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یادداشت مدیرمس�ول

ع برزشی م�مدر�ا زار

ــه  ــرای جامعــه یــک ضــرورت حیاتــی و اولویــت اساســی ب عدالت خواهــی و مطالبه گــری ب
شــمار می آیــد و آن هــم بــه دلیــل این کــه فاصلــه نظــام و جامعــه مــا در عدالت خواهــی از 

نقطــه موجــود تــا نقطــه مطلــوب زیــاد اســت.
همان گونــه کــه شــخص مظلــوم حــق فریــاد دارد، مــردم جامعــه ای کــه مــورد �لــم 
مســ�ولین خــود قــرار می گیرنــد نیــز می تواننــد فریــاد حق طلبــی ســر دهنــد. بــه عــالوه 
بــرای حفــ� نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی، مطالبه گــری عــالوه  کــه  بایــد دانســت 
نیــز  از اوجــب واجبــات  از منکــر اســت  بــه معــروف و نهــی  امــر  از مصادیــق  آنکــه  بــر 

شمرده شده است. 
غ از اینکــه رســانه ها و فعــاالن اجتماعــی خصوصــا آنهایــی کــه عنــوان انقالبــی را  فــار
یــدک می کشــند، بایــد مطالبه گــری و عدالت خواهــی عالمانــه را از ایــن مهجوریــت رهــا 
ــوری  ــه جمه ــک ب ــدف کم ــا ه ــد و ب ــار بگذارن ــه کاری را کن ــات و محافظ ــد تعارف ــازند، بای س
از منکــر و مطالبه گــری قانونــی«  نهــی  بــه معــروف و  »امــر  راســتای  ایــران در  اســالمی 

گام بردارند.
بــه  شــناخت مــرز مطالبه گــری و تخریــب و عدالت خواهــی ممــدوح و مذمــوم نیــاز 
هوشــمندی و بصیــرت دارد؛ لــذا بیــان ایــن الزامــات بایــد به تحــرک بیشــتر عدالت خواهی 

ــرای خامــوش کــردن شــعله عدالت خواهــی باشــد.  ــه ای ب ــه این کــه بهان بینجامــد، ن
مهمتریــن نکتــه در عدالت خواهــی، ایــن اســت کــه فــرد عدالت خــواه در حــّد تــوان 
و �رفیــت خــود موصــوف بــه صفــت عدالــت باشــد. از ســوی دیگــر بــا گاهــی افراطــی 
هــر چیــزی را بی عدالتــی دانســتن نیــز خــالف انصــاف اســت؛ از ایــن  رو عدالت خواهــی 

صادقانــه و منصفانــه شــرط مهمــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه همــگان باشــد.

مطالبه �ری و عدالت خواهی، 
شعار یا واقعیت ؟ 

یادداشت سردبیر

وجیهه هوشیارفر

قبــل از ورود بــه عرصــه رســانه های رســمی و مجــوزدار و درگیــری بــا بایدهــا و نبایدهــای 
پیــش رو، تــا بــه ایــن حــد متوجــه اهمیــت پاســ� گویی مســ�ولین و بــه عبارتــی مســ�ول 

متخصــص پاســخگو نبــودم! 
چــرا کــه زمانــی کــه پیــ� بــدون هویــت یــا خبرگــزاری حاشیه ســازی را مدیریــت می کنیــد 
دســت تان بــرای انتشــار هــر خبــر یــا پاســ� گویی بــه تمــام ســ�ال کاربــران و مخاطبــان 
بــاز اســت. امــا وقتــی بــرای پایــگاه مجــوزدار و خصوصــا تخصــص محــوری تولیــد محتــوا 
نــه مخاطب تــان هــر حــرف  کار کنیــد،  را  نــه می توانیــد خبــر تأییــد نشــده ای  می کنیــد 

بی پایــه و اساســی را بــاور می کنــد. 
امـا متأسـفانه عـدم همـکاری مسـ�ولین بـا رسـانه ها سـبب شـده اخبـار زرد زمینـه بـروز 
پیدا نمایند و نکته جالب این ماجرا تالش مذبوحانه مس�ولین و مدیران مربوطه پس از 
انتشار اخبار حاشیه ساز است، در حالی که نمی دانند آب ریخته شده به جوی باز نمی گردد.
بـه  پاسـ� گویی  و  مسـ�ولین  و  مدیـران  صحیـح  ارتبـاط  موضـوع  ایـن  راه حـل  تنهـا 
کـذب  اخبـار  نمی تواننـد  هـم  بخواهنـد  ا�ـر  حتـی  کـه  اسـت  مجـوزداری  خبرگزاری هـای 

مس�ولین عامل دیده شدن
رسانه های زرد...

