــی
واحــد بــرای ایــن موضــوع وجــود نداشــته
باشــد چهــره شــهر هــا همچنــان از حضــور
کارتنخوابهــا ُپــر خواهــد بــود.
ایــن در حالــی اســت کــه در فراینــد
ســاماندهی کارتنخوابهــا و معتــادان
نهادهــای مختلفــی از جملــه شــهرداری،
نیــروی انتظامــی ،ســازمان بهزیســتی ،وزارت
کشــور ،وزارت بهداشــت و ســتاد مبــارزه بــا
موادمخــدر وظایفــی را برعهــده دارنــد امــا
یکــی از معضــات و مســائل بســیار مهــم در
کالن شــهر مشــهد ،ســاماندهی معتــادان،
کارتـن خوابهــا و متکدیــان اســت کــه عــاوه
بــر اینکــه چهــره نامناســب را در پایتخــت
فرهنگــی ایجــاد کردنــد باعــث افزایــش
آســیبهای اجتماعــی شــده اســت کــه اگــر
بــه درســتی کنتــرل و ســاماندهی نشــود بایــد
منتظــر تبعــات بدتــری بــود.
کالنشــهرها در کنــار مســائل و مشــکالت
ریزودرشــت خــود ســاماندهی معتــادان،
کارتنخوابهــا و متکدیــان را دارد؛
گروههایــی کــه نهتنهــا چهــره شــهرها را نازیبــا
میکننــد ،بلکــه موجبــات برخــی آســیبهای
اجتماعــی را نیــز فراهــم میآورنــد و بــه
همینمنظــور کنتــرل و ســاماندهی آنهــا از

اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت تــا تبعــات
بدتــری یقــه ایــن شــهرها را نگیــرد و در ایــن
میــان مشــخص شــدن ســازمان متولــی
ایــن گــروه از جامعــه مهــم و اساســی اســت؛
ســازمانهایی کــه بــا تکیــه بــر مصوبههــای
مختلــف تعدادشــان بســیار اســت ،امــا در
عمــل ردپــای تعــداد کمــی از آنهــا را میبینیــم؛
شــهرداری ،نیــروی انتظامــی ،کمیتــه امــداد
امامخمینــی(ره) ،بهزیســتی و شــهرداری
کــه وظیفــه ایجــاد گرمخانههــا و بــه کار
بــردن مــددکاران اجتماعــی متخصــص بــرای
ســاماندهی کارتنخوابهــا بــه او میرســد
تــا زمینــه بازگشــت ایــن قشــر از جامعــه بــه
خانــواده را فراهــم کنــد.
اگرچــه ایــن ســهمبندیها ماجــرای امــروز
و دیــروز نیســت و تنهــا بــه ایــن چنــد نهــاد
برنمیگــردد ،پیــش از ورود شــهرداری،
شــورای شــهر و کمیتــه اجتماعــی در ایــن
حــوزه ورود داشــتهاند و در برهــهای بحــث
سامانســراها و مددســراها مطــرح شــد
تــا بــا اســکان موقــت کارتنخوابهــا بــرای
آنهــا پرونــده تشــکیل شــود؛ برنامــهای کــه
روی کاغــذ راهگشــا بــود و در عمــل راه بــه
جایــی نبــرد ،چــون سامانســراها بــه مزایــده
گذاشــته شــدند و برنــده ایــن مزایدههــا نیــز
پیمانکارانــی غیرمتخصــص بــود!
مســأله بودجــه و اختصــاص آن نیــز از
مســائلی اســت کــه همیشــه بحثبرانگیــز
بــوده و چانهزنیهــای زیــادی بــرای آن
میشــود ،بــه همینمنظــور گروهــی راه
برونرفــت از آســیبهای اجتماعــی را بودجــه
دولتــی میداننــد و معتقدنــد آســیبهای

اجتماعــی را دولــت و ســازمانهای دولتــی
بایــد پوشــش بدهنــد و ایــن وظیفــه را بــه
دوش بهزیســتی میبیننــد ،درحالیکــه
عــدهای بــر ایــن باورنــد کــه صفــر تــا صــد
آســیبها بــا بهزیســتی نیســت و ســایر
نهادهــای متولــی نیــز بایــد بــرای ایفــای نقــش
خــود وارد میــدان شــوند و هریــک بنابــر
وظایــف و مســئولیتهای تعریــف شــده خود
بــاری از ایــن مشــکل را بــر دوش بکشــند؛
شــهرداری بــه کمــک بهزیســتی بیایــد و
بهــا
در جم ـعآوری و نگهــداری کارتنخوا 
یاریرســان بهزیســتی باشــد ،همچنیــن در
عرصــه #درمــان و ســایر هزینههــای جانبــی
وظایفــی بــرای دســتگاههایی نظیــر دانشــگاه
علومپزشــکی تعر یــف شــود.
واقعیــت ایــن اســت کــه در بحــث
بهــا بایــد تمــام دســتگاههای
کارتنخوا 
مربوطــه را درگیــر کــرد تــا ایــن معضــل
ریش ـهکنی را تجربــه کنــد ،در غیــر اینصــورت
پذیــرش شــبانه ایــن افــراد در گرمخانههــا
فقــط تحمیــل هزینههــای اضافــی بــه
مدیر یــت شــهری اســت و تکــرار ایــن ماجــرا
در ســالهای آ تــی.
بــه نظــر میرســد بهتــر اســت هرچــه زودتــر
هماندیشــی الزم بیــن دســتگاههای مربوطــه
صــورت گیــرد تــا بتــوان ســرانجام مناســبی
بــرای اوضــاع زندگــی ایــن همشــهریان امــام
یهــا متصــور شــد کــه انصافــا تصویــر
مهربان 
بیخانمانــان دورهگــرد زیبنــده مشــهدالرضا
نیســت و نخواهــد بــود.
پایگاه خبری تحلیلی افق اندیشان مشهد

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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در حاشیه محدودیت های تردد

