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باهزینه 220میلیاردیودر 3.5میلیونمترمربعازمعابرمشهدانجاممیشود
حجتاالسالموالمسلمینمرویدردیداربا
تولیتحرممطهرحضرتزینب(س):

روحیه مقاومت مردم باعث شده
آمریکا جرئت حمله به ایران را
نداشتهباشد

آغاز نونواریآسفالت معابر

گزارشجلسه

محمد حسام مسلمی

روز گذشــته طی مراســمی عملیات بهسازی
و آســفالت  3میلیون و  600هزار متــر مربع با
اعتباری بالغ بر  220میلیارد تومان در هشت
نقطه از معابر شــهر به طور همزمان ،با دســتور
شــهردار و به صورت ویدئوکنفرانس در مشهد
آغاز شد .آن طور که مسئوالن مدیریت شهری
می گویند ،بیــش از 45درصد معابری که قرار
است در این عملیات آسفالت شود ،در مناطق
محرومواقعشدهاست.همچنینهمزمانبااین
عملیات،افتتاحراستگردفدکدرمیدانشهید
فهمیده که ســال ها قفــل ترافیک بر آن ســایه
افکندهبودنیزانجامشدکهباایناقدامترافیک
دراینمیداننیزروانسازیخواهدشد.
بهگزارش«خراسانرضوی»،محمدرضاکالیی
شهردار مشهد روز گذشته در این مراسم با بیان
این که آســفالت معابــر باید بــا باالترین کیفیت
انجام شــود ،اظهار کرد :شــهروندان در صورت
مشاهده هر گونه مشکل در آســفالت معابر ،آن
را به ســامانه  137اطالع رسانی کنند ،چرا که
جلب رضایــت شــهروندان از اهمیت ویــژه ای
برایمدیریتشهریبرخورداراست.ویافزود:
در آسفالت معابر عالوه بر این که باید با کیفیت
باال انجام بگیرد ،معاونت فنی و عمــران به ویژه
سازمان عمران شهرداری ،باید نظارت دقیقی
بر کار پیمانــکاران داشــته باشــد .وی در ادامه
صحبت هایش موضــوع فرهنگ ســازی توقف
خودروها قبل از خط عابر پیاده را به عنوان یکی
ازاولویتهایفرهنگیمدیریتشهریدرسال
 98برشــمرد و گفت :امســال فرهنگســازی
برای توقف خودروها پشــت خطوط عابر پیاده و
همچنین عبور عابران از خط عابر پیاده ،یکی از
اولویتهایفرهنگیشهرداریمشهداست؛در
اینزمینهآسفالتمعابر،زیرسازیوگذرگاههای
مناسببرایعبورعابرانموردتوجهقرارگیردتا
عبورازعابرپیادهفرهنگسازیشود.

عکس:میثم دهقانی

تولیت آستان قدس رضوی گفت :به موجب روحیه
مقاومت،ایستادگی،دشمنشناسیوبصیرتملت
ایران است که امروز آمریکا با وجود تمام تهدیدهایی
که میکند ،هیچ گاه جرئت حملــه نظامی به ایران
اسالمی را نخواهد داشــت .به گزارش آستان نیوز،
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی در دیدار
با تولیت آستان مقدس حضرت زینب(س) با اشاره
بــه توطئههای اســتکبار علیــه ملت ســوریه ،اظهار
کرد :آمریکا پــس از آن که نتوانســت در میدان نبرد
نظامی به اهداف خود برســد ،جنگ اقتصادی را با
تحریمهای ظالمانه علیه ملت ســوریه آغــاز کرده و
این همان توطئهای است که نسبت به ملت ایران نیز
در پیش گرفته ،که قطعا در این عرصه نیز شکســت
خواهــد خــورد .وی افزود :اســتکبار تــاش کرد با
برنامهریزی و هزینه میلیاردها دالر ،سوریه را از بین
ببردامابهفضلالهیشکستخوردوهیچنتیجهای
نگرفت.
تولیتآستانقدسرضویاظهارکرد:اگرچهتوطئه
استکبار در ســوریه خســارات عمرانی ،اقتصادی و
زیرساختی بسیار عظیمی را به این کشور وارد کرد،
اما در مقابــل روحیــه استکبارســتیزی ،مقاومت و
ایستادگی در برابر مســتکبران جهان و قارونهای
منطقهرادرملتسوریهایجادکرد.ویگفت:روحیه
مقاومت و ایستادگی که در ملت سوریه ایجاد شده
است ،این کشور را برای همیشه در برابر توطئههای
دشمنان ایمن خواهد ساخت.
حجت االســام والمســلمین مــروی تصریح کرد:
روحیــه مقاومت و ایســتادگی ملت ســوریه بود که
باعث پیروزی آنها در برابر توطئههای دشــمنان
شد و امروز کشــورهای اروپایی و مرتجع عربی که
روزی سفارتخانههای خود را در سوریه بستند ،به
دنبال برقراری رابطه با این کشور هستند .تولیت
آستان قدس رضوی با بیان این که ما نتیجه ایمان
و توکل به خدا را در قضیه ســوریه بــه عینه دیدیم،
خاطرنشان کرد :در ابتدای فتنه داعش بسیاری از
تحلیلگران معتقد بودند به دلیل آن که اســتکبار و
مرتجعان منطقه علیه سوریه متحد شدند ،نابودی
این کشــور قطعی اســت .اما رهبر معظــم انقالب
فرمودند ما بــا توکل به خداوند و اســتمداد نصرت
الهــی از مردم ســوریه و مقاومت حمایــت خواهیم
کرد.
همچنین در این دیدار هانــی مرتضی تولیت حرم
مطهر حضرت زینــب(س) با بیان ایــن که فتنهای
که در ســوریه ایجاد شــد ،نتیجه توطئه اسرائیل و
آمریکا با حمایت مالی مرتجعان منطقه بود ،گفت:
این توطئه از سالها پیش برنامهریزی شده بود ،به
طوری که پیش از آغاز این فتنه مهمات و تسلیحات
بســیاری را در ســوریه انباشــته کرده بودند .وی با
تأکیــد بر این که ســوریه بــه پیروزی نرســید مگر با
مقاومت و ایســتادگی رئیس جمهور بشــار اســد و
حمایت کشور ایران ،اظهار کرد :ما برای پیروزی در
برابر تروریستها مدیون حمایت و پشتیبانی رهبر
معظم انقالب اسالمی و ملت شریف ایران هستیم.
تولیت آستان مقدس حضرت زینب(س) بیان کرد:
امروز مردم ســوریه احترام عمیقی برای ملت