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جهــت بیــان انتقــادات و پیشــنهادات و یــا درج تبلیغــات در فصلنامــه تلخنــد مشــهد میتوانیــد
از طریــق راههــای ذکــر شــده بــا مــا در ارتبــاط باشــید.

یادداشت مدیرمس�ول
م�مدر�ا زار ع برزشی

مطالبه�ری و عدالتخواهی،
شعار یا واقعیت ؟
عدالتخواهــی و مطالبهگــری بــرای جامعــه یــک ضــرورت حیاتــی و اولویــت اساســی بــه
شــمار میآیــد و آن هــم بــه دلیــل اینکــه فاصلــه نظــام و جامعــه مــا در عدالتخواهــی از
نقطــه موجــود تــا نقطــه مطلــوب زیــاد اســت.
همانگونــه کــه شــخص مظلــوم حــق فریــاد دارد ،مــردم جامعــهای کــه مــورد �لــم
مســ�ولین خــود قــرار میگیرنــد نیــز میتواننــد فریــاد حقطلبــی ســر دهنــد .بــه عــالوه
بایــد دانســت کــه بــرای حفــ� نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ،مطالبهگــری عــالوه
بــر آنکــه از مصادیــق امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت از اوجــب واجبــات نیــز
شمرده شده است.
فــار غ از اینکــه رســانهها و فعــاالن اجتماعــی خصوصــا آنهایــی کــه عنــوان انقالبــی را
یــدک میکشــند ،بایــد مطالبهگــری و عدالتخواهــی عالمانــه را از ایــن مهجوریــت رهــا
ســازند ،بایــد تعارفــات و محافظــهکاری را کنــار بگذارنــد و بــا هــدف کمــک بــه جمهــوری
اســالمی ایــران در راســتای «امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و مطالبهگــری قانونــی»
گام بردارند.
شــناخت مــرز مطالبهگــری و تخریــب و عدالتخواهــی ممــدوح و مذمــوم نیــاز بــه
هوشــمندی و بصیــرت دارد؛ لــذا بیــان ایــن الزامــات بایــد به تحــرک بیشــتر عدالتخواهی
بینجامــد ،نــه اینکــه بهانــهای بــرای خامــوش کــردن شــعله عدالتخواهــی باشــد.
مهمتریــن نکتــه در عدالتخواهــی ،ایــن اســت کــه فــرد عدالتخــواه در ّ
حــد تــوان
و �رفیــت خــود موصــوف بــه صفــت عدالــت باشــد .از ســوی دیگــر بــا گاهــی افراطــی
هــر چیــزی را بیعدالتــی دانســتن نیــز خــالف انصــاف اســت؛ از ایــن رو عدالتخواهــی
صادقانــه و منصفانــه شــرط مهمــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه همــگان باشــد.

یادداشت سردبیر
وجیهه هوشیارفر

مس�ولین عامل دیده شدن
رسانههای زرد...
قبــل از ورود بــه عرصــه رســانههای رســمی و مجــوزدار و درگیــری بــا بایدهــا و نبایدهــای
پیــشرو ،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 حاشیهســازی را مدیریــت میکنیــد
دســتتان 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
میکنیــد نــه میتوانیــد خبــر تأییــد نشــدهای را کار کنیــد ،نــه مخاطبتــان هــر حــرف
بیپایــه و اساســی را بــاور میکنــد.
امـا متأسـفانه عـدم همـکاری مسـ�ولین بـا رسـانهها سـبب شـده اخبـار زرد زمینـه بـروز
پیدا نمایند و نکته جالب این ماجرا تالش مذبوحانه مس�ولین و مدیران مربوطه پس از
انتشار اخبار حاشیهساز است ،در حالیکه نمیدانند آب ریخته شده به جوی باز نمیگردد.
تنهـا راهحـل ایـن موضـوع ارتبـاط صحیـح مدیـران و مسـ�ولین و پاسـ�گویی بـه
خبرگزاریهـای مجـوزداری اسـت کـه حتـی ا�ـر بخواهنـد هـم نمیتواننـد اخبـار کـذب