حکومت کرونایی
محدودیــت هــای کرونایــی باعــث شــده
اســت از ابتــدای انقــاب تــا کنــون بــرای
اولیــن بــار خــروج مــردم از منــزل همــراه
بــا جریمــه باشــد ،مدلــی کوچــک شــده از
حکومــت نظامــی شاهنشــاهی کــه البتــه
بهــای آن جــان مــردم بــود و ایــن بــار دلیــل
آن حفــظ جــان مــردم!
کرونــا یکســاله شــده و تعــداد زیــادی
از مــردم کشــورمان بــه جــای انکــه در
کنــار خانــواده باشــند زیــر خروارهــا خــاک
خفتهانــد ،دلیــل مــرگ نیــز چیــزی نبــود
جــز کوویــد۱۹-
از مثلــث شســتن دســت هــا ،ماســک
زدن و رعایــت فاصلهگــذاری اجتماعــی
آنقــدر گفتــه شــده کــه تقریبــا تمــام مــردم
حفــظ شــده انــد.
از قرنطینــه خانگــی نیــز گفتــه انــد امــا…!
قرنطینــه بــرای حفــظ جــان اســت اگــر
بتــوان در آن امــورات زندگــی را نیــز گذرانــد.
هنــوز مشــخص نیســت چــه تعــداد از
مــردم چنــد روز را میتواننــد در قرنطینــه
بماننــد و بــدون کســب درآمــد امــرار
معــاش کننــد.
مشــهد بــرای دو هفتــه تعطیل اســت و
از ســاعت  ۹شــب تــا  ۴صبــح محدودیــت
شــدید اعمــال میشــود تــا مــردم ســاعات
کمتــری بیــرون از منــزل باشــند.
بــرای آنــان کــه درآمــد کمتــری نیــز دارنــد
مبلــغ  ۱۰۰هــزار تومــان واریــز میشــود کــه
بایــد قبــول کنیــم ایــن مبلــغ شــاید تنهــا
بــرای یــک روز قابــل قبــول باشــد.
تــورم وحشــتناکی کــه اخیــرا در کشــور
بــه وجــود آمــد بــا کســادی ناشــی از کرونــا
در بــازار باعــث شــد بســیاری از مــردم کــه
شــغل آزاد دارنــد بــا مشــکالت جــدی
روب ـهرو شــوند.
حــال بایــد در آســتانه یــک ســالگی
کرونــا دو هفتــه محدودیــت ســخت را
هــم تحمــل کنیــم ،محدودیــت هایــی

کــه حتمــا باعــث وخیــم تــر شــدن شــرایط
اقتصــادی مــردم میشــود.
امــا شــاید خــوب باشــد بدانیــم
متاســفانه در  ۲۷آبــان مــاه امســال ۲۷۴
بیمــار کرونایــی جدیــد در مشــهد بســتری
شــد تــا تعــداد کل بیمــاران مبتــا بــه کرونــا
در مشــهد بــه  ۱۲۸۴برســد.
متاســفانه از ایــن تعــداد  ۲۶۷نفــر در
ای ســی یــو یــا بخــش مراقبتهــای ویــژه
بــه ســر میبرنــد و بــرای زنــده مانــدن نیــاز
بــه معجــزه دارنــد.
بــا همــه شــرایط ســخت و مشــکالت
ناشــی از محدودیــت هــا بایــد قبــول کنیــم
تنهــا راه حــل بــرای شکســت کوویــد۱۹-
در خانــه مانــدن و قرنطینــه اســت.
البتــه کــه ایــن توقــع از دولــت م ـیرود
تــا هماننــد ســایر کشــورها هزینــه هــا
و نیــاز هــای اولیــه زندگــی را در اختیــار
شــهروندان قــرار دهــد و بعــد آنــان را
بــه قرنطینــه تشــویق کنــد امــا همــه
میدانیــم دولــت بــه دالیــل متعــدد دچــار
مشــکالت شــدید مالــی اســت.
راســتی! از کادر درمــان فرامــوش
نکنیــم ،خســته و کالفــه شــدهاند ،خــدا
نکنــد بــی انگیــزه شــوند….
پایگاه خبری تحلیلی افق اندیشان مشهد

شورا و حواݠݠیش اخـیر

یاءءءدءءءداءءتشها

فـص ــلنـامـه
ت ـل ـخـ ـ ـ ـ ـنــد
م ـش ـ ـ ـ ـه ــد

از استعفا تا تهدید به افشاگری اعضا شورا

شــورای شــهر مشــهد کــه ماههــای پایانــی فعالیــت خــود را ســپری میکنــد اخیرا درگیر حواشــی عجیبی شــده اســت که بــه آن میپردازیم.

احمــد نــوروزی و منطقــه ثامــن دو نــام جــدا
نشــدنی ایــن دوره از شــورا بودنــد ،نــوروزی کــه
در تمــام چهارســال عضــو کمیتــه نظارتــی ایــن
منطقــه بــود بــا حمایــت هایــش از نعمتــی تــا
حــد تــوان وی را در ســمت شــهردار منطقــه
نگــه داشــت امــا بــا ورود مراجــع قضایــی بــه
یــک پرونــده خــاص طبــق گفتــه آقــای نــوروزی
و حســینی پویــا (اعضــا کمیتــه نظارتــی منطقــه
ثامــن) تمــام شــهرداران کنونــی و ســابق
ایــن منطقــه بازداشــت شــدند کــه نتیجــه آن
تغییــر مدیریــت در ایــن منطقــه بــود.
احســان اصولــی نیــز کــه یــک مــاه پیــش
بــا رییــس شــورای شــهر اختالفــات شــدیدی
پیــدا کــرده و تهدیــد بــه مصاحبــه و افشــاگری
کــرده بــود نیــز بــا رفــع کدورتهــا هنــوز انجــام
وظیفــه میکنــد.
بانــوان شــورا نیــز کــه اختالفــات کهنــه
ای دارنــد اخیــرا بــر ســر منطقــه  ۶شــهرداری
مشــهد وارد بحــث جــدی شــدهاند.
مهمتریــن چالــش رمــارم و گندمــی در
مــورد اســتیضاح کالیــی بــود ،جایــی کــه رمــارم
اعتقــاد داشــت گندمــی در لحظــه اخــر بــا
گرفتــن امتیازاتــی رای ممتنــع بــه اســتیضاح
شــهردار مشــهد داده اســت.
مجتبــی بهارونــد نیــز چنــدی پیــش طــرح
تحقیــق و تفحــص ورزشــی را آغــاز کــرد کــه