در  شـده اند  متعهـد  کـه  چـرا  نماینـد،  من�شـر 
کننـد. فعالیـت  قوانیـن  چارچـوب 

پــس چــرا مســ�ولین تــا قبــل از اینکــه رســانه های 
زرد دســت بــه کار شــوند، اخبــار درســت را در اختیــار 
خبرگزاری هــای مــورد تأییــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
قرار نمی دهند تا بدون دردســر و حاشــیه هم مردم 
و هــم مجبــور نشــوند هزینه هــای  کننــد  را مطلــع 
ثــار مخــرب پخــش اخبــار  هنگفــت بــرای پــاک کــردن آ
ج نماینــد، مگــر آنکــه خبــری در جریــان  نادرســت خــر
باشــد کــه تمایلــی بــرای انتشــار آن نداشــته باشــند 
انتشــار  کــه نمی تــوان جلــوی  امــا مگــر نمی داننــد 

اخبار را گرفت؟!
متأســفانه از یــک ســو ضعــف روابط عمومی هــای 
کافــی  تخصــص  عــدم  و  مختلــف  ســازمان های 
دنیــای  در  رســانه ای  فعالیت هــای  خصــوص  در 
ارتباطــات و از ســوی دیگــر عــدم تمایــل مســ�ولین 
در شفاف ســازی مســائل ســبب شــده اســت ایــن 
ــه  ــرا ک ــرد، چ ــاد ک ــوان اعتم ــری نت ــچ خب ــه هی ــا ب روزه
شــدن  دیــده  بــرای  زرد  رســانه های  بیــن  رقابــت 

بــود.... از دیــروز خواهــد  هــرروز بیش تــر 
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از االن باید برای خانه 
آخرت عادت کنیم

ج  وقتی از کمین خار
شد شاید تدبیری کردن

هر کی واکسن نزده 
یارانه شو قطع کنین

مشخص نیست 
کرونا بوده زیاد شده 

یا کم

مجوز کاهش قیمت 
بلیط کی صادر میشه؟

نمیدونستم شیرینی 
خ ارز  وارداتی هست و نر

تاثیرگذاره

تحلیلگر بازار مسکن: 
چهاردیواری ۲۰ متری قدرت 

خرید وام جدید مسکن 
در مشهد

آلودگی در کمین منابع آب 
شرب مشهد و طرقبه

معاون بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد: 

کاهش نگران کننده 
مراجعه مردم به مراکز 

واکسیناسیون

مدیر کل پزشکی قانونی 
خراسان رضوی:

ثبت ۳۰ هزار نزاع در 
خراسان رضوی در 

سال جاری

مجوز فعالیت با ۸۰
درصد گنجایش برای 

اتوبوس های خراسان 
رضوی صادر شد

رئیس اتحادیه قنادان و 
شیرینی فروشان مشهد:

قیمت شیرینی شب یلدا 
همچنان در ابهام

عی
ما

جت
ا
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اما تا دلت بخواد 
نامتعارف هست، 
رنگ وارنگ و ارزان

آلودگی هوای مشهد 
از وضعیت پدیده 

پایدارتر هست

با این حال 
پایتخت نشینان 

مدیریت بهتری دارن
یا امکانات؟

آرامگاه فردوسی 
را با استاد شجریان 
بیشتر شناختند تا 

فردوسی

رونمایی با شکوه 
بدون هیچکدام از 
مسئوالن فرهنگی 

شهر

خب تبدیل بشین 
کسی جلوتون رو نگرفته

رئیس اتحادیه صنف 
فروشندگان پوشاک 

مشهد: مدل های متعارف 
مانتو در بازار کمیاب 

است.

میثاقیان از هدایت پدیده 
برکنار شد

رئیس کمیسیون فرهنگی 
شورای ششم شهر مشهد: 

کار هنرمندان مشهدی به 
مراتب بهتر از هنرمندان 

پایتخت نشین است

حال و هوای آرامگاه 
فردوسی در سالروز 

درگذشت محمدرضا 
شجریان

هشتمین کتاب کارگر 
فضای سبز مشهدی 

من�شر و رونمایی شد

مشهد می تواند 
به قطب بدمینتون ایران 

تبدیل شود

شی
ورز

 و 
گنی

ره
ف
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فقط ۴ درصد پیشرفت قطار مشهد-گلبهار در یک سال!

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی: 
زنگ خطر ویالسازی در شهرک های صنعتی خراسان رضوی

مدیر عامل شرکت آب و منطقه ای خراسان رضوی: ۳۵ میلیون متر 
مکعب از فاضالب کشف رود در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت

»کمربند جنوبی مشهد« پروژه ای بدون پژوهش بود

ــالمی-  ــاری اس ــول معم ــت اص ــه رعای ــهد ب ــهرداری مش ــزام ش ال
ــی در نمــا و منظــر شــهری ایران

محیط زیست شهرداری مشهد:  امسال مشهد فقط ۷ روز هوای 
پاک را تجربه کرده در حالی که پارسال تا این موقع ۳۴ روز بوده است.