من�شـر نماینـد ،چـرا کـه متعهـد شـدهاند در
چارچـوب قوانیـن فعالیـت کننـد.
پــس چــرا مســ�ولین تــا قبــل از اینکــه رســانههای
زرد دســت بــه کار شــوند ،اخبــار درســت را در اختیــار
خبرگزاریهــای مــورد تأییــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد
قرار نمیدهند تا بدون دردســر و حاشــیه هم مردم
را مطلــع کننــد و هــم مجبــور نشــوند هزینههــای
هنگفــت بــرای پــاک کــردن آ ثــار مخــرب پخــش اخبــار
نادرســت خــرج نماینــد ،مگــر آنکــه خبــری در جریــان
باشــد کــه تمایلــی بــرای انتشــار آن نداشــته باشــند
امــا مگــر نمیداننــد کــه نمیتــوان جلــوی انتشــار
اخبار را گرفت؟!
متأســفانه از یــک ســو ضعــف روابطعمومیهــای
ســازمانهای مختلــف و عــدم تخصــص کافــی
در خصــوص فعالیتهــای رســانهای در دنیــای
ارتباطــات و از ســوی دیگــر عــدم تمایــل مســ�ولین
در شفافســازی مســائل ســبب شــده اســت ایــن
روزهــا بــه هیــچ خبــری نتــوان اعتمــاد کــرد ،چــرا کــه
رقابــت بیــن رســانههای زرد بــرای دیــده شــدن
هــرروز بیشتــر از دیــروز خواهــد بــود....
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تحلیلگر بازار مسکن:
چهاردیواری  ۲۰متری قدرت
خرید وام جدید مسکن
در مشهد

از االن باید برای خانه
آخرت عادت کنیم

آلودگی در کمین منابع آب
شرب مشهد و طرقبه

وقتی از کمین خارج
شد شاید تدبیری کردن

معاون بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی مشهد:
کاهش نگران کننده
مراجعه مردم به مراکز
واکسیناسیون

هر کی واکسن نزده
یارانهشو قطع کنین

مدیر کل پزشکی قانونی
خراسان رضوی:
ثبت  ۳۰هزار نزاع در
خراسان رضوی در
سال جاری

مشخص نیست
کرونا بوده زیاد شده
یا کم

مجوز فعالیت با ۸۰
درصد گنجایش برای
اتوبوسهای خراسان
رضوی صادر شد

رئیس اتحادیه قنادان و
شیرینیفروشان مشهد:
قیمت شیرینی شب یلدا
همچنان در ابهام

مجوز کاهش قیمت
بلیط کی صادر میشه؟

نمیدونستم شیرینی
وارداتی هست و نرخ ارز
تاثیرگذاره

آلودگی هوای مشهد
از وضعیت پدیده
پایدارتر هست

میثاقیان از هدایت پدیده
برکنار شد

با این حال
پایتختنشینان
مدیریت بهتری دارن
یا امکانات؟

رئیسکمیسیونفرهنگی
شورای ششم شهر مشهد:
کار هنرمندان مشهدی به
مراتب بهتر از هنرمندان
پایتختنشیناست

آرامگاه فردوسی
را با استاد شجریان
بیشتر شناختند تا
فردوسی

حال و هوای آرامگاه
فردوسی در سالروز
درگذشت محمدرضا
شجریان

رونمایی با شکوه
بدون هیچکدام از
مسئوالن فرهنگی
شهر

هشتمین کتاب کارگر
فضای سبز مشهدی
من�شر و رونمایی شد

ﻓﺮﻫﮕﻨﯽ و ورزﺷﯽ

اما تا دلت بخواد
نامتعارف هست،
رنگوارنگ و ارزان

رئیس اتحادیه صنف
فروشندگان پوشاک
مشهد :مدلهای متعارف
مانتو در بازار کمیاب
است.