ظاهــرا بــر خــاف آییــن نامــه ایــن طــرح بــه
جــای کمیســیون تخصصــی یــک ماهــی در
کمیســیون حقوقــی بــه ســر میبــرد .آقــای
حیــدری دلیــل ایــن اقــدام را تشــخیص
شــخصی خودشــان میداننــد ،برخــی فعــاالن
رســانه اعتقــاد دارنــد دلیــل ایــن اقــدام
حیــدری خریــدن زمــان بــرای پــس گرفتــن یــک
امضــا از ایــن طــرح اســت.
محمـد حاجیـان شـهری نیـز طـی هفتـه
پیـش شـایعه اسـتعفایش منتشـر شـد کـه
رییـس شـورای شـهر بـا رد ایـن موضوع گفت
هنوز هیچ درخواستی به بنده نرسیده است.
مســعود ریاضی که آچار فرانســه این دوره
شوراســت و بــه تنهایــی در چندیــن پســت
ایفــای نقــش میکنــد ،ایــن روزهــا بــه دنبــال
تعییــن وضعیــت حمــل و نقــل عمومــی
در روزهــای محدودیــت کرونایــی اســت.
محمــد هــادی مهــدی نیــا نیــز هماننــد
تمــام ایــن ســه ســال بــدون داشــتن حاشــیه
خــاص بــه دنبــال کارهــای تخصصــی خــود در
حــوزه معمــاری اســت.
ایــن روزهــا خیلــی خبــری از نائــب رئیــس
شــورای شــهر نیســت! موحــدی زاده کــه در
اواســط عمــر شــورا قــول داد تــا پایــان ایــن
دوره ،کنســرت را مشــهد برگــزار کنــد روزهــای
آرامــی را ســپری میکنــد.

ودیعــی و فیضــی نیــز جدیــدا تاثیرگــذاری
بیشــتری داشــته انــد ،بــا توجــه بــه اینکــه
شــورا تقریبــا در دوگانگــی بــه ســر میبــرد رای
ایــن افــراد بــه شــدت تأثیــر گــذار اســت.
ایــن شــورا یــک یــد واحــد ثابــت داشــت،
آقــای داروســاز از ابتــدای ایــن دوره تــا کنــون
فقــط بــه دنبــال یــد واحــد بــود و البتــه برخــی
مواقــع تذکــرات جــدی ای را بــه اعضــا در قبــال
رای دادن ســریع در صحــن علنــی میــداد.
شــورای شــهر مشــهد روزهــای پایانــی خــود
را در حالــی ســپری میکنــد کــه از هماهنگــی
شــدید روزهــای ابتدایــی هیــچ خبــری نیســت
و اعضــا در ســال آخــر بــه فکــر دوره بعــد شــورا
و انتخابــات هســتند تــا بتواننــد خدمــت بــه
مــردم را بــرای چهــار ســال دیگــر تمدیــد کننــد.
البتــه اگــر فیلتــر دســتگاه نظارتــی و تشــخیص
مــردم شــهر هــم همیــن باشــد.
پایگاه خبـری تحـلیلی افق اندیشان مشهد

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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مشهد یک کارگاه عمرانی بزرگ
در روزهای اوج شیوع کرونا
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پــس از انتشــار پســتی توســط کالیــی شــهردار
مشــهد از فعالیــت شــبانهروزی کارگاههــای
عمرانــی در یــک شــب ســرد پاییــزی و بازخــورد
مثبــت شــهروندان از ایــن اقدامــات ،اصطــاح
شــهر بــه یــک پایــگاه عمرانــی بــزرگ تبدیــل
شــده اســت در بیــن مخاطبــان فضــای
مجــازی گل کــرد.
محمــد رضــا کالئــی بــا انتشــار پســتی
در صفحــه اینســتاگرام خــود بــا اشــاره بــه
اقدامــات عمرانــی در حــال انجــام از ســوی
مدیریــت شــهری مــی نویســد؛ اگــر خاطرتــان
باشــد چنــد وقــت پیــش دربــاره یــک دوگانــه
ســخت پیــش رویمــان بــا شــما صحبــت
کــردم ،ایــن کــه در ایــن شــرایط ســخت
کرونایــی مــا هــم در مقابــل ســامت کارگــران
و عزیزانــی کــه در پــروژه هــای شــهرداری
مشــغول فعالیــت هســتند ،مســئولیت
داریــم و هــم نســبت بــه آن چــه کــه بــه شــما
شــهروندان عزیــز قــول دادیــم و تحقــق
زمانبنــدی پروژهایمــان.
در جمــع بنــدی ایــن موضــوع تصمیــم
مــا برایــن شــد تــا بتوانیــم زمــان پــروژه هــا را
تعدیــل کنیــم و از طرفــی آن را در ســه شــیفت
شــدن پــروژه هــا بــه صــورت نســبی جبــران
کنیــم .امیــد بــه ایــن هــم داریــم کــه بتوانیــم

بــا کمرنــگ شــدن شــرایط کرونایــی زودتــر از
تاریــخ هــای چشــم انــداز پــروژه هــا رو آمــاده
بهــره بــرداری کنیــم.
شــهردار مشــهد در بخــش دیگــر مــی
نویســد؛ بــه لطــف امــام رضــا؟ع؟ و حمایــت
اعضــای محتــرم شــورای شــهر ،توانســتیم
شــهرمان را بــه یــک کارگاه ســازندگی تبدیــل
کنیــم و بــرای رفاه و پیشــرفت بیشــتر مشــهد
درجــای جــای شــهر پــروژه تعریــف کنیــم.
از آنجایــی کــه از شــروع پــروژه هــا همیشــه
شــما را در جریــان زمانبنــدی پــروژه هــا قــرار
مــی دادم ،اکنــون هــم تاریــخ بهــره بــرداری
از پــروژه هایــی کــه تعدیــل شــده را تقدیــم
محضرتــان مــی کنــم.
برایــن اســاس ،تقاطــع مصلــی 25
اردیبهشــت  ،1400زیرگــذر شــهید برونســی
 20اســفند ،99بوســتان انتهــای مهریــز اول
اردیبهشــت  ،1400پارکینــگ زیــر ســطحی
آزادی  15بهمــن  ،99مســیر  45متــری
ســردخانه(طرق)  15تیــر  ،1400پردیــس تئاتــر

شــهر10مرداد  ،1400لندفیــل دفــن زبالــه
 10اســفند  ،99مســیر جمعــه بــازار شــهید
شوشــتری و تقاطــع غیرهمســطح ابوطالــب
 15اســفند ،99اردوگاه معتــادان متجاهــر 15
دی مــاه  ،99مســیر جلوخــان بــه کهنــدژ 20
آذر  ،99مســیر کوشــش بــه خلــج  20بهمــن
 ،99تقاطــع غیــر همســطح خلیــج فــارس 31
شــهریور  ،1400کالن پــروژه حــق تقــدم عابــر
پیــاده اول دی مــاه ،99کالن پــروژه آســفالت
معابــر اول مــرداد  ،1400کالن پــروژه احــداث
مســیر دوچرخــه  20فروردیــن  ،1400کالن
پــروژه پیــاده رو ســازی معابــر اول مــرداد 1400و
پارکینــگ هشــت آباد(میــدان شــهدا) اول
مــرداد  1400آمــاده بهــره بــرداری خواهــد شــد.
کالئی در ادامه یادآور می شود :باید یک

