خبر
اجتماعی

نمایندهولیفقیهدراستان:

ما موظف به طلب اصالح جامعه
هستیم

نماینــده ولــی فقیــه در
خراســان رضوی گفت :ما
موظف بــه اصــاح جامعه
نیســتیم ما تنهــا موظف به
طلباصالحجامعههستیم
و اگر مــا موظف بــه اصالح
جامعه بودیم طبیعی است
که هــر عمــل و حرکتی که
میخواستیمانجامدهیمبایدیقینکنیمکهحتمابهاصالح
منجرخواهدشدواگردریکحرکتیماشکداشتیمکهبه
اصالحجامعهمنجرمیشودیانمیشود،درانجامآنعمل
وحرکتماوظیفهمندنیستیم.
بهگزارشفارس،آیتا...علمالهدیدرگردهماییفعاالن
امربهمعروف و نهیازمنکر استان با اشاره به حدیثی از امام
حسین(ع)گفت:ماموظفبهطلباصالحهستیمونهخود
اصالح ،طلب اصالح به معنای خود اصالح نیســت ،طلب
اصالحاقدامبرایاصالحاستگاهیایناقدامممکناست
موثرواقعشودواصالحهممحققشود،گاهیازاوقاتاین
طلبوایناقدامموثرواقعنمیشود.
امام جمعه مشــهد ضمن تاکید بر این که حــوزه وظیفه ما
اصالح جامعه نیســت و ما وظیفه طلب اصــاح جامعه را
داریم ،افــزود :ما وظیفه داریم که هــر حرکت مصلحانه را
انجام دهیــم ،حال میخواهد به نتیجه برســد یا به نتیجه
نرسد ،ما مامور به نتیجه نیســتیم ما موظف به اصل طلب
اصالح هستیم و باید خواهان اصالح باشیم و به سوی آن
حرکتکنیم.
ویتصریحکرد:نکتهدیگردرکالمموالایناستکهتحقق
اصالح جامعه فقط در یک جهت امکانپذیر است و آن هم
امربهمعروف و نهیازمنکر است .وی با بیان این که اصالح
در جامعه منهای امربهمعــروف و نهیازمنکــر امکانپذیر
نیست،افزود:اگرکسیمدعیاصالحجامعهشدومنکرات
شرعیرانهینکرد،درادعایاصالحدروغمیگویدوقصد
اصالحندارد.

هواشناسیخراسانرضویپیشبینیکرد

احتمال بارش رگباری باران
در مناطقی از استان

کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان
رضوی گفت :بارش باران همراه با رگبار و رعد و برق ظرف
 24ساعتآیندهدرایناستانپیشبینیشدهاست.
غالمرضا ضیاء شــهابی در گفت و گــو با ایرنا افــزود :طبق
بررسینقشههایپیشیابیهواشناسیوتصاویرماهواره
در این مدت ،بارش باران بیشتر شمال غرب و نوار شمالی
خراسانرضویرافرامیگیرد.
ویتصریحکرد:همچنینروندکاهشدمایهوادراستان
آغاز شده اســت و تا روز دوشــنبه هفته آینده ( 26شهریور)
ادامه دارد و میانگین دمای هوا طی این مدت تا  10درجه
کاهشمییابد.

گزارشجلسه
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مسلمی

معاون استاندار در جلسه شورای آموزش
و پرورش:
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دستگاه های خدمت رسان نهایت
همکاری را با مدارس داشته باشند

معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستاندارگفت:دستگاه
های خدمــات رســان در ابتــدای ســال تحصیلــی نهایت
همکاریرابامدارسداشتهباشندواگراحتماالانشعابات
برق،آب یــا ...مــدارس قطع شــده اســت ،دســتگاه های
مربوط موظف شــوند برای وصل مجدد آن اقدام کنند .به
گزارش «خراسان رضوی» ،محمد رحیم نوروزیان شامگاه
سه شنبه در جلسه شــورای آموزش و پرورش استان که در
محلادارهکلآموزشوپرورشبرگزارشد،بهنقشآموزش
و پرورش در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه اشاره
کرد و گفت :در سال گذشته از اعتبارات استانداری280
میلیونتومانبرایکاهشآسیبهایاجتماعیوخشونت
در آمو زشوپرورش اختصاص یافت و در اعتبارات امســال
نیزاگرآموزشوپرورشطرحیداشتهباشدباآنموافقتو
ازآنحمایتمیکنیم.ویهمچنینبهبرنامهریزیدشمن
برای ایجاد اخالل در آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد
و گفت :در چند روز گذشته دشمنان فراخوان های بسیار
زیادی برای ایجاد مشکل در اول مهر ماه داده اند ،از طرفی
باتوجهبهمشکالتاقتصادیکشورواینکهخانوادههادر
حالتهیهلوازمتحریروپوشاکبرایفرزندانخودهستند،
طوریبرنامهریزیشودکهازفشارخانوادههاکاستهشود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفت :آمــوزش و
پرورش خود را درگیر مســئله سخت و ســنگینی به عنوان
اسکان کرده که نه کار آموزش و پرورش است و نه امکانات
آن ایجاب می کند .نوروزیان اظهــار کرد :آموزشوپرورش
استان میتواند با یک سوم مبلغ هزینه اسکان فرهنگیان
در مــدارس ،با هتلهــا قرارداد ببنــدد و ایــن کار به عنوان
طرح مطرح شــود تا هم کرامــت مردم حفــظ و هم موجب
رونقصنعتهتلداریشود.ویهمچنینتاکیدکرد:باید
مراقبتبودتابهخانوادههافشاراقتصادیزیادیواردنشود
و نیازمندیهای مدارس و مشــارکت والدین به شیوههای
مناســبتری دنبال شــود تا نتیجه مطلوبتری را بهدنبال
داشتهباشد.
وی یادآور شــد :در ســال آینده انتخابات بســیار حساسی
را پیــشرو داریم و بخش عمدهای از فشــارهای وارد شــده
بهکشــور برای تحت تاثیر قراردادن انتخابات مردم است،
تا مشارکت مردم را به حداقل برسانند ،بنابراین هر برنامه
و فرصتی که بتواند مشارکت مردم را در امور خود افزایش
دهدبایدموردتوجهقرارگیرد.
همچنیندرادامهاینجلسهقاسمعلیخدابنده،مدیرکل
آموزشوپرورش خراســان رضوی ،به حمایت استانداری
برای جبران نیــروی انســانی در آموزش و پرورش اســتان
اشارهکردوگفت:هیچیکازکالسهادرخراسانرضوی
تعطیل نمیشود و تمام دانشآموزان از ابتدای مهرماه در
کالسهــای درس با حضور معلم بهتحصیــل میپردازند.
وی با اشــاره به ایــن که حدود 10ســال ســهم 3درصدی
آموزشوپرورش از عوارض نوســازی شهرداری قطع شده
بود اظهار کرد :با مساعدت شــورای شهر و شهرداری15،
شهریورماهمبلغ 500میلیونتومانبهحسابدرآمدهای
آموزشوپرورشواریزشد.

مدیرعامل قطارشهری مشهد خبر داد

موافقت وزارت کشور با انتشار
اوراق مشارکت  700میلیاردی برای خط 3

 2قطار شهری مشهد نیز اشاره کرد و افزود :برای
خرید کاالهای خط  2قطار شهری مشهد با چالش
هایی روبه رو هســتیم ،برخی از کاال ها در گمرک
اســت و اقدامات ثبت ســفارش بــرای ترخیص آن
در حال انجام است که امیدواریم به زودی این کار
صورت گیرد.