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد

خب تبدیل بشین
کسی جلوتون رو نگرفته

مشهد میتواند
به قطب بدمینتون ایران
تبدیل شود
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شءءرهءءءءءی

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

واقعا آمار حیرت آوری هســتش ،چه دوســتان توانمندی داریم

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی:
زنگ خطر ویالسازی در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
احتماال برق قطع بوده صدای زنگ خطر رو نشنیدن

مدیر عاملشرکت آبومنطقهایخراسانرضوی ۳۵:میلیونمتر
مکعباز فاضالبکشفروددر اختیار بخشخصوصیقرار گرفت
چقدر سودآور شده این فاضالب ،هم تولیدش پول داره
هم فروشش

«کمربند جنوبی مشهد» پروژهای بدون پژوهش بود

چندتا پروژه که با پژوهش بوده نشون بدین

الــزام شــهرداری مشــهد بــه رعایــت اصــول معمــاری اســامی-
ایرانــی در نمــا و منظــر شــهری
حاال چه نمرهای به ساختمانهای شهرداری بدیم؟
فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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محیط زیست شهرداری مشهد :امسال مشهد فقط  ۷روز هوای
پاکراتجربه کردهدر حالی کهپارسالتااینموقع ۳۴روز بودهاست.
کی گفته مشهد از آلودهترین کالنشهرهاست

شءءرهءءءءءی

جمعآوری  ۴هزار معتاد متجاهر در مشهد کار سختی نیست

داشتن مسئولی که پیگیر بشه سخت تره

پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد:
امکان امداد هوایی در مشهد صفر است
روی ورژن جدید میگیم نصب کنن

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر حمل ونقل و ترافیک شهرداری
مشهد :اتوبوس برقی مشهد تا پایان سال پالکگذاری میشود
امیدواریم تا تولید انبوه آلودهترین شهر ایران نباشیم

مدیرکل هماهنگی و تعامالت شهرداری مشهد:
شهر باید تاب آور و انعطاف پذیر باشد
تابآوری مردم شهر ثابت شده ،نوبت دوستان رسیده

شهردار مشهد ۴ :شاخص برای انتخاب مدیران داریم

با این شاخصها جایی برای داماد بازی نداریم

عضو شورای شهر مشهد :احداث پارک فضایی در مشهد

اینم یک ایده فضایی و نجومی جدید

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
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اﻗﺘﺼﺎءءءدءءءءءی
فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد

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

ســخنگوی صنعــت بــرق :پرداخــت قســطی قبــ�
بــرق امکانپذیــر شــد

ثابت کرد حسابش از گوجه فرنگی جداست

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

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

مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان :خراسان
رضوی تا انتهای سال عاری از چاه غیرمجاز میشود

اول قیمت بگیرین بعد شایعه درست کنید

با کمک خشکسالی قطعا موفق میشین

صف دوباره به بازار مر غ برگشت

خوراک دام تامین نشود،
قیمت تخممر غ افزایش مییابد

بازگشت همه به سوی صف مر غ است

این هشداری برای مسئوالن هست
یا تهدیدی برای مردم

---------شــــــــمـــــاره ۹
---------پـــاییــــــــز ۱۴۰۰

۶

ﺳﯿﺎءءءءءءءﯽﺳ

انتصابات فامیلی به شرط رعایت
اصل شایستهساالری ،ایرادی ندارد

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

شما آقازاده شایسته معرفی کن ،بقیهاش با ما

شاید کلید اقتصاد ما دست خارجیاست

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان۲۰۰۰ :
واحد مسکن مهر در خراسان رضوی خالی است