واقعا آمار حیرت آوری هســتش، چه دوســتان توانمندی داریم

احتماال برق قطع بوده صدای زنگ خطر رو نشنیدن

چقدر سودآور شده این فاضالب، هم تولیدش پول داره 
هم فروشش

چندتا پروژه که با پژوهش بوده نشون بدین

حاال چه نمره  ای به ساختمان های شهرداری بدیم؟

کی گفته مشهد از آلوده ترین کالنشهرهاست

ءءءءءی
شءءره
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جمع آوری ۴ هزار معتاد متجاهر در مشهد کار سختی نیست

پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد:
امکان امداد هوایی در مشهد صفر است

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
مشهد: اتوبوس برقی مشهد تا پایان سال پالک گذاری می شود

مدیرکل هماهنگی و تعامالت شهرداری مشهد: 
شهر باید تاب آور و انعطاف پذیر باشد

شهردار مشهد: ۴ شاخص برای انتخاب مدیران داریم

عضو شورای شهر مشهد: احداث پارک فضایی در مشهد

داشتن مسئولی که پیگیر بشه سخت تره

روی ورژن جدید میگیم نصب کنن

امیدواریم تا تولید انبوه آلوده ترین شهر ایران نباشیم

تاب آوری مردم شهر ثابت شده، نوبت دوستان رسیده

با این شاخص ها جایی برای داماد بازی نداریم

اینم یک ایده فضایی و نجومی جدید

ءءءءءی
شءءره
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اونی که داره نقدی هم میده، اونی که نداره چی؟

با کمک خشکسالی قطعا موفق میشین

این هشداری برای مسئوالن هست 
یا تهدیدی برای مردم

ثابت کرد حسابش از گوجه فرنگی جداست

اول قیمت بگیرین بعد شایعه درست کنید

غ است بازگشت همه به سوی صف مر

ســخنگوی صنعــت بــرق: پرداخــت قســطی قبــ� 
بــرق امکان پذیــر شــد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان: خراسان 
رضوی تا انتهای سال عاری از چاه غیرمجاز می شود

خوراک دام تامین نشود، 
غ افزایش می یابد قیمت تخم مر

کاال و خدمــات ســازمان صمــت  بــر  مســئول نظــارت 
گوجــه  رب  قیمــت  کاذب  افزایــش  رضــوی:  خراســان 

بــازار مشــهد فرنگــی در 

خوراندن  رضوی:  خراسان  دامپزشکی  کل  مدیر 
غ برای افزایش وزن آن شایعه است تریاک به مر

غ برگشت صف دوباره به بازار مر

ءءءءءی
صاءءءد

قت
ا
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شاید کلید اقتصاد ما دست خارجیاست

احتماال خوشی زده زیر دلشون

بیشتر از اینکه دغدغه شون باشه، رویاشون شده

شما آقازاده شایسته معرفی کن، بقیه اش با ما

مهم اینجاست دوستان به و�یفه شون عمل کردن

حتی مطالبه شفافیت در شورا

رضوی  خراسان  و  اتریش  ایران:  در  اتریش  سفیر 
�رفیت زیادی برای توسعه تعامالت اقتصادی دارند

ابــراز نگرانــی رئیــس دانشــگاه آزاد خراســان رضــوی از 
افزایــش عالقــه بــه تحصیــل در خــارج از کشــور

مدیر پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد: پژوهشگر 
جوان نباید دغدغه تامین معاش داشته باشد

انتصابات فامیلی به شرط رعایت 
اصل شایسته ساالری، ایرادی ندارد

۲۰۰۰ استان:  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  معاون 
واحد مسکن مهر در خراسان رضوی خالی است

رییس شورای اسالمی شهر مشهد: شورای شهر 
مشهد از مطالبه گری دانشجویان حمایت می کند

ءءءءءءءیس
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بـا رسـانه ای شـدن تجهیـز  روز جهانـی معلولیـن  در 
و  جسـمی  معلولیـت  دارای  کـودکان  بـرای  پارک هـا 
همچنیـن خریـد اتوبوس هـای مجهـز بـه امکاناتی که 
اسـتفاده از حمل ونقـل عمومـی را بـرای شـهروندان 
کم تـوان جسـمی امکان پذیـر می کند، سـبب شـد نور 
امیدی در دل هایمان برای آنکه شهری برای همگان 

داشـته باشـیم روشـن شـود.
مراسـم  در  مشـهد  شـهردار  ارجایـی،  همچنیـن 
معلـوالن  تعـداد  حالیکـه  در  کـرد:  اعـالم  افتتاحیـه 
مشـهد بـا نسـبت جهانـی برابـر اسـت امـا مـا آن هـا را 
در شـهر نمی بینیـم. هیـچ پـروژه ای نباید مجوز بگیرد 