گزارشجلسه

محمد حسام مسلمی

موافقــت وزارت کشــور بــا انتشــار  700میلیــارد
تومان اوراق مشــارکت برای خط سه قطار شهری
مشهد خبری بود که روز گذشــته مدیرعامل قطار
شــهری مشــهد در مراســم آغاز عملیــات حفاری
مسیر ســه کیلومتری خط  3قطار شهری مشهد از
ایستگاه باب الجواد(ع) به سمت پایانه مسافربری
امام رضا (ع) بیان کرد.
به گزارش «خراســان رضــوی» ،کیانــوش کیامرز
روز گذشته در حاشیه مراسم آغاز عملیات حفاری
خط سه قطار شــهری از ایســتگاه باب الجواد (ع)
به سمت ایســتگاه های دانش ،میدان بسیج15 ،
خرداد و در نهایت پایانه مســافربری امام رضا (ع)
با بیان این که تاکنون بیش از  200میلیارد تومان
برای خط سه قطار شهری هزینه شده است ،اظهار
کــرد :وزارت کشــور بــرای انتشــار  700میلیارد
تومان اوراق مشارکت برای خط سه موافقت کرده
است و امیدواریم که این موضوع در سازمان برنامه
و بودجــه و بانک مرکــزی نیز مــورد موافقــت قرار
بگیــرد.وی تصریح کرد :هم اکنــون بیش از 300
میلیــارد تومــان منابع مالی امســال و ســال آینده
برای خط سه قطار شهری مشهد در اختیار داریم،
البته با توجه به هزینه هــا در وضعیت موجود برای
تکمیل عملیات حفاری تونل های این خط به بیش
از یک هــزار و  100میلیــارد تومان نیاز اســت که

•خودکفایی در ساخت تجهیزات
دستگاه حفاری "تی بی ام"

مهارتی اســتفاده کردند .وی با بیــان این که محور
برنامه هــای اوقات فراغت امســال مهــارت آموزی
دانش آموزان بود اظهار کرد :بر این اســاس شــعار
«هر دانش آموز ،یک مهارت» مورد توجه قرار گرفت
و بیش از  110نفر از دانش آموزان شــرکت کننده
در برنامه هــای اوقات فراغت ،مهــارت های فنی یا
هنری را فــرا گرفتند .وی گفــت 23 :درصد دانش
آموزان استان از برنامه های تابستانی این اداره کل

اســتفاده کردند و بقیه نیز در برنامه های تابستانی
دیگر نهادها و ســازمان ها یا در کالس های تقویتی
شرکت داشــتند .معاون امور پرورشــی و فرهنگی
اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی افزود:
مهر ماه امسال نیز نمایشگاهی از آثار و محصوالت
تولیدی دانش آموزان شرکت کننده در کالس های
تابســتانی برای عرضه و فروش ایــن محصوالت در
مشهد برپا می شود.

روز گذشته عملیات ادامه حفاری خط  3قطارشهری از ایستگاه باب الجواد (ع) به سمت میدان بسیح آغاز شد.

قراردادهای آن با پیمانکار امضا شده است.

•دستگاه حفار خط  3خرداد  98به
ترمینال میرسد
وی در ادامــه به زمــان بندی حفاری های خط ســه
قطارشهری مشهد اشاره کرد و یادآور شد :دستگاه
حفاری چهار ماه دیگر به دو ایستگاه دانش و بسیج
خواهد رســید و پیش بینــی می کنیم بــا روندی که
طی می شود ،عملیات حفاری تونل خط سه تا پایانه
امام رضا (ع) تا پایان خرداد ماه سال آینده به اتمام
برسد .وی افزود :دستگاه تی بی ام که وارد ایستگاه
باب الجواد (ع) شده بود ،با پیچیدگی های بسیاری

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی:

 220هزار دانش آموز استان در برنامه های اوقات فراغت شرکت کردند
معاون امور پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آموزش
و پــرورش خراســان رضــوی گفــت 220 :هــزار و
 400نفــر از دانــش آمــوزان اســتان از برنامه های
اوقــات فراغت تابســتان امســال بهره مند شــدند.