خدا قوت به دکتر کاظمی معاون عمران،
حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد بابت
پیگیری های شبانه روزی اش برای به سامان
رسیدن پروژه های عمرانی مان بگویم.
انصافا برای همه این پروژه ها به همراه
همکارانش ،پیمانکارها و همه کارگران،
مدیران و موثرین واقعا زحمت کشیده
و پرتوان در حال ادامه این راه هستند.
ایـــن ســـبک ارتبـــاط راحـــت ،صمیمـــی
و صادقانـــه شـــهردار جـــوان مشـــهد بـــا

شــهروندان ســبب شــده اســت کــه بســیاری
از مخاطبـــان اخبـــار و اطالعـــات پروژهه ــا
و اتفاقـــات شـــهری را از صفحـــه شـــخصی
کالی ــی در فض ــای مج ــازی پیگی ــری نماین ــد.
همچنیــن فیضــی عضــو شــورای شــهر
پنجــم در حاشــیه مراســم آغــاز عملیــات
بهســازی بانــد اول و احــداث بانــد دوم بزرگــراه
 75متــری رضویــه کــه در میــدان ارونــد واقــع
در بولــوار مفتــح شــرقی اذعــان نمــود شــورای
پنجــم عملگــرا اســت و دوشــادوش مدیریــت

شــهری و ســایر مدیــران کــه بــا پدیــده حاشــیه
نشــینی مبــارزه مــی کننــد ،عــزم کــرده بــرای
مــردم و از میــان مــردم برنامــه ریــزی کنــد و
کار را ســامان بدهــد .امــروز مشــهد بــزرگ از
غــرب بــه شــرق و از شــمال تــا جنــوب تبدیــل
بــه کارگاه عمرانــی و ســازندگی فعــال و رو بــه
آینــده شــده اســت کــه نمونــه آن را در احــداث
ایــن پــروژه مــی بینیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از  30ســال
بــرای آغــاز و اکمــال ایــن پــروژه برنامــه ای
وجــود نداشــته ،افــزود :شــورای اســامی
شــهر مشــهد در برهــه کنونــی بــا دو رویکــرد
توجــه بــه مناطــق پیرامونــی و کــم برخــوردار
و ایجــاد مســیر دسترســی بــه منطقــه
پرجمعیــت رضویــه کار را شــروع کــرد .رئیــس
کمیســیون مناطــق پیرامونــی و کــم برخــوردار
شــورای اســامی شــهر مشــهد رضویــه را
پــاره تــن مشــهد خوانــد و گفــت :شــورای
پنجــم رویکــردی انســانی و توســعه محــور
از نــوع توســعه پایــدار بــه ویــژه در مناطــق
محروم دارد.

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد

---------شــــــــمـــاره 5
---------پایـیـــــز 1399
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یپگیرءءءءءی پروءءءدنه

یپگیرءءءءءی پروءءءدنه

شهرداری در خط مقدم
مبارزه با کرونا

فـص ــلنـامـه
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در روزهایــی کــه دنیــا بــا اپیدمــی کوویــد 19دســت بــه گریبــان اســت ،تمامــی
دســتگاهها خصوصــا شــهرداری مشــهد بــه عنــوان بــازوی اجرایــی شــهر از تمامــی
پتانســیل خــود در خصــوص کمــک بــه کنتــرل ایــن بحــران و پیشــگیری از شــیوع بیشــتر
ایــن بیمــاری بهــره گرفتــه اســت.
رضــا خواجــه نائینــی ،در گفــت و گویــی دربــاره اقدامــات انجــام شــده از ســوی مدیریت
شــهری در مقابلــه بــا کرونــا ،اظهــار کــرد :از اســفند ســال گذشــته کــه موضــوع کرونــا
جــدی شــد ،مدیریــت شــهری مشــهد اقدامــات حمایتــی خــود را حتــی قبــل از دولــت،
در ایــن زمینــه شــروع کــرد.
وی اضافــه کــرد :شــهرداری در همــان ابتــدای کار ،الیحــه ای را بــه شــورا بــرد کــه شــامل
کمــک  5میلیــارد تومانــی بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد بــرای مقابلــه بــا ایــن
بیمــاری بــود و ایــن الیحــه بــه ســرعت توســط شــورای شــهر مصــوب شــد و در گام بعــدی
بخشــودگی عــوارض شــغلی و تجــاری موقــت و اجــاره واحدهــای تجــاری کــه مالکیــت آن
در اختیــار شــهرداری بــود ،انجــام شــد.
خواجــه نائینــی تصریــح کــرد :همچنیــن اقــدام بــه توزیــع  65هــزار بســته معیشــتی
بیــن اقشــار آســیب پذیــر و کارگــران کردیــم و پرداخــت کمــک هزینــه یــک میلیــون
تومانــی بــه کارگــران فضــای ســبز و پاکبــان هــا در آســتانه عیــد نــوروز نیــز در دســتور کار
قــرار گرفــت و انجــام شــد.

وی بــه اقدامــات شــهرداری مشــهد در
زمینــه ســاخت ماســک در شــرایط کمبــود
ماســک در روزهــای ابتدایــی شــیوع کرونــا
اشــاره کــرد و گفــت :در اوایــل شــیوع کرونــا
کــه تولیــد ماســک در کشــور و مشــهد بــا
مشــکالتی همــراه بــود ،شــهرداری مشــهد بــا
امضــای قــرارداد بــا تولیــد کننــدگان بــه تولیــد
ماســک  95 nو همچنیــن ماســک مــورد نیــاز
مراکــز درمانــی پرداخــت.
معــاون مالــی و پشــتیبانی شــهرداری
مشــهد ادامــه داد :جــدا از ایــن موضــوع
در همــان بــازه زمانــی بخــش عمــده ای از
مــکان هــای عمومــی نیــز تحــت پوشــش ایــن
ماســک هــای تولیــدی قــرار گرفــت.
وی بــه ورود شــهرداری بــه موضــوع
ضــد عفونــی اماکــن ،معابــر عمومــی ،متــرو
و اتوبــوس هــای درون شــهری اشــاره
کــرد و گفــت :ضدعفونــی هــا در اماکــن،
معابرعمومــی ،متــرو و اتوبــوس بــه صــورت
روزانــه انجــام و بــرای آرامســتان نیــز تدابیــر
ویژه ای اتخاذ شد و با توجه به شرایط خاص
قرنطینــه ،ضــد عفونــی و تغســیل و تامیــن
نیــروی غســال و دیگــر افــراد فعــال در کفــن و
دفــن بــه ســرعت در دســتور کار قــرار گرفــت.
معــاون مالــی و پشــتیبانی شــهرداری
مشــهد افــزود :اطــاع رســانی در شــهر اقــدام
دیگــری اســت کــه شــهرداری هــم زمــان بــا
روزهــای شــروع شــیوع کرونــا انجــام داد،