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

مهم اینجاست دوستان به و�یفهشون عمل کردن

احتماال خوشی زده زیر دلشون

رییس شورای اسالمی شهر مشهد :شورای شهر
مشهد از مطالبهگری دانشجویان حمایت میکند

مدیر پژوهشیدانشگاهفردوسیمشهد:پژوهشگر
جواننبایددغدغهتامینمعاشداشتهباشد

حتی مطالبه شفافیت در شورا

بیشتر از اینکه دغدغهشون باشه ،رویاشون شده

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد

---------شــــــــمـــــاره ۹
---------پـــاییــــــــز ۱۴۰۰

۷

یاءءءدءءءداءءتشها
فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد

---------شــــــــمـــــاره 9
---------پـــاییــــــــز 1400
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در حاشــیه افتتــاح تجهیــزات شــهری بــرای
معلوالن در روز جهانی معلولیت

شهرسازی اسالمی یعنی
عدالت شهری برای همه
در روز جهانـی معلولیـن بـا رسـانهای شـدن تجهیـز
پارکهـا بـرای کـودکان دارای معلولیـت جسـمی و
همچنیـن خریـد اتوبوسهـای مجهـز بـه امکاناتی که
اسـتفاده از حملونقـل عمومـی را بـرای شـهروندان
کمتـوان جسـمی امکانپذیـر میکند ،سـبب شـد نور
امیدی در دلهایمان برای آنکه شهری برای همگان
داشـته باشـیم روشـن شـود.
همچنیـن ارجایـی ،شـهردار مشـهد در مراسـم
افتتاحیـه اعلام کـرد :در حالیکـه تعـداد معلـوالن
مشـهد بـا نسـبت جهانـی برابـر اسـت امـا مـا آنهـا را
در شـهر نمیبینیـم .هیـچ پـروژهای نباید مجوز بگیرد
مگـر آنکـه پیوسـت معلـوالن داشـته باشـد.
امانکتهمهماینجاستکهتاچهحدبهاجراییشدن
ایدهها و ادامه این اقدامات مثبت امیدوار باشیم؟؟
به یاد دارم آخرین بار که هنگام استفاده از مترو
ایستگاهپارکملتکالسکهکودکمرابههمراهداشتم
مجبور شدماز مسئول گیتورودیدرخواست کنمتا
درب فلزی تردد وسایل ضروری را برایم باز کنند ،چون
ابعادگیتهاحتیبرایترددکالسکههممناسبنبود
چهبرسدبهویلچری کهابعادبزرگتریدارد!وقائدتااین
معطلیها و این ندیده شدنها سبب عدم استفاده
معلوالن از امکانات شهری است که خانوادههایشان
برای آنعوارضهمپرداختمینمایند.
آنچه معلولین نیاز دارند استانداردهایی است که
نـه تنها هزینـهای گزاف بر دوش شـهرداری نمیگذارد
بلکـه سـبب میشـود شـهر اسـتاندارد و بـا قائدهتـری
داشته باشیم!
رعایت شـیب مناسـب رمپها ،وجود پل با عرض
مناسـب ،عدم وجود لبهها در تقاطعها ،قطع نشـدن
مسـیر ویـژه عبـور نابینایـان و بسـیاری موارد سـادهی
دیگـر نیـاز بـه قانونگذاریهـای عجیـب و ایدههـای
خاص و تکنولوژی پیشـرفته نـدارد!
شهری که متعلق به امام مهربانیهاست نباید
دچار این میزان شعارزدگی باشد .پیوست شهرسازی
و معماری اسالمی که نیاز شهرمان است در برگیرنده
تمام این استاندارهاست ،چرا که عدالت شهری
شاخصهاصلیشهرسازیاسالمیاستوماهنوز هم
فکر میکنیم تنها در طاق و شمسه و مسجد خالصه
میشود! 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 یکبار همکه
شدهبهاسالموشهر اسالمیاز دیددرستنگاهکنیم!
نویسـنده :وجیهـه هوشـیارفر  -سـردبیر پایـگاه خبـری
اختصاصـی افـق اندیشـان مشـهد (حـوزه شهرسـازی و
معمـاری)

سیاستهای مدیریت شهری در رابطه با معضل پارکینگ حاشیهای

تات یا الیت؟!