کیامرز در ادامه به موضوع ترخیص کاالهای خط

کیامرز تصریح کرد :با همتی که نیروهای قرارگاه
خاتــم االنبیا (ص) داشــتند ،در بخــش حفر تونل
قطار شــهری خودکفا شده ایم ،دســتگاه حفاری
تی بی ام که قبــا برخی از تجهیــزات آن از خارج
وارد مــی شــد اکنــون بــا توانمنــدی متخصصان
کشــورمان قطعات این دســتگاه در داخل کشور
ســاخته می شــود و مشــکلی بــرای این دســتگاه
وجود ندارد.
وی با بیان این که بســیاری از پــروژه های عمرانی
در کشورمان به دلیل شــرایط سخت متوقف شده
اســت ،اظهار کرد :امــروز با تــاش پیمانــکاران،
شــهردار مشــهد و دولت پروژه قطار شهری مشهد
متوقف نشده است ،هرچند که با برخی مشکالت
مواجه هستیم.
کیامرز همچنین درباره تکمیل خط  2قطارشهری
مشهد گفت :برنامه ما تکمیل خط دو قطارشهری
مشهد تا پایان سال است البته با مشکالتی مواجه
هستیم که ممکن اســت کار را به تاخیر بیندازد اما
قطع ًا این خط تکمیل خواهد شد.

علیرضا مالک اشــرفی در گفت و گو بــا ایرنا افزود:
این دانش آموزان در بیش از یک هــزار و  50پایگاه
اوقات فراغــت زیر نظــر ایــن اداره کل ثبت نــام و از
برنامه های هنری ،فرهنگی ،آموزشــی ،ورزشــی و

همراه بود ،اقداماتی که برای برش شمع ها بود ،کار
را پیچیده می کرد و می بایست از زیر خط یک عبور
می کردیم و این عملیات توانمندی و رکوردی قابل
ثبت در کشــور بود.مدیر عامل قطار شــهری مشهد
با بیان این کــه حفــاری در خیابان امام رضــا (ع) با
حساسیت ویژه ای انجام می شود افزود :در اطراف
این خیابان برج های بلندی قرار دارد و این عملیات
با حساسیت ویژه ای ادامه پیدا می کند.

•چالش خرید و ترخیص کاالهای خط 2
قطار شهری از گمرک

چهرهها وخبرها
مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد

خدمت جهادی به 11هزار نفر از ساکنان مناطق محروم استان
مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشــکی مشهد گفت :با برگزاری ســه اردوی جهادی با
مشارکتدانشجویان،اعضایهیئتعلمیوکارکنان،بیشازیازدههزارنفرازساکنان
مناطقمحرومزیرپوششخدماتبهداشتی،درمانیوآموزشیقرارگرفتند.بهگزارش
وبدا ،دکتر اسماعیل زاده با بیان این که اردوهای جهادی دانشگاه در مناطق حاشیه
شهر مشهد(پنجتن) ،بخش رضویه دهستان آبروان و روستاهای شهرستان سرخس
برگزار شد ،اظهار کرد :یکی از مهم ترین ابتکارات در این اردوی دوروزه که برای اولین بار دراردوهای جهادی
انجام شد ،توزیع بن کارت های سالمت ویژه دریافت خدمات رایگان برای نیازمندان بود .این بن کارت ها
در بخش های مختلف پزشکی ،دندان پزشکی ،مامایی و بینایی سنجی تهیه شد.

رئیس شورای شهر مشهد:

نقش دستگاه قضایی در جلوگیری
ازتخلفاتساختمانیبرجستهاست

•حراست شود تا امانت مردم در مسیر انتقال
و جابه جایی و نگهداری دچار خسارت نشود
وی تصریح کرد :برخی از اموال نگهداری شده در انبارها
متعلق به ســال های  92و  93اســت؛ این در حالی است
که طبق قانون شــهرداری موظف اســت تنها  9ماه از این
اقالم نگهداری و سپس با هماهنگی دادستانی و دستگاه
قضایی بــرای برگــزاری مزایده اقــدام کند .وی بــا تاکید
بر این که شــهرداران مناطــق باید با فوریت برای ســامان
دهی شــرایط موجود تالش و به نکات ایمنــی و پدافندی
در انبارها توجه کنند ،افزود :کاالهای انبار شده به عنوان
امانــت در اختیار شــهرداری اســت و باید از آن حراســت
شــود تا در مســیر انتقال و جابــه جایی و نگهــداری دچار
خسارت نشود.

