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مسئولقرارگاهپیشرفت
سپاه امام رضا(ع) اعالم کرد:

 90روستای محروم
تحت پوشش خدمات
بهداشتیسپاه
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رئیسکمیسیونعمران
شورایشهرمشهد:

سرنوشتکمربند
جنوبی با پژوهش
تعیینشود
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دادستان کاشمر:

معاون اداره كل راه و شهرسازی استان:

ویالهای غیر مجاز مسئوالن و پزشکان
در کالته بزی کاشمر تخریب می شود
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رئیسکمیسیونتوسعهوعمرانتوسشورایشهرمشهد

«شــاهنامه فردوســی» بــزرگ تریــن اثر
صفحه 8
فارسی تاریخ است ...

اخبار
گوناگون

براساسبرنامهعملیاتی97-1400

شهرداری مشهد مکلف به
اختصاص 31هزارمیلیارد
ریال برای اقتصاد شهر است
مدیرکلبرنامه،بودجهوارزیابیعملکرد
شهرداریمشهدگفت:شهرداریمکلف
اســت تا پایان برنامه عملیاتی میان مدت
 1397تا 1400حدود 31هزارمیلیارد
ریالبرایرونقاقتصادمشهداختصاص
دهد.جمالحسنبارانیافزود:براساس
مــاده 21این ســند ،شــهرداری مشــهد
مکلف اســت به منظور رونق اقتصاد شهر
درمحدودهوظایفخودزمینههایارتقای
امنیت ســرمایه گــذاری را از طریق جلب
مشارکت شــهروندان در توســعه اقتصاد
شــهر و توانمندســازی آن ها برای ایجاد
نهادهای سرمایه گذار شهری ،با توجه به
سیاست طرح جامع شــهری فراهم کند.
وی گفــت :شــهرداری تالش مــی کند با
حرکت در مســیر برنامه عملیاتی و پایش
آن ،مضامین راهبردی شامل شهر دارای
حملونقلعمومیدردسترسومتصل،
شهر پاک و حافظ منابع زیست محیطی،
شــهر امید بــا قابلیــت زندگــی مطلوب،
شهر معتدل و ایمن ،با درآمد پایدار برای
شهروندانوشهرداریرامحققسازد.

رفتو روب ،بیشترین
درخواستمشهدیها از137
در ســال  12 ،97هــزار و  517تمــاس
بــه موضــوع رفــت و روب و نظافــت و
موضوعهــای مرتبــط بــا آن اختصــاص
داشت که هشت هزار و  456مورد از این
درخواستهاباپیگیری،137انجامشد.
براساستحلیلهایآماریصورتگرفته،
در این میان ،چهار هزار و 983شــهروند
درخواست رفت و روب و نظافت و شست
و شوی منظم معابر را داشــتند و سه هزار
و  263تَن نیز در تماس با  137به مطرح
ساختنمشکالتیدرخصوصالیروبی،
نظافت ،شست و شــو یا سمپاشی جوی،
کانال،کالوچاهپرداختند.
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نسخهپیچییکسان
برای بیمه شدگان
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رئیسکمیسیونعمرانشورایشهرمشهد:

سرنوشت کمربند جنوبیباید بر اساس پژوهشی مستقل تعیین شود
رئیس کمیســیون عمران و شهرســازی شورای
شــهر مشــهد گفــت :تصمیمگیــری نهایــی
بــرای سرنوشــت کمربنــد جنوبــی مشــهد بایــد
بــر اســاس نتایــج یــک پژوهــش مســتقل انجــام
شــود .ســیدهادی مهد ینیــا در گفتوگــو
بــا ایســنا در خصــوص آخریــن وضعیــت پــروژه
کمربنــد جنوبــی مشــهد ،اظهــار کــرد :در
موضــوع کمربنــد جنوبــی بایــد بــه ایــن مســئله
توجــه کــرد کــه در شهرســازی هــر تصمیمــی
کــه میگیریــم چنــد وجهــی بــوده و حــل
مســئله اســت .هــر تصمیــم شــهری وجــوه
مختلفــی دارد و همــه اینهــا بایــد در کنــار
هــم قــرار بگیــرد؛ هــر چــه مســئله بزرگتــر
باشــد ،پیچیدهتــر خواهــد بــود .وی تصریــح
کــرد :در یــک کالنپــروژهای ماننــد کمربنــد
جنوبــی ابعــاد مختلفــی وجــود دارد و بایــد
بــا هــم حــل شــود .وی افــزود :پــروژه کمربنــد
جنوبــی در گذشــته تصویب شــده اســت و امروز
دغدغهمندیهــای دیگــری هــم در خصــوص
آن بــه وجــود آمــده اســت .بایــد کل ایــن پــازل
شــامل حــوزه ترافیکــی ،نقــش توســعهای و
اقتصــادی ،میــزان کاهــش و افزایــش ،CO
تأثیــر بــر دیــد و منظــر شــهری ،تأثیــر بــر محیــط
زیســت و گونههــای گیاهــی و جانــوری و بــه
طــور کلــی تأثیــر روی ظرفیــت جنوبــی شــهر

مسئوالنوقت
اقداماتموثری
برایپیشگیری
ازتخلفانجام
ندادند

بــا هــم حــل شــود .مهــدی نیــا بــا اشــاره بــه
اینکــه تاکنــون هیچکــدام از مدعیــان دو
طــرف پژوهــش مســتقلی را کــه نتایــج آن مبین
یــک موضــوع باشــد ارائــه نــداده اســت ،گفــت:
بایــد ایــن فضــا و فرصــت را ایجــاد کنیــم کــه
ایــن پژوهشهــا انجــام شــود و مــا بــه عنــوان
مدیریــت شــهری بایــد بــدون پیــشداوری بــه
ســراغ آن برویــم و تصمیــم بگیریــم .وی افــزود:
هنگامــی کــه در شــورای شــهر میخواهیــم
بــرای میلیاردهــا تومــان هزینــهای کــه بــرای
کمربنــد جنوبــی شــده اســت ،تصمیمگیــری
کنیــم باید بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــم که
ایــن میلیاردهــا تومــان نتیجــه  30 -20هــزار
تومــان عــوارض نوســازی اســت کــه از تکتــک
مــردم جم ـعآوری شــده اســت .از ســوی دیگــر
اگــر تصمیــم اشــتباهی در قبــال محیط زیســت
شــهر بگیریــم در  50ســال آینــده بایــد بــرای
تصمیــم امــروز خــود پاســخگو باشــیم و چــه
پاســخی خواهیــم داشــت؟ ایــن عضــو شــورای
شــهر مشــهد گفــت :واقعیــت آن اســت کــه مــن
هــم بــه عنــوان یــک متخصــص ،نــه بــه عنــوان
یــک عضــو شــورای شــهر در ایــن خصــوص
دغدغهمنــد هســتم و فکــر میکنــم کــه حتمــ ًا
بایــد بــا حساســیت بیشــتری بــه ایــن موضــوع
بپردازیــم.

عکس:میثم دهقانی

در ستایش کلماتی که از
گزند باد و باران در امان ماند

عطر قرآن در مشهد

قاضیمنصوریدرسومینجلسه
محاکمهمتهمانپدیده:
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تجمع سپرده گذاران
بدرتوس مقابل
استانداری
یادداشت

برگزاریچهاردهمین
نمایشگاهقرآن
تا 30اردیبهشت
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پیاز ،مرغ
و تخممرغ
درسرازیری
قیمت
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