آنکـه پیوسـت معلـوالن داشـته باشـد. مگـر 
اما نکته مهم این جاست که تا چه حد به اجرایی شدن 
ایده ها و ادامه این اقدامات مثبت امیدوار باشیم؟؟
از مترو  که هنگام استفاده  بار  آخرین  یاد دارم  به 
ایستگاه پارک ملت کالسکه کودکم را به همراه داشتم 
مجبور شدم از مسئول گیت ورودی درخواست کنم تا 
درب فلزی تردد وسایل ضروری را برایم باز کنند، چون 
ابعاد گیت ها حتی برای تردد کالسکه هم مناسب نبود 
چه برسد به ویلچری که ابعاد بزرگتری دارد! و قائدتا این 
معطلی ها و این ندیده شدن ها سبب عدم استفاده 
 معلوالن از امکانات شهری است که خانواده هایشان 

برای آن عوارض هم پرداخت می نمایند.
آنچه معلولین نیاز دارند استانداردهایی است که 
نـه تنها هزینـه ای گزاف بر دوش شـهرداری نمی گذارد 
بلکـه سـبب می شـود شـهر اسـتاندارد و بـا قائده تـری 

داشته باشیم!
رعایت شـیب مناسـب رمپ ها، وجود پل با عرض 
مناسـب، عدم وجود لبه ها در تقاطع ها، قطع نشـدن 
مسـیر ویـژه عبـور نابینایـان و بسـیاری موارد سـاده ی 
دیگـر نیـاز بـه قانون گذاری هـای عجیـب و ایده هـای 

خاص و تکنولوژی پیشـرفته نـدارد!
نباید  مهربانی هاست  امام  به  متعلق  که  شهری 
دچار این میزان شعارزدگی باشد. پیوست شهرسازی 
و معماری اسالمی که نیاز شهرمان است در برگیرنده 
شهری  عدالت  که  چرا  استاندارهاست،  این  تمام 
شاخصه اصلی شهرسازی اسالمی است و ما هنوز هم 
فکر می کنیم تنها در طاق و شمسه و مسجد خالصه 
می شود! فقط کافیست شهر را در انحصار خودمان در 
نیاوریم و بدانیم همه حق حیات و استفاده از شهر را 
دارند و معلولیت نباید برای شهروندان، محرومیت 
هم به همراه داشته باشد. بیایید برای یک بار هم که 
شده به اسالم و شهر اسالمی از دید درست نگاه کنیم!

نویسـنده: وجیهـه هوشـیارفر - سـردبیر پایـگاه خبـری 
اختصاصـی افـق اندیشـان مشـهد )حـوزه شهرسـازی و 

معمـاری(

در حاشــیه افتتــاح تجهیــزات شــهری بــرای 

معلوالن در روز جهانی معلولیت

تات یا الیت؟!
سرانجام بازی با اسامی چه خواهد شد

شهرسازی اسالمی یعنی 
عدالت شهری برای همه

 ، امروزه معضل کمبود محل توقف وسـایل نقلیه به خصوص در مناطق مرکزی شـهر
گریبانگیـر اکثـر شـهرهای بـزرگ شـده اسـت. مدیریـت پارکینـگ یکـی از مولفه هـای 
اصلـی مدیریـت ترافیـک می باشـد. عـدم وجـود پارکینگ هـای غیـر خیابانـی منجـر بـه 
افزایـش پـارک حاشـیه ای، کاهـش عـرض مفیـد خیابـان و در کل، اخـالل در سیسـتم 

حمل ونقـل و ترافیـک می شـود.
تحقیقات نشان می دهد پارک حاشیه ای سبب افزایش قابل توجه پارامتر زمان تأخیر 
ترافیک و کاهش سرعت سفر وسایل نقلیه شده است که این امر نشان دهنده کند 
شـدن جریـان ترافیـک و افزایـش زمـان تلـف شـده در سـفرهای درون شـهری می باشـد.