سرانجامبازیبااسامیچهخواهدشد
امروزه معضل کمبود محل توقف وسـایل نقلیه بهخصوص در مناطق مرکزی شـهر،
گریبانگیـر اکثـر شـهرهای بـزرگ شـده اسـت .مدیریـت پارکینـگ یکـی از مولفههـای
گهـای غیـر خیابانـی منجـر بـه
اصلـی مدیریـت ترافیـک میباشـد .عـدم وجـود پارکین 
افزایـش پـارک حاشـیهای ،کاهـش عـرض مفیـد خیابـان و در کل ،اخلال در سیسـتم
حملونقـل و ترافیـک میشـود.
تحقیقات نشان میدهد پارک حاشیهای سبب افزایش قابل توجه پارامتر زمان تأخیر
ترافیک و کاهش سرعت سفر وسایل نقلیه شده است که این امر نشاندهنده کند
شـدن جریـان ترافیـک و افزایـش زمـان تلـف شـده در سـفرهای درون شـهری میباشـد.
یکـرد ،مدیریـت
بـرای مقابلـه بـا ایـن معضـل کـه هـر روز شـهر را بیشـتر درگیـر خـود م 
شـهری مشـهد در دور ههـای مختلـف سیاسـتهای ترافیکـی تعییـن کردنـد تـا بـرای
مـردم اسـتفاده از حملونقـل عمومـی بـه صرف هتـر از تـردد بـا خودروی شـخصی باشـد؛
هرچنـد آنچـه امـروز بهعنـوان محصـول ایـن سیاسـتها در سـطح شـهر مشـهود
گتـر نشـان میدهـد.
اسـت ،اهـداف دیگـر و حاشـیهای را پررن 
کهـای حاشـیهای در سـطح شـهر بـود ،متولی
یکـی از ایـن سیاسـتها ،پولـی کـردن پار 
این امر هم به یک شـرکت خصوصی سـپرده شـد به نام الیت که پس از مدتی بهطور
کامـل زیرنظـر شـهرداری قـرار گرفـت و از حالـت خصوصـی خـارج شـد و سیاسـتهای
دیگـری کـه حتـی به مرحلـه اجرا هم نرسـید.
بخشی از شعارهای انتخاباتی اعضای شورای شهر در دوره پنجم به ساماندهی الیت
بازمیگشـت و پـس از پیـروزی در انتخابـات و تکیـه بـر کرسـیهای شـورا ،بـرای تحقـق
ایـن امـر تالشهایـی کردنـد .از تغییـر نـام شـرکت الیـت بـه شـرکت توسـعه ارتباطـات
ترافیکی شـهرداری مشـهد (تات) تا تغییر مدیر عامل با شـعار مدیریت پارکینگهای
حاشـیه بـه منظـور توزیـع عادالنـه فضای پـارک در معابر و پارکینگهای حاشـیه ای ،اما
به نظر میرسـد مدیریت شـهری به جای تالش جهت رفع مشـکالت پارک حاشـیهای
هوشـمند ،بیشـتر درگیر تغییر نـام بود.
چنـدی پیـش سـید عبـداهلل ارجائـی شـهردار مشـهد در دوره ششـم گفـت« :از پـارک
حاشـیهای بهدنبـال کسـب درآمـد نیسـتیم .از حـوزه معاونـت عمـران و حملونقـل
میخواهم که پارک حاشیهای و پارکینگهای غیر حاشیهای را ساماندهی و هوشمند
نهـا نیـاز بـه
کنـد .جلـوی آسـیبهای پـارک حاشـیهای بایـد گرفتـه شـود ،برخـی از خیابا 
عنـوان پـارک حاشـیهای نـدارد امـا خـط کشـی شـدهاند ،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
لونقل پاک در سطح شهر مشهد باشیم ،چرا
در مدیریت هوشمند پارکینگها و حم 
که دغدغه عدم وجود پارک حاشـیهای در مراکز شـهر و نبود پارکینگهای مناسـب و در
دسـترس بـرای تأمیـن محـل پارک و جلوگیری از پارک حاشـیهای همچنـان ادامـه دارد....
نویسنده:الههرحیمزاده-کارشناسخبرنگار پایگاهخبریاختصاصیافقاندیشانمشهد