دبیر ستاد ثبت نام اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت :بیش از  50هزار
دانش آموز در مدارس شبانه روزی استان تحصیل می کنند .رضا صابری توالیی در
گفت و گو با ایرنا افزود :خراسان رضوی با  411مدرسه شبانه روزی رتبه اول کشور
را در این زمینه دارد .وی اظهار کرد :این مدارس در سراسر مناطق و شهرستان های
استان پراکنده اند و پوشش کامل توسط این مدارس با هدف تحقق عدالت آموزشی
پیگیری و دنبال می شود .وی تصریح کرد :سطح کمی و کیفی خدمات آموزشی و تربیتی در مدارس شبانه
روزی استان بسیار باالست و نتایج خوب تحصیلی نشان از این موضوع دارد .توالیی افزود :در این مدارس
خدمات خوابگاهی و رفاهی به دانش آموزان ارائه می شود.

معاون نظارت و پایش ادارهکل محیط زیســت خراســان رضوی اعالم کــرد 70:درصد بار
آلودگی مربــوط به منابع متحرک مانند هواپیما و وســایل نقلیه اســت .محمــد عرفانی در
گفتوگوباایسنادربارهدرصدتوزیعبنزینیوروچهاردرمشهداظهارکرد:طبقسنجشهاو
نمونهبرداریمادرفصولمختلف،بنزینیوروچهاردارایعدداستاندارداست.آزمایشهایی
که شرکت پخش انجام داده است ،نشان میدهد بنزین 100درصد استاندارد است .وی
تصریح کرد :با نزدیکشدن به فصل پاییز و مستعدبودن شهر مشهد از نظر وارونگی هوا و اینورژن (وارونگی دما)
احتمالبروزآلودگیبیشترمیشود.معاونمحیطزیستاستاندربارهسنجشبنزینوگازوئیلدرفصلتابستان
تصریحکرد:ماسنجشهاییانجامدادیمونمونههایشرابرایسازمانفرستادیمومنتظرجوابآنهستیم.

خبر
شهری

افتتاح 6پروژه فضای سبز در مناطق کم برخوردار مشهد
روز گذشــته شــش پروژه فضــای ســبز در مناطق
کم برخوردار مشــهد با حضور مســئوالن شهری و
استانی افتتاح شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شهرداری مشهد ،شــهردار مشــهد در این مراسم
با تاکید بر این که ارتقای زندگــی مردم درمناطق
کم برخوردار ،امنیت و توســعه را به دنبال خواهد
داشــت ،گفت :مصمــم هســتیم کیفیــت زندگی
مردم را در مناطق کم برخوردار شــهر مشهد ارتقا
دهیم .قاســم تقــی زاده با بیــان این که این شــش
بوستان با نام مبارک سیدالشهدا(ع) افتتاح شد،
افزود :با افتتاح این پارکها در مجموع طی یک ماه
گذشته  140هزار متر مربع فضای سبز در مناطق
کم برخوردار ایجاد شده است .وی با تاکید بر این
که بانــوان نیز بایــد از فضاهــای ســبز اختصاصی
برخوردار باشند ،گفت :از معاونت خدمات و محیط
زیست شهری شهرداری مشهد میخواهیم در این
محل ،پارکی ویژه بانوان ایجاد شود.

•همت مدیریت شهری مشهد برای
آبادی مناطق کم برخوردار
نماینــده مردم مشــهد و کالت در مجلس شــورای
اسالمی نیز در این مراسم اظهار کرد :خوشبختانه
مدیریت شهری و شورای شهر مشهد همت خود را
در آبادانی شــهر به ویژه مناطق کم برخوردار قرار
دادهاند که امیدواریم مشــهد که تمدنساز است،
به عنوان الگوی مدیریت شهری و آبادانی و رفاه در
دنیا معرفی شود.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشــمی با بیان این
که فضاهای ســبز و بوســتانها در کنار شــادابی و
نشــاط بــرای شــهروندان در کاهــش آلودگی هوا
تاثیر گذار اســت ،افزود :اقدامات خوبی در زمینه
ایجاد کمربند ســبز و فضاهای سبز شــهری انجام
شده است که امیدواریم ســرعت بیشتری به خود
بگیرد.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی

مدیرعامل الیت:

پارکینگ های مسقف ومکانیزه
برای الیت دردسرساز است

عکس  :شهرداری مشهد

رئیس شــورای شــهر مشــهد گفت :نقــش دســتگاه قضا
در ممانعــت از انجــام تخلفــات ســاختمانی و ســاخت و
ســازهای غیرقانونی و خارج از ضابطه ،به ویژه در مناطق
کمبرخوردار و حاشیهای شهر بسیار برجسته است.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی شــورای شــهر مشــهد،
محمدرضا حیدری در حاشیه بازدید سرزده از انبارهای
اداره نظارت برساخت و ساز مناطق  3 ،2و  4شهرداری
مشــهد ،ضمن تشــکر از دســتگاه قضایی و قضات که در
زمینه جلوگیری از تخلفات ساختمانی مدیریت شهری را
کمک میکنند ،اظهارکرد :تاکنون همراهی و همکاری
بســیار خوبی میان دســتگاه قضایــی و مدیریت شــهری
وجود داشــته اســت و از تمام فعاالن این حوزه قدردانی
میکنــم .حیــدری در ادامه بــا اشــاره به حجــم اجناس
و مصالــح ســاختمانی دپو شــده در ایــن انبارهــا ،گفت:
شــهروندان عزیزی کــه امــوال آن ها بــه دلیــل تخلفات
ســاختمانی در اختیــار شــهرداری قــرار گرفتــه اســت،
هرچه زودتر و در فرصت زمانی مشــخص شــده از ســوی
شهرداری برای بازپسگیری آن اقدام کنند.

 50هزار نفر در مدارس شبانه روزی استان تحصیل می کنند

 70درصد بار آلودگی هوای مشهد مربوط به منابع متحرک است

با حضور مسئوالن شهری و استانی انجام شد

از میان خبرها
شورای شهر

دبیرستادثبتنامآموزشوپرورشخراسانرضوی:

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان:

همچنین به کمبود منابع آبی اشــاره کرد و گفت:
مشــکل تامین زمین را برای ایجاد فضای ســبز به
گونهای میتوان برطرف کرد اما برای تامین منابع
آبی به منظور آبیــاری فضاهای ســبز باید چارهای
اندیشید و از فناوریهای جدید استفاده کرد.

•ارائه خدمات عمومی در فضای شهر ،در
شورای پنجم متوقف نشده است
رئیس شورای اسالمی شهر مشــهد نیز که از دیگر
ســخنرانان این مراســم بود ،با بیان این کــه پروژه
بزرگ قطارشــهری و همچنیــن طرحهای مختلف
فضای سبز در شهر فعال است ،گفت :این موضوع
خود گویــای فعالیتــی به شــمار میآید که توســط
مدیریت شــهری در حال انجام اســت .محمدرضا
حیدری افــزود :ارائــه خدمات عمومــی در فضای
شهر ،در شورای پنجم متوقف نشده است و با وجود
محدودیتهــای شــدید مالی و دشــواریهایی که
در مســیر تامین منابع اعتباری وجود دارد ،تمامی
کارها طبق روال انجام میشود.

•برنامهریزی برای احداث  50بوستان
در مشهد تا پایان امسال

عضو هیئت رئیســه شورای شهر مشــهد نیز در این
مراســم گفت :در بودجه امسال شهرداری مشهد،
ایجاد  50بوســتان به ویژه در مناطق کم برخوردار
پیشبینی شده است .محمدحسین ودیعی افزود:
همچنیــن در ردیفهــای دیگر بودجه شــهرداری
مشهد ،توسعه فضاهای ســبز ،تفریحی و فرهنگی
و ورزشــی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در کنار
آن ،از بودجــه دولتی نیز برای کمک به بهســازی و
بازسازی مناطق کم برخوردار و بافتهای فرسوده
استفاده خواهیم کرد.