بـرای مقابلـه بـا ایـن معضـل کـه هـر روز شـهر را بیشـتر درگیـر خـود می کـرد، مدیریـت 
شـهری مشـهد در دوره هـای مختلـف سیاسـت های ترافیکـی تعییـن کردنـد تـا بـرای 
مـردم اسـتفاده از حمل ونقـل عمومـی بـه صرفه تـر از تـردد بـا خودروی شـخصی باشـد؛ 
مشـهود  شـهر  سـطح  در  سیاسـت ها  ایـن  محصـول  به عنـوان  امـروز  آنچـه  هرچنـد 

اسـت، اهـداف دیگـر و حاشـیه ای را پررنگ تـر نشـان می دهـد.
یکـی از ایـن سیاسـت ها، پولـی کـردن پارک هـای حاشـیه ای در سـطح شـهر بـود، متولی 
این امر هم به یک شـرکت خصوصی سـپرده شـد به نام الیت که  پس از مدتی به طور 
ج شـد و سیاسـت های  کامـل زیرنظـر شـهرداری قـرار گرفـت و از حالـت خصوصـی خـار

دیگـری کـه حتـی به مرحلـه اجرا هم نرسـید.
بخشی از شعارهای انتخاباتی اعضای شورای شهر در دوره پنجم به ساماندهی الیت 
بازمی گشـت و پـس از پیـروزی در انتخابـات و تکیـه بـر کرسـی های شـورا، بـرای تحقـق 
ایـن امـر تالش هایـی کردنـد. از تغییـر نـام شـرکت الیـت بـه شـرکت توسـعه ارتباطـات 
ترافیکی شـهرداری مشـهد )تات( تا تغییر مدیر عامل با شـعار مدیریت پارکینگ های 
حاشـیه بـه منظـور توزیـع عادالنـه فضای پـارک در معابر و پارکینگ های حاشـیه ای، اما 
به نظر می رسـد مدیریت شـهری به جای تالش جهت رفع مشـکالت پارک حاشـیه ای 

هوشـمند، بیشـتر درگیر تغییر نـام بود.
چنـدی پیـش سـید عبـداهلل ارجائـی شـهردار مشـهد در دوره ششـم گفـت: »از پـارک 
حاشـیه ای به دنبـال کسـب درآمـد نیسـتیم. از حـوزه معاونـت عمـران و حمل ونقـل 
می خواهم که پارک حاشیه ای و پارکینگ های غیر حاشیه ای را ساماندهی و هوشمند 
کنـد. جلـوی آسـیب های پـارک حاشـیه ای بایـد گرفتـه شـود، برخـی از خیابان هـا نیـاز بـه 
عنـوان پـارک حاشـیه ای نـدارد امـا خـط کشـی شـده اند، اجـرای پـارک حاشـیه قسـمتی از 

برنامـه مدیریـت شـهری بـرای کنتـرل ترافیک اسـت.«
امروز امیدواریم با این رویکرد در شورای ششم و همچنین با حضور مدیرعامل جدید 
و جوان شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری، شاهد تحوالت اساسی و مطلوب 
در مدیریت هوشمند پارکینگ ها و حمل و نقل پاک در سطح شهر مشهد باشیم، چرا 
که دغدغه عدم وجود پارک حاشـیه ای در مراکز شـهر و نبود پارکینگ های مناسـب و در 
دسـترس بـرای تأمیـن محـل پارک و جلوگیری از پارک حاشـیه ای همچنـان ادامـه دارد....
نویسنده: الهه رحیم زاده - کارشناس خبرنگار پایگاه خبری اختصاصی افق اندیشان مشهد

سیاست های مدیریت شهری در رابطه با معضل پارکینگ حاشیه ای
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سال آینده ۳۰ درصد بودجه را به ن�اط کم برخوردار اختصاص داده ایم 
بخشـنامه بودجـه ۱۴۰۱ چنـد روز قبـل ابـالغ شـد، تفـاوت ایـن بودجـه بـا بودجـه سـال های 
نقـاط  بـه  را  گذشـته بسـیار اسـت. امسـال ۳۰ درصـد تمامـی منابـع عمرانـی بودجـه ۱۴۰۱ 
کم برخـوردار و حاشـیه شـهر اختصـاص داده ایـم و مقـرر شـده اسـت بـه محـ� اینکـه هـر 

پـروژه عمرانـی در حاشـیه شـهر کلنـگ بخـورد، مبالـ� بـه آن تزریـق شـود.
وی افزود: همچنین به مناسب سازی فضاها برای اقشار با نیازهای خاص توجهی ویژه 
داریـم و هیـچ پـروژه ای بـدون داشـتن مطالعات برای توان یابان و اولویت سـنجی برای این 
افـراد آغـاز نخواهـد شـد و نـگاه عالمانه در اداره شـهر در این موارد مشـخص خواهد شـد.