ﮔﻔﮕﺘﻮی وﯾﮋه

سید عبدا� ارجا�ی شهردار مشهد:

ا��ای� ��ای و�زشی بانوان در بوس�انها؛

��ای ت�ر�� مومنانه مهیا شود

سال آینده  ۳۰درصد بودجه را به ن�اط کم برخوردار اختصاص دادهایم
بخشـنامه بودجـه  ۱۴۰۱چنـد روز قبـل ابـالغ شـد ،تفـاوت ایـن بودجـه بـا بودجـه سـالهای
گذشـته بسـیار اسـت .امسـال  ۳۰درصـد تمامـی منابـع عمرانـی بودجـه  ۱۴۰۱را بـه نقـاط
کمبرخـوردار و حاشـیه شـهر اختصـاص دادهایـم 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 پـروژهای بـدون داشـتن مطالعات برای توانیابان و اولویتسـنجی 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 �روژهها
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 پروژههـا به منابـع درآمدی
متصـل هسـتند کـه یـا پایـدار نیسـت یـا غیـر شـفاف اسـت و یـا حصـول آن در هالـهای از
ابهـام قـرار دارد .گاهـی مـا بـه جـای کارهـای زیربنایـی و حیاتـی بـه سـمت کارهـای روبنایـی
حرکت میکنیم که جلب توجه کند ،انشـاءاهلل در این دوره اینگونه نخواهد بود و سـعی
میکنیـم از منابـع درآمـدی پایـدار بـرای پروژههـا اسـتفاده کنیـم .بـه دنبال این نیسـتیم که
بـه هـر قیمتـی پروژههـا را کلنـگ زده و  ۱۰درصـد 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 توسعهای برای فضای ورزشی بانوان در بوستانها
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 پارکهـای 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
مشـهد مقـدس �ـرف یـک مـاه آینـده بسـته اجرایـی و فرهنگـی بـرای فضاهـای ورزشـی
اختصاصـی بانـوان چـه از نظـر بهسـازی و چـه از نظـر توسـعهای را طراحـی و تدویـن کننـد.
فضای ت�ری� مومنانه مهیا شود
ارجائـی بـا طـرح ایـن سـوال کـه ا�ـر جـوان مشـهدی بخواهـد دو سـاعت تفریـح کنـد و
خانـوادهاش نگرانـش نباشـند ،بایـد کجـا بـرود؟ و چـرا نبایـد جایی برایشـان فراهم کنیم؟
تصریـح کـرد :اندیشـمندان حـوزه و دانشـگاه بـه مدیریـت شـهری کمک کند تـا یک تفریح

مومنانـه فراهـم کنیـم .چرا متولیـان کمک نمیکنند
کوهستان پارک به شهر برگردد؟ ا�ر متولیان کمک
کننـد ،مدیریـت شـهری گام اول را بر مـیدارد .بایـد
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 میتوانیـم ایـن زمین
را در اختیـار سـرمایهگذار سـالم بگذاریـم و در حـال
حاضـر نیـز جلسـهای بـا سـرمایهگذار برگـزار کردهایـم.
وی بـا بیـان اینکـه چـرا نبایـد بـرای فرزنـدان زائـران
برنامهریـزی کنیـم؟ اضافـه کـرد :میانگیـن مانـدگاری
زائـر  ۲٫۸روز اسـت در حالـی که ا�ـر به این میزان ،یک
روز اضافه شود اقتصاد شهر  ۲۵درصد رشد میکند.