•افتتاح  5بوستان جدید تا پایان سال
همچنین معاون خدمات و محیط زیســت شــهری
شهرداریمشهددراینمراسماظهارکرد:باتوجهبه
دغدغههایشورایشهروشهردارمشهددرراستای
افزایش فضاهای ســبز مناطق کم برخــوردار ،پنج
بوستاندیگرازجملهبوستاننظامدوستوبوستان

خطی دروی در محــات کم برخوردار منطقه ســه
شهرداری مشهد تا پایان ســال افتتاح خواهد شد.
خلیل ا ...کاظمی افزود :با توجــه به کمبود فضای
ســبز در مناطق کم برخوردار به ویژه منطقه سه ،با
حمایتهایشورایشهروتاکیداتشهردارمشهد،
 10درصد از اعتبارات امسال فضای سبز به همراه
دو میلیارد و 800میلیون تومان از اعتبارات دولتی
به ایجاد فضای سبز در منطقه ســه اختصاص داده
شد.وی تصریح کرد :لذا با توجه به اعتبارات در نظر
گرفتهشده،ششپروژهفضایسبزشاملفازچهارم
بوســتان بهار در پهنه غربــی با  48هــزار متر مربع،
پارکخطیباغودرانتهاییوسفزادهباهفتهزارو
 700متر مربع ،بوستان آسمان در شهرک مهرگان
با  12هزار و  700متر مربع ،بوستان رسالت با پنج
هزار و  200متر مربع ،بوســتان ســیس آبــاد با 12
هزار و  800متر مربع و بوستان دروی با چهار هزار
و  300متر مربع وســعت و در مجمــوع با هزینه 10
میلیارد تومــان به بهرهبرداری رســید که نیم متر به
سرانه فضای سبز منطقه سه اضافه کرد.

مدیرعامــل الیت گفــت :هرکســی ادعــا دارد ،بیاید من
همین امــروز همــه پارکینگهــای مســقف و مکانیزه را
به او واگــذار میکنم ،ایــن پارکینگها فقــط برای الیت
هزینهبر و دردسرساز است .اسدی در گفت و گو با فارس
اظهار کرد :مدیران عمدتا به صندوق رأی نگاه میکنند
که براســاس شــعارهایی که دادهاند باید جوابگو باشند
و ما هرقدر منطــق ترافیکی می آوریم ،فایــدهای ندارد.
وی افزود :از منتقدان اصلی شــیوه الیت بــودم و این که
اکنون در این ســمت ام ،هنوز هم منتقد خودمان هستم
و میخواهم این مســائل را حل کنم امــا صادقانه بگویم
خیلی از این مشــکالت را به ســادگی نمیتوان برطرف
کرد.
اسدی تصریح کرد :در شرایط فعلی که هر مدیری دنبال
محبوبیت بین مردم اســت ،عالقهای بــه افزایش قیمت
پارک حاشــیهای بین مدیــران وجود نــدارد ،دو موضوع
«دغدغه مردم» و «برهه حساس کنونی» باعث شده است
نتوانیم هزینههــا را افزایش دهیم .وی تاکیــد کرد :این
واقعا عادالنه نیست که فردی برای پارک کردن در ساعت
 8شــب در خیابان احمدآباد همان تعرفهای را بدهد که
برای ساعت  2ظهر در خیابان معلم پرداخت میشود.

•به چشم درآمدزایی برای شهرداری به الیت
نگاه نکنیم
همچنیــن بــه گــزارش ایســنا ،نایــب رئیس کمیســیون
حملونقل و ترافیک شــورای شهر مشــهد در واکنش به
الیحه گرانی 25درصدی الیت گفت :مردم نباید به چشم
درآمدزایی برای شهرداری به الیت نگاه کنند ،بلکه باید
به الیت با دید رفع ترافیک ،تأمین پارکینگ و افزایش رفاه
عمومی نگاه کنیم.
شــهناز رمارم افزود :من موافق افزایش تعرفه هســتم به
شرطی که ســامان دهی و منطق مناسبی برای آن وجود
داشته باشد .با افزایش تعرفه یکسان در تمامی خیابان ها
مخالف هستم.