است�اده از مناب� درآمدی پایدار برای �روژه ها
شـهردار مشـهد الرضـا� بـا اشـاره بـه نـگاه ویـژه بـه مقولـه نشـاط و شـادی بـه خصـوص 
بـرای بانـوان و حرکـت بـه سـمت شـفافیت، بیـان کرد: بعضـی از پروژه هـا به منابـع درآمدی 
متصـل هسـتند کـه یـا پایـدار نیسـت یـا غیـر شـفاف اسـت و یـا حصـول آن در هالـه ای از 
ابهـام قـرار دارد. گاهـی مـا بـه جـای کارهـای زیربنایـی و حیاتـی بـه سـمت کارهـای روبنایـی 
حرکت می کنیم که جلب توجه کند، ان شـاء اهلل در این دوره اینگونه نخواهد بود و سـعی 
می کنیـم از منابـع درآمـدی پایـدار بـرای پروژه هـا اسـتفاده کنیـم. بـه دنبال این نیسـتیم که 
بـه هـر قیمتـی پروژه هـا را کلنـگ زده و ۱۰ درصـد بودجـه را بـه پیمانـکار بدهیـم و سـپس 

پـروژه را رهـا کنیـم یـا خدایـی نکـرده پـروژه را بـدون مطالعـه و پیمانـکار شـروع کنیـم.

تهیه بسته فرهنگی و توسعه ای برای فضای ورزشی بانوان در بوستان ها
شـهردار مشـهدالرضا� ا�هـار کـرد: آسـایش، آرامـش و نشـاط جامعـه بسـتگی بـه ایـن 
دارد کـه تمـام ارکان خانـواده بتواننـد فضاهـای مناسـبی را در سـطح شـهر بـرای ورزش و 

تفریـح داشـته باشـند. 
وی افـزود: یکـی از مشـکالت مـا کمبـود فضـای ورزشـی در سـطح شـهر ویـژه بانـوان اسـت 
کـه امیدواریـم در مـدت زمـان معقولـی تمـام پارک هـای بـاالی پنـ� هکتـار را مجهـز بـه ایـن 

فضاهـا کنیـم و فضاهـای گذشـته را نیـز ارتقـا دهیـم.
شـهردار مشـهد از معاونـت خدمـات شـهری و معاونـت فرهنگـی درخواسـت کـرد زیر نظر 
کمیسـیون ورزش و جوانـان و کمیسـیون ویـژه بانـوان و خانـواده شـورای اسـالمی شـهر 
آینـده بسـته اجرایـی و فرهنگـی بـرای فضاهـای ورزشـی  مشـهد مقـدس �ـرف یـک مـاه 
اختصاصـی بانـوان چـه از نظـر بهسـازی و چـه از نظـر توسـعه ای را طراحـی و تدویـن کننـد.

فضای ت�ری� مومنانه مهیا شود
و  کنـد  تفریـح  سـاعت  دو  بخواهـد  مشـهدی  جـوان  ا�ـر  کـه  سـوال  ایـن  ح  طـر بـا  ارجائـی 
خانـواده اش نگرانـش نباشـند، بایـد کجـا بـرود؟ و چـرا نبایـد جایی برای شـان فراهم کنیم؟ 
تصریـح کـرد: اندیشـمندان حـوزه و دانشـگاه بـه مدیریـت شـهری کمک کند تـا یک تفریح 

مومنانـه فراهـم کنیـم. چرا متولیـان کمک نمی کنند 
کوهستان پارک به شهر برگردد؟ ا�ر متولیان کمک 
بایـد  بر مـی دارد.  را  اول  گام  شـهری  مدیریـت  کننـد، 
مصالـح مـردم را روی میـز بگذاریـم و حـل کنیـم. در 
حال حاضر بخشی از زمین مربوط به بانک و بخشی 
مربـوط بـه شـهرداری اسـت، مـا می توانیـم ایـن زمین 
را در اختیـار سـرمایه گذار سـالم بگذاریـم و در حـال 
حاضـر نیـز جلسـه ای بـا سـرمایه گذار برگـزار کرده ایـم.

وی بـا بیـان اینکـه چـرا نبایـد بـرای فرزنـدان زائـران 
برنامه ریـزی کنیـم؟ اضافـه کـرد: میانگیـن مانـدگاری 
زائـر ۲٫۸ روز اسـت در حالـی که ا�ـر به این میزان، یک 
روز اضافه شود اقتصاد شهر ۲۵ درصد رشد می کند.

کنترل هوشمند در انضباط ترافیکی
انضبـاط  خصـوص  در  مشـهدالرضا�  شـهردار 
ترافیکـی، گفـت: تاسـف بـار اسـت کـه اعـالم کنـم در 
سـال ۱۴۰۰ و در شـهر کامـال پیشـرفته امـروزی ایرانـی 
سـال،  طـول  در  همشـهریان  از  نفـر   ۲۰۰ از  بیـش 
دسـت  از  را  جان شـان  شـهری  داخـل  سـوانح  در 