کنترل هوشمند در انضباط ترافیکی
شـهردار مشـهدالرضا� در خصـوص انضبـاط
ترافیکـی ،گفـت :تاسـف بـار اسـت کـه اعـالم کنـم در
سـال  ۱۴۰۰و در شـهر کامـال پیشـرفته امـروزی ایرانـی
بیـش از  ۲۰۰نفـر از همشـهریان در طـول سـال،
در سـوانح داخـل شـهری جانشـان را از دسـت
میدهنـد و  ۲۰هـزار نفـر مصـدوم میشـوند.
وی افزود :به همین خاطر با پلیس راهور قرار
گذاشتیم و از مردم و نهادها نیز کمک میخواهیم
که پای کار بیایند ،زیرا مردم نباید به دلیل وقوع چنین
حوادثی داغدار شوند .با کنترل هوشمندی که در شهر
مشهدوجوددارد،بایدبعداز هر تخلفبارانندهتماس
گرفته شود ،زیرا ما شماره همراه و پالک خودروها را
در اختیار داریم .بر همین مبنا با رعایت بسیار ساده
قوانین راهنمایی و رانندگی و با احترام گذاشتن
به حقوق یکدیگر میتوانیم فرهنگ را ارتقا دهیم.
منط�ه  11منط�ه پایلوت هوشمندسازی
شـهردار مشـهد افـزود :مـا شـهرداری منطقـه  ۱۱را
بـه عنـوان منطقـه پایلـوت بـرای هوشـمند سـازی
انتخـاب کردهایـم و در صـورت موفقیت ایـن کار را به
سـایر مناطـق نیـز تسـری میدهیـم.

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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---------پـــاییــــــــز ۱۴۰۰
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---------پـــاییــــــــز ۱۴۰۰
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ســید عبــدا� ارجا�ــی شــهردار مشــهد:

ت ـ ـ ـ�ــاه ـ ـ ـ ـ ــ�  ۶۰هـ ـ ـ ــ�ار
می ــ�یـ ـ ــارد � یـ ـ ــال ـ ــ�
بـ ـ ــرای ا� ـ ـ ـ ــرای
� ــروژههــای
عمران ــ�

شــهردار مشــهدالرضا از تفاهمنامــهای بــه ارزش ۶۰هــزار میلیــارد ریــال بــا بانــک شــهر جهــت تامیــن مالــی پروژههــای عمرانــی و خدمــات
شــهری مشــهد خبــر داد.
ســید عبــداهلل ارجائــی ،در مراســم امضــاء ایــن تفاهمنامــه 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 پتانســیلهای زیــادی در ابعــاد گونا�ــون اســت ا�هارکــرد :وجود مضجع شــریف
امــام هشــتم بــه عنــوان ارزش بنیــادی ایــن شــهر و اصلیتریــن مزیــت رقابتــی مشــهدالرضا� شــرایطی را ایجــاد کــرده اســت کــه بــا کمــی
هوشــمندی میتــوان �رفیتهــای زیــادی را از آن اســتخراج و زائــران و مجــاوران علیبنموســیالرضا� را از مواهــب آن بهرهمنــد کــرد.