کمــک  2/5میلیــاردی بــه جهــاد دانشــگاهی
بــرای تامیــن تجهیــزات کرونــا از دیگــر
اقدامــات بــود.
خواجــه نائینــی اضافــه کــرد :اکنون نیــز برای
ادامــه ایــن مســیر در زمینــه مقابلــه بــا کرونــا
الیحــه دیگــری را بــرای انجــام اقدامــات در 6
مــاه دوم امســال بــه شــورای شــهر بــرده ایــم
تــا عــوارض کســب و پیشــه ،تجــاری موقــت
هــا و اجــاره واحــد هــای تجــاری تحــت مالکیــت
شــهرداری را رایــگان کــرده و همچنیــن بخــش
زیــادی از درآمــد مشــاغل مرتبــط بــا شــهرداری
از قبیــل شــب بــازار هــا ،اتوبــوس هــای بخــش
خصوصــی و ایــن مــوارد را شــامل معافیــت
کنیــم همچنیــن عــاوه بــر ایــن مــوارد کمــک
هــای دیگــری بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی
مشــهد و همچنیــن تولیــد ماســک و توزیــع
آن در شــهر انجــام دهیــم.
معــاون مالــی و پشــتیبانی شــهرداری
مشــهد در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه
میــزان بودجــه از ابتــدای شــیوع کرونــا توســط
شــهرداری مشــهد بــرای مقابلــه بــا ایــن
بیمــاری هزینــه شــده اســت؟ ،گفــت :حداقــل
 100میلیــارد تومــان هزینــه هــای مســتقیم
بــوده و در زمینــه بلیــت اتوبــوس ،متــرو و
معافیــت اجــاره واحدهــای تجــاری کــه هزینــه
هــای غیــر مســتقیم بــه شــمار مــی آیــد نیــز بــه
عــددی حــدود  900میلیــارد تومــان مــی رســد
و در مجمــوع  1000میلیــارد تومــان در ایــن
بــازه زمانــی توســط شــهرداری مشــهد هزینــه
شده است.
وی ادامــه داد :همچنیــن تامیــن
دســتگاه هــای تــب ســنج بــرای ورودی تمــام
ســاختمان هــای شــهرداری و الــزام مراجعــان
بــه انجــام تســت تــب ســنجی ،پایــش روزانــه
ســامت کارگــران خدمــات شــهری و فضــای
ســبز مناطــق ،اجــرای دو مرحلــه افکارســـنجی
بــا جامعــه آمــاری  250هــزار نفــری در حجــم
نمونــه  1000نفــری بــه منظــور بررســی میـــزان
آگاهــی شــهروندان از اقـــدامات انجــام شـــده،
تعطیلــی تمــام روز بازارهــا ،شــب بــازار هــا و
جمعــه بازارهــای زیــر نظــر شــهرداری در دوران

وضعیــت قرمزبخــش دیگــری از هزینــه هــا را
در برمــی گیــرد.
خواجــه نائینــی افــزود :توقــف خطــوط
پــردازش زبالــه در ســایت هــای میامــی و
کارخانــه کمپوســت ،تکمیــل و بهــره بــرداری از
ســامانه شــهرداری الکترونیــک بــا ارائــه کلیــه
خدمــات بــه صــورت برخــط در مناطــق 10، 8، 1
 11،و  12و تســریع در فراینــد الکترونیکــی کردن
خدمــات ســایر مناطــق ،توســعه و تجمیــع
خدمــات الک ــترونیکی عــوارض شــهرداری
مشــهد ،ایجــاد امــکان فــروش ماســک از
طریــق نــرم افــزار تلفــن همــراه «شــهر مــن» و
توزیــع محلــول رایــگان ضدعفونــی از طریــق
آن  ،ایجــاد روش پرداخــت الکترونیکــی بهــای
تاکســی از طریــق نــرم افــزار تلفــن همــراه تــاپ
نیــز از دیگــر مــوارد اســت.
وی اضافــه کــرد :جانمایــی مراکــز درمــان
کرونــا روی نقشــه همــراه مشــهد ،کنتــرل
حــرارت بــدن تمــام مســافران ورودی بــه پایانه
هــا و هدایــت مــوارد مشــکوک بــه واحدهــای
مســتقر هــال احمــر و مرکــز بهداشــت،
هماهنگــی بــرای اســتقرار دایــم دو دســتگاه
آمبوالنــس در پایانــه مســافری امــام رضــا (ع)
بــرای انتقــال بیمــاران احتمالــی ،تعییــن یــک
مســیر ورود و خــروج در پایانــه هــا بــه منظــور
کنتــرل تــردد بیمــاران احتمالــی و مســدود
کــردن ســایر ورودی هــا ،مدیر یــت ترافیــک
ورود و خــروج مســافر طبــق دســتور العمــل
هــای ابالغــی ســتاد کرونــا و کاهــش حــدود
 40درصــدی حجــم تبــادل مســافر و ...از دیگــر
اقدامــات شــهرداری مشــهد در زمینــه مقابلــه
بــا کرونــا بــوده اســت.
در حالــی کــه کمــاکان هیــچ داروی قطعــی
بــرای درمــان ایــن بیمــاری منحــوس جهانــی
وجــود نــدارد و شــرکتهای دارویــی بــزرگ
دنیــا در حــال تــاش بــرای کشــف واکســن
پیشــگیری از ابتــا بــه کوویــد  19هســتند،
بــه نظــر میرســد منطقیتریــن راه اســتفاده
از ماســک و رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی
توســط همــه شــهروندان خصوصــا در
مکانهــای عمومــی شــهر اســت.