می شـوند. مصـدوم  نفـر  هـزار   ۲۰ و  می دهنـد 
قرار  راهور  پلیس  با  خاطر  همین  به  افزود:  وی 
گذاشتیم و از مردم و نهادها نیز کمک می خواهیم 
که پای کار بیایند، زیرا مردم نباید به دلیل وقوع چنین 
حوادثی داغ دار شوند. با کنترل هوشمندی که در شهر 
مشهد وجود دارد، باید بعد از هر تخلف با راننده تماس 
گرفته شود، زیرا ما شماره همراه و پالک خودروها را 
در اختیار داریم. بر همین مبنا با رعایت بسیار ساده 
گذاشتن  احترام  با  و  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین 
ارتقا دهیم. را  به حقوق یکدیگر می توانیم فرهنگ 

منط�ه 11 منط�ه پایلوت هوشمندسازی
را   ۱۱ منطقـه  شـهرداری  مـا  افـزود:  مشـهد  شـهردار 
سـازی  هوشـمند  بـرای  پایلـوت  منطقـه  عنـوان  بـه 
انتخـاب کرده ایـم و در صـورت موفقیت ایـن کار را به 

می دهیـم. تسـری  نیـز  مناطـق  سـایر 

سید عبدا� ارجا�ی شهردار مشهد: 
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�� مومنانه مهیا شود ��ای ت�ر
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ــات  ــی و خدم ــای عمران ــی پروژه ه ــن مال ــت تامی ــهر جه ــک ش ــا بان ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــه ارزش ۶۰ه ــه ای ب ــهدالرضا از تفاهم نام ــهردار مش ش
شــهری مشــهد خبــر داد.

 ســید عبــداهلل ارجائــی، در مراســم امضــاء ایــن تفاهم نامــه کــه بــا حضــور رئیــس و اعضــای هی�ــت مدیــره و مدیرعامــل بانــک شــهر، عضــو 
هی�ــت رئیســه شــورای اســالمی شــهر مشــهد، معاونــان مالــی، پشــت�بانی و اقتصــادی شــهردار برگــزار شــد افــزود: آن چیــزی کــه در دوره 

ششــم مدیریــت شــهری بــر آن تاکیــد داریــم اســتفاده از ابزارهــای مختلــف مالــی بــرای توســعه مشــهدالرضا� اســت.
وی بــا بیــان اینکــه شــهر مشــهد بــه دالیــل مختلــف دارای پتانســیل های زیــادی در ابعــاد گونا�ــون اســت ا�هارکــرد: وجود مضجع شــریف 
امــام هشــتم بــه عنــوان ارزش بنیــادی ایــن شــهر و اصلی تریــن مزیــت رقابتــی مشــهدالرضا� شــرایطی را ایجــاد کــرده اســت کــه بــا کمــی 

هوشــمندی می تــوان �رفیت هــای زیــادی را از آن اســتخراج و زائــران و مجــاوران علی بن موســی الرضا� را از مواهــب آن بهره منــد کــرد.

ــهد: ــهردار مش ــی ش ــدا� ارجا� ــید عب س

تــــــ�ــاهـــــــــــ� ۶۰ هــــــــ�ار
یــــــالـــــ� میـــ�یــــــارد �
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شــهردار مشــهدالرضا� اضافــه کــرد: ســند توســعه اســتان خراســان رضــوی 
بــر مبنــای خدمــات اســت و مزیــت اصلــی مشــهد و اســتان مبحــ� زائــر، طبــق آمــار 
ســاالنه حــدود ۲۰ تــا ۳۰ میلیــون زائــر داخلــی و ۴میلیــون زائــر خارجــی بــرای زیــارت بــه 
مشــهد می آینــد و ایــن درحالــی اســت کــه بیــش از هشــتاد درصــد زائــران خارجــی کــه 

بــه ایــران ســفر می کننــد بــه مشــهد مشــرف می شــوند.
کــه در دوران پســا کرونــا مســلما بیشــتر  ایــن �رفیــت  کــرد:  ارجائــی تصریــح 
خواهــد شــد و در برآوردهــای آســتان قــدس رضــوی بــه ســاالنه ۴۰ میلیــون زائــر 
ــه ایجــاد زیرســاخت های الزم رفاهــی، فرهنگــی متعــدد دارد. ــاز ب خواهــد رســید، نی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهر مشــهد، اکنــون بیــش از ۵۲ درصــد اماکــن اقامتــی 
کشــور را در خــود جــای داده اســت خاطرنشــان کــرد: امــا بــا ایــن وجــود در ایــام خــاص 

و پیــک مســافر بــا کمبــود اماکــن اقامتــی روبــرو می شــویم.
شــهردار مشــهدالرضا� ادامــه داد: ســهم مشــهد در اقتصــاد ملــی و جهانــی، 
ســهم مشــهد در منظومــه زیــارت، ســهم مشــهد در اقتصــاد زیــارت و توســعه شــهر 
در عرصه هــای مختلــف ســئواالتی اســت کــه مدیریــت شــهری بایــد بــه آن بپــردازد و 