ﭘﺮوءءءﺪﻧه وﯾﮋه

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  ۲۰تــا  ۳۰میلیــون زائــر داخلــی و ۴میلیــون زائــر خارجــی بــرای زیــارت بــه
مشــهد میآینــد و ایــن درحالــی اســت کــه بیــش از هشــتاد درصــد زائــران خارجــی کــه
بــه ایــران ســفر میکننــد بــه مشــهد مشــرف میشــوند.
ارجائــی تصریــح کــرد :ایــن �رفیــت کــه در دوران پســا کرونــا مســلما بیشــتر
خواهــد شــد و در برآوردهــای آســتان قــدس رضــوی بــه ســاالنه  ۴۰میلیــون زائــر
خواهــد رســید ،نیــاز بــه ایجــاد زیرســاختهای الزم رفاهــی ،فرهنگــی متعــدد دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهر مشــهد ،اکنــون بیــش از  ۵۲درصــد 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 میشــویم.
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 عرصههــای 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  ۲٫۸روز اســت کــه
ا�ــر بتوانیــم بــا ایجــاد جاذبههایــی حضــور زائــر را افزایــش بدهیــم ســهم بســزایی در
رونــق اقتصــادی شــهر خواهــد داشــت.
وی بــا بیــان اینکــه ســاالنه حــدود  ۳۳درصــد از جمعیــت کشــور بــرای زیــارت
بــه مشــهد میآینــد افــزود :ا�ــر جمعیــت زائریــن را  ۳۰میلیــون نفــر فــرض کنیــم و
جمعیــت کشــور را  ۸۵٫۷میلیــون در نظــر بگیریــم حــدود  ۳۳درصــد از جمعیــت
کشــور بــرای زیــارت بــه مشــهد ســفر میکننــد و ا�ــر بتوانیــم ایــن میــزان را بــه  ۴۰تــا
 ۴۵درصــد افزایــش دهیــم میتوانیــم ادعــا داشــته باشــیم کــه در اقتصــاد زیــارت
ســهم خــود را بیشــتر کردهایــم.
شــهردار مشــهدالرضا� اضافــه کــرد :بــرای ایجــاد چنیــن فضایــی چنــد نکتــه
از جملــه اول تســهیل دسترســی بــه مشــهد چــه از راه هوایــی ،چــه ریلــی و چــه
زمینــی ،دوم توســعه زیرســاختهای رفاهــی در مشــهد شــامل تفریحــات ســالم،
اماکــن اقامتــی ،گردشــگری ســالمت و غیــره ،ســوم توســعه زیرســاختهای شــهری
شــامل شــبکه عبــور و مــرور ،حملونقــل عمومــی و در کنــار ایــن مــوارد توســعه
زیرســاختهای آب ،بــرق ،گاز و دیتــا حائــز اهمیــت اســت.
ارجائــی ،تصریــح کــرد :در ایجــاد تمامــی ایــن زیرســاختها ،نقــش شــبکه بانکــی

میتوانــد نقــش پــر رنگــی باشــد ،آن چیــز کــه
مــا از شــبکه بانکــی بــه ویــژه بانــک شــهر کــه
کار تخصصــی حــل چالشهــای مدیریــت
شــهری را برعهــده گرفتــه اســت داریــم ورود
و ســرمایهگذاری در ایــن مســیر بــرای توســعه
شــهر مشــهد اســت.
وی گفــت :بــر ایــن اســاس طــی مذاکــرات
فشــردهای که در  ۲۰روز گذشــته با مدیرعامل
و رئیــس هی�ــت مدیــره بانــک شــهر داشــتیم
پیشــنهاد امضــاء تفاهمنامــهای در ایــن
زمینــه را دادیــم کــه امــروز شــاهد بــه نتیجــه
رســیدن آن هســتیم.
شــهردار مشــهدالرضا� ادامــه داد:
طبــق ایــن تفاهمنامــه همــکاری کــه میــان
شــهرداری مشــهد و بانــک شــهر بــه امضــاء
رســید پروژههــای عمرانــی و خدمــات شــهری
تــا ســقف حداقــل  ۶۰هــزار میلیــارد ریــال از
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،
خوشــبختانه شــهردار مشــهد ایدههــای
بســیار خوبــی در زمینــه اجــرای پروژههــای
عمرانــی و خدمــات شــهری دارنــد کــه آمادگــی
داریــم در تامیــن مالــی ایــن پروژهها مشــارکت
داشــته باشــیم.
وی افــزود :موضــوع ایــن تفاهمنامــه
کــه امــروز بــه امضــاء رســید تامیــن مالــی
پروژههــای شــهری تــا ســقف  ۶۰هــزار میلیــارد
ریــال اســت کــه اجــرای آنهــا موجــب رونــق
بیشــتر زیــارت خواهــد شــد.

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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کایرکاتور

باالخره امیکرون هم به ایران رسید!
(مهدی عزیزی)
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آخرین قیمت اقالم شب یلدا!

---------شــــــــمـــــاره 9
---------پـــاییــــــــز 1400

(معصومه نیکبخت)

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد

چگونه قیمت خودرو بدون افزایش اصالح شد!

(کاریکاتور از :معصومه نیکبخت)