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد

---------شــــــــمـــاره 5
---------پایـیـــــز 1399

27

یپگیرءءءءءی پروءءءدنه

یپگیرءءءءءی پروءءءدنه

کارخانه نوآوری مشهد

فـص ــلنـامـه
ت ـل ـخـ ـ ـ ـ ـنــد
م ـش ـ ـ ـ ـه ــد

---------شــــــــمـــاره 5
---------پایـیـــــز 1399

28

پلی به سوی کسب و کارهای نو
کارخانـه نـوآوری مشـهد کـه در یکـی از
گذرگا ههـای قدیمـی مشـهد بنـا شـده اسـت،
بسـتری مناسـبی اسـت بـرای رشـد کسـب و
کارهـای فناورانـه و اسـتارتاپها ،کـه در سـه
راه کـوکا یـا میـدان کوثـر جنوبـی واقـع شـده
اسـت .ایـن مـکان کـه یکـی از مهمتریـن
محلههـا و قدیمیترینهـای مشـهد اسـت،

اکنـون میزبـان کارخانـه نـوآوری اسـت .جایـی
کـه قـرار اسـت کسـب و کارهـای نـوآور در
آنجـا حضـور داشـته و نتایـج نوآورانـهای را نیـز
رقـم بزننـد .ایـن کارخانـه فضایـی اسـت بـرای
شـرکتهایی که میخواهند کسـب و کارهای
نویـن شـهر مشـهد را بـا طراحـی و سـاختاری
متفاوتتـر ،بهروزتـر و بهتـر رقـم بزننـد.

ایدههــای جدیــد و مشــاغل جدیــد بــه یــک
محیــط کار خــوب نیــاز دارنــد .فضایــی کــه
ضمــن فراهــم کــردن محیطــی مســاعد بــرای
فعالیــت ،شــرایط را بــرای صاحبــان ایدههــا
و مشــاغل ایجــاد میکنــد .ایــن در همــکاری
و اســتفاده از ظرفیتهــای مــردم در کنــار
هــم و اشــتراک مهارتهــای موجــود از یــک

طریــق یــا روش دیگــر بســیار مؤثــر اســت.
کارخانــه نــوآوری ضمــن ایجــاد فضایــی بــرای
بــه اشــتراک گذاشــتن یــک تجــارت ،امــکان
تعامــل و اجمــاع در مجتمــع کارآفرینــی را
فراهــم میکنــد و کلیــه نیازهــای حــوزه تجــارت
از جملــه مشــاوره بــازار ،مربیگــری ،مشــاوره
محصــول ،ارزیابــی ،جــذب ســرمایهگذار،
تبلیغــات خواهــد بــود..
پــس از  ۹مــاه عملیــات اجرایــی ،یکــی از
نمادهــای مهــم عمرانــی و علمــی مشــهد
بــه پایــان راه خــود رســید و کارخانــه کــوکای
ســابق کــه زمانــی معضلــی بــرای شــهر مشــهد
یشــد بــا تبدیــل یــک تهدیــد بــه
تلقــی م 
فرصــت توســط مدیریــت شــهری در دوره
جدیــد تبدیــل بــه نمــادی از توســعه پایــدار
تبدیــل شــده اســت.
خلیــل اهلل کاظمــی معــاون عمــران ،حمــل
و نقــل و ترافیــک شــهری بــا اعــام اتمــام
عملیــات عمرانــی کارخانــه نــوآوری اظهــار
نمــود :ســال  ۱۳۹۷طبــق توافقنامــه معاونــت
علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری و شــهردار
مشــهد کار نوســازی فضــای قدیمــی کارخانــه
کــوکا و تبدیــل آن بــه کارخانــه نــوآوری
مشــهد بــا زیربنــای ۱۰هــزار مترمربــع و بــا حفــط
اســکلت قبلــی کارخانــه کــوکا آغــاز شــد.
وی بــا بیان اینکــه عملیات عمرانی کارخانه

نــوآوری به ســازمان عمران شــهرداری مشــهد
واگذارشــد ،اضافــه کــرد :بــرای ایــن پــروژه
کاربــری هایــی ازجملــه فضاهــای اشــتراکی،
دفاتــر مراکــز شــتاب دهنــده ،آزمایشــگاه
نــوآوری و تولیــد ،اســتودیو تولیــد محتــوا،
فضاهــای تشــکیل جلســات و گفــت وگوهــای
جمعــی ،کافــی شــاپ ،فضــای اداری و...
تعریــف شــده اســت .معــاون عمــران ،حمــل
و نقــل و ترافیــک شــهرداری مشــهد افــزود:
اکنــون عملیــات عمرانــی ایــن مجموعــه بــه
پایــان رســیده و بــرای تجهیــز در اختیــار بهــره
بــردار قــرارداده شــده اســت.
معــاون برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه
انســانی شــهرداری مشــهد بــا اشــاره بــه
اینکــه کارخانــه نــوآوری مشــهد را میتــوان
نمــادی از توســعه پایــدار دانســت ،اظهــار
کــرد :در توســعه پایــدار بایــد  ۳شــاخص
کلــی اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت محیطــی
مــد نظــر قــرار گیــرد و ســعی شــده اســت
در موضــوع کارخانــه نــوآوری مشــهد هــر ۳
شــاخص بــه صــورت هماهنــگ در عملیــات
اجرایــی رعایــت شــود .وی افــزود :در موضــوع
زیســت محیطی در این کارخانــه ســعی
شــده اســت زبالــه و نخالــه بــه کمتریــن
میــزان تولیــد شــود؛ همچنیــن روی ســقف
این کارخانــه نیــز پنلهــای خورشــیدی بــا