بــرای آن راهــکار داشــته باشــد.
ارجائــی گفــت: در حــال حاضــر میانگیــن حضــور زائــر در مشــهد ۲٫۸ روز اســت کــه 
ا�ــر بتوانیــم بــا ایجــاد جاذبه هایــی حضــور زائــر را افزایــش بدهیــم ســهم بســزایی در 

رونــق اقتصــادی شــهر خواهــد داشــت.
وی بــا بیــان اینکــه ســاالنه حــدود ۳۳ درصــد از جمعیــت کشــور بــرای زیــارت 
ــه مشــهد می آینــد افــزود: ا�ــر جمعیــت زائریــن را ۳۰ میلیــون نفــر فــرض کنیــم و  ب
جمعیــت کشــور را ۸۵٫۷ میلیــون در نظــر بگیریــم حــدود ۳۳ درصــد از جمعیــت 
کشــور بــرای زیــارت بــه مشــهد ســفر می کننــد و ا�ــر بتوانیــم ایــن میــزان را بــه ۴۰ تــا 
۴۵ درصــد افزایــش دهیــم می توانیــم ادعــا داشــته باشــیم کــه در اقتصــاد زیــارت 

ســهم خــود را بیشــتر کرده ایــم.
ــرای ایجــاد چنیــن فضایــی چنــد نکتــه  شــهردار مشــهدالرضا� اضافــه کــرد: ب
از جملــه اول تســهیل دسترســی بــه مشــهد چــه از راه هوایــی، چــه ریلــی و چــه 
ــالم،  ــات س ــامل تفریح ــهد ش ــی در مش ــاخت های رفاه ــعه زیرس ــی، دوم توس زمین
اماکــن اقامتــی، گردشــگری ســالمت و غیــره، ســوم توســعه زیرســاخت های شــهری 
شــامل شــبکه عبــور و مــرور، حمل ونقــل عمومــی و در کنــار ایــن مــوارد توســعه 

زیرســاخت های آب، بــرق، گاز و دیتــا حائــز اهمیــت اســت.
ارجائــی، تصریــح کــرد: در ایجــاد تمامــی ایــن زیرســاخت ها، نقــش شــبکه بانکــی 

می توانــد نقــش پــر رنگــی باشــد، آن چیــز کــه 
مــا از شــبکه بانکــی بــه ویــژه بانــک شــهر کــه 
مدیریــت  چالش هــای  حــل  تخصصــی  کار 
شــهری را برعهــده گرفتــه اســت داریــم ورود 
و ســرمایه گذاری در ایــن مســیر بــرای توســعه 

شــهر مشــهد اســت.
وی گفــت: بــر ایــن اســاس طــی مذاکــرات 
فشــرده ای که در ۲۰ روز گذشــته با مدیرعامل 
و رئیــس هی�ــت مدیــره بانــک شــهر داشــتیم 
ایــن  در  تفاهم نامــه ای  امضــاء  پیشــنهاد 
زمینــه را دادیــم کــه امــروز شــاهد بــه نتیجــه 

رســیدن آن هســتیم.
داد:  ادامــه  مشــهدالرضا�  شــهردار 
کــه میــان  ایــن تفاهم نامــه همــکاری  طبــق 
شــهرداری مشــهد و بانــک شــهر بــه امضــاء 
رســید پروژه هــای عمرانــی و خدمــات شــهری 
از  ریــال  میلیــارد  هــزار  حداقــل ۶۰  ســقف  تــا 
ســوی بانــک شــهر تامیــن مالی خواهند شــد.

احمــد درخشــنده مدیرعامــل بانــک شــهر 
نیــز در ایــن مراســم گفــت: شــهرداری مشــهد 
یکی از ســهامداران عمده بانک شــهر اســت، 
ایده هــای  مشــهد  شــهردار  خوشــبختانه 
پروژه هــای  اجــرای  زمینــه  در  خوبــی  بســیار 
عمرانــی و خدمــات شــهری دارنــد کــه آمادگــی 
داریــم در تامیــن مالــی ایــن پروژه ها مشــارکت 

داشــته باشــیم.
تفاهم نامــه  ایــن  موضــوع  افــزود:  وی 
مالــی  تامیــن  رســید  امضــاء  بــه  امــروز  کــه 
پروژه هــای شــهری تــا ســقف ۶۰ هــزار میلیــارد 
رونــق  آنهــا موجــب  اجــرای  کــه  ریــال اســت 

شــد. خواهــد  زیــارت  بیشــتر 
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یک

 ام
ره

الخ
با

ت(
بخ

یک
ه ن

وم
ص

مع
(   !

دا
 یل

ب
ش

الم 
 اق

ت
یم

ن ق
خری

آ

تور
یرکا
کا

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــــاره 9
----------
پـــاییــــــــز 1400
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