ظرفیــت تولیــد  ۱۵۰کیلــو وات بــرق نصــب
خواهــد شــد .بــا بهره بــرداری از این کارخانــه،
شــرکتهای دانش بنیــان و اســتارت آپ
بــه این مــکان خواهنــد آمــد و ایدههــای
خــود را بــه مرحلــه تجاری ســازی میرســانند
در نهایــت این اید ههــا تبدیــل بــه ثــروت و
اشــتغال خواهــد شــد.
آیــدا مهربــان ادامــه داد :در موضــوع
فرهنگــی و اجتماعــی ،تــاش کردیــم عــاوه
بــر اینکــه هویــت صنعتــی این میــدان بــه
شــکل امــروزی و نوآورانــه حفــظ شــود ،از نظــر
ســیما و منظــر شــهری هــم نــگاه اجتماعــی و
فرهنگــی وجــود داشــته باشــد .وی تأکیــد کرد:
در حــوزه اقتصــادی هــم کــه موضــوع روشــن
اســت؛ زیــرا این کارخانــه محــل اســتقرار
شــرکتها و کســب وکارهای نویــن و منشــأ
تهــای اقتصــادی بــرای شــهر مشــهد
موفقی 
خواهــد شــد .وی تصر یــح کــرد :بــرای احــداث
کارخانــه  ۷۵میلیــارد تومــان و بــرای ایجــاد
فضــای ســبز آن  ۲۵میلیــارد تومــان هزینــه
شــده اســت.
مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهرداری
مشــهد نیــز بــا خبــر اتمــام ســاخت پــروژه،
اظهــار کــرد :عملیــات اجرایــی این پــروژه
بهمن مــاه ســال گذشــته آغــاز شــد و
براســاس روزشــماری کــه از زمــان آغــاز
عملیــات اجرایــی ،روی تابلــوی روزشــمار
نصــب شــد ،مــدت زمــان اجرایــی  ۲۶۳روز
بیــان شــده بــود کــه خوشــبختانه توانســتیم
این برنامــه را بــه صــورت دقیــق جلــو ببریــم و
در تار یــخ مقــرر در آبــان امســال این کارخانــه
و فضــای مجــاور آن را تحویــل شــهرداری
داده شد.
امیرســیاوش حجــازی افــزود :کارخانــه
نــوآوری مشــهد بســتری مناســب بــرای
صاحبــان ایــده کســب وکارهای جدیــد و
نوآورانــه اســت کــه میتواننــد بــا اســتفاده از
فضاهــا ،وســایل ،ابــزار و ســازوکاری کــه بــرای
نهــا فراهــم خواهــد شــد ،بــه ســوی رشــد و
آ 
پیشــرفت کســب وکار خــود پیــش رونــد.

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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معــاون برنامه ریــزی و توســعه
ســرمایه انســانی شــهرداری مشــهد
در مجمــع بینالمللــی مجــازی
«تحــول دیجیتــال شــهرها و جوامــع»
کــه بــا هــدف بررســی نقــش در
حــال گســترش تحــول دیجیتــال در
هدایــت ،نــوآوری ،رشــد و توســعه
پایــدار و همچنیــن پاســخ بــه شــرایط
بحرانــی درشــهرها و جوامــع ،برگــزار
شــد گفــت :همانگونــه کــه مســتحضر
هســتید بــا توجــه بــه گســترش
شهرنشــینی و محدودیــت منابــع
در دســترس و پایــدار جهــت تامیــن
نیازهــای حــال و آینــده جامعــه
شهرنشــین ،کالن شــهرهای دنیــا بــا
چالشهــای جــدی مواجــه هســتند و
در ایــن راســتا نقــش اســتفاده از ابــزار
فنــاوری هــای نوین و هوشمندســازی
بــا هــدف اســتفاده بهینــه از منابــع،
صرفــه جویــی در هزینههــا ،رصــد
تغییــرات کالن شــاخصهای
تاثیرگــذار و کلیــدی و برنامهریــزی
جهــت رشــد و توســعه پایــدار
جایــگاه ویــژهای پیــدا کــرده اســت.

آیــدا مهربــان ادامــه داد :کالن
شــهرها بــا کمبــود منابــع تامیــن
آب ســالم و چالشهایــی از جملــه
آلودگــی هــوا ،ترافیــک ،مدیریــت
مصــرف انــرژی و نبــود زیرســاختهای
جامــع و یکپارچــه مــورد نیــاز مواجــه
بــوده و بــرای غلبــه بــر ایــن چالشهــا،
ســاالنه مبالــغ قابــل توجهــی را هزینــه
میکننــد ،در ایــن میــان نکتــه قابــل
توجــه اســتفاده از روشهایــی نویــن
جهــت نظــارت مســتمر و آنالیــن بــر
متغیرهــای مســتقل تاثیرگــذار بــر
سیســتم پویــای شــهری و بهرهگیــری
از ابزارهــا ،سنســورها ،دســتگاهها
و نــرم افزارهــای هوشــمند جهــت
برداشــت دیتــای مرتبــط ،تجزیــه و
تحلیــل ،پــردازش و انجــام اعمــال
بازخــوردی مناســب در راســتای
کاهــش و مدیریــت هزینــه هــا و
افزایــش بهــرهوری حداکثــری اســت.
مهربــان اضافــه کــرد :در ایــن راســتا
مشــهد ،دومیــن شــهر بــزرگ ایــران
بــا وســعت  350کیلومتــر مربــع و
دارای جمعیــت بیــش از  3میلیــون

نفــری کــه بــه واســطه شــرایط ویــژهی
مذهبــی کــه بــرای مســلمانان دارد
ســاالنه حــدود  20میلیــون مســافر
و زائــر بــه ایــن شــهر ســفر میکننــد،
نیــز جهــت رفــع چالــش هــای فــوق
الذکــر و ارائــه ســرویس مناســب
و باکیفیــت بــه شــهروندان و
مســافران ،برنامهریزیهــا و اقدامــات
متنوعــی را در راســتای رســیدن بــه
شــهر هوشــمند پایــدار مشــهد در
دســتور کار خــود قــرار داده اســت.
وی بیــان کــرد :بــر اســاس تعریــف
 ،ITUدر واقــع شــهر هوشــمند شــهری
اســت کــه بــا اخــذ تصمیمــات بهینــه
بــا کمــک گرفتــن از فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات موجــب ارتقــای کیفیــت
زندگــی و کارایــی بیشــتر عملیــات
شــهری بــا چشــم انــداز اجتماعــی،
اقتصادی و زیســت محیطی میشــود.
مهربــان گفــت :همچنیــن در دوره
کنونــی و بــا توجــه بــه پاندمــی کرونــا
در جهــان ،نقــش فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات در ارائــه ســرویس
هــای راه دور و کمــک بــه فاصلــه

گــذاری اجتماعــی نقشــی پــر رنــگ
تــر از گذشــته ایفــا کــرده اســت کــه
شــهرداری مشــهد در ایــن راســتا و
رســالت خــود و بارویکــرد تبدیــل
شــهر مشــهد بــه شــهری هوشــمند،
نســبت بــه توســعه هــر چــه بیشــتر
زیرســاخت هــای فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات و ســرویس هــای مبتنــی
بــر فنــاوری اطالعــات شــهروندی
بــا همــکاری بخــش خصوصــی و
شــهروندان ،اقــدام کــرده اســت.
وی ادامــه داد :شــهرداری مشــهد
بــا احــداث مرکــز داده و بیــش از
 500کیلومتــر زیرســاخت فیبرنــوری
شــهری (در مجمــوع  4000کیلومتــر
در کلشــهر مشــهد) و یکپارچــه
ســازی  350ســایت مخابراتــی
شــهری ،زیرســاخت کامــل و پایــدار
ارتباطــی در کل شــهر ایجــاد کــرده و
توانســته اســت نســبت بــه توســعه
ســرویس هــای شــهروندی بــر
ایــن بســتر مطمئــن اقــدام کنــد.
همچنیــن میتــوان بــه ایجــاد
و توســعه بیــش از  150ســرویس

الکترونیکــی و ارائــه بــه شــهروندان
از طریــق پورتــال هــای شــهرداری
مشــهد ،راه انــدازی ســامانه شــفاف
ســازی فــاش بــا دسترســی آزاد بــه
اطالعــات مالــی قراردادهــا ،برنامــه
عملیاتــی و ردیــف هــای بودجــهای
ســاالنه شــهر ،پرونــده هــای
شهرســازی ،اطالعــات مدیــران
شــهرداری و غیــره ،راه انــدازی مناطــق
 100درصــد الکترونیکــی در شــهرداری
مشــهد بــا فرایندهــای  100درصــد
مکانیــزه ،توســعه زیرســاخت نقشــه
و مــدل ســه بعــدی شــهری ،نظــارت
هوشــمند بــر ســاخت و ســازهای
غیــر مجــاز حریــم شــهر بــا اســتفاده از
هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین،
ســاخت کارخانــه نــوآوری شــهر و
توســعه اکوسیســتم اســتارتاپی،
توســعه  100درصــدی پرداخــت خــرد
شــهروندی در حمــل و نقــل عمومــی
شــهری بــا اســتفاده از کارت هــای
شــهروندی و کیــف پــول الکترونیکــی
شــهروندی مبتنــی بــر موبایــل و پروژه
انــدازه گیــری شــاخص هــای شــهرهای

هوشــمند پایــدار براســاس مســتند
 ITU U4SSCبــه عنــوان اقدامــات
مهــم در ایــن خصــوص اشــاره کــرد.
وی در انتهــا خاطرنشــان کــرد :بــر
اســاس توضیحــات ارائــه شــده و
عــزم شــهرداری مشــهد بــرای نیــل
بــه هــدف تبدیــل مشــهد بــه شــهری
هوشــمند و پایــدار ،تمامــی ارکان
شــهرداری مشــهد شــامل ســازمان
هــای زیرمجموعــه و مدیریــت هــای
مختلــف شــهری همســو بــا هــدف
کلــی شــهرداری در ایــن راســتا قــدم
برداشــته و بیشــترین تــوان خــود را بــه
کار گرفتــه انــد .امیــد اســت بــا ایجــاد
فرصــت هــای مناســب مشــارکت
بیــن المللــی و اســتفاده از تــوان
فنــی و اقتصــادی بخــش خصوصــی
ومشــارکت شــهروندان رســیدن بــه
ایــن هــدف در شــهر مشــهد در کوتــاه
تریــن زمــان ممکــن محقــق شــود.

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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تــاکــســـــــــــــــــی
هــوشــــــــمنــد
گامی به سوی
حمـــل و نقـــل
هــوشــــــــمنــد

در راســتای هوشمندســازی مدیریــت
شــهری در خصــوص اســتفاده حداکثــری از
خدمــات و امکانــات هوشــمند ،خصوصــا
در زمینــه حمــل و نقــل شــهری؛ سرپرســت
معاونــت اقتصــادی شــهرداری مشــهد از
هوشمندســازی ۱۱هــزار تاکســی در ســطح
شــهر طــی مــدت زمــان ۱۸مــاه خبــر داد.
حاتمــی افــزود :بــه همــت معاونــت
اقتصــادی شــهرداری ،ســازمان تاکســیرانی
شــهرداری و ســازمان فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات شــهرداری مشــهد پــروژه هوشــمند
ســازی تاکســیهای شــهرداری مشــهد در
راســتای ارتقــا کیفیــت خدمــات تاکســیهای
شــهری و بهبــود فراینــد مدیریــت و نظــارت
تعریــف و در دســتور کار قرارگرفــت.
وی افــزود :ایــن پــروژه کــه بــا همــکاری
بخــش خصوصــی تامیــن مالــی و اجــرا خواهــد
گردیــد ،در بخشهــای اصلــی آن سیســتم
محاســبه نــرخ ،مانیتورینــگ ،سیســتم

متمرکــز نــرم افــزاری و مالتــی مدیــا ،سیســتم
ارتباطــی چندمنظــوره ،بســترهای مختلــف
پرداخــت الکترونیــک و همچنیــن بســتر
پخــش پیامهــای شــهروندی و تبلیغاتــی
پیــش بینــی شــده اســت.
حاتمــی ضمــن اشــاره بــه خدمــات رســانی
گونههــای مختلــف تاکســی در ســطح شــهر
مشــهد بــه شــهروندان بیــان داشــت:
اســتقرار ایــن سیســتم امــکان ایجــاد تــوازن
مکانــی و زمانــی در ســرویس دهــی ،ارتقــاء
درآمدزایــی تاکســی رانــان و نیــز بهبــود
کیفیــت خدمــات ارائــه شــده بــه شــهروندان
عزیــز در ایــن حــوزه را فراهــم خواهــد آورد.
وی در ادامــه گفــت :پــروژه مذکــور بــا بــرآورد
اعتبــاری بالــغ بــر  ۱۰۰۰میلیــارد ریــال در مــدت
زمــان  ۱۸مــاه تکمیــل خواهــد شــد و بــر ایــن
اســاس بیــش از ۱۱هــزار تاکســی در ســطح
شــهر هوشــمند ســازی میگــردد .سرپرســت
معاونــت اقتصــادی شــهرداری مشــهد در
پایــان خاطرنشــان کــرد :اطالعــات مربــوط بــه
نحــوه مشــارکت بخــش خصوصــی فعــال
در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در
قالــب فراخــوان معاونــت اقتصــادی منتشــر
شده است.

حقوق کارگران (منبع :سرپوش کاریکاتور )

فـص ــلنـامـه
ت ـل ـخـ ـ ـ ـ ـنــد
م ـش ـ ـ ـ ـه ــد

نظام آموزشی کشور (منبع :راهبرد معاصر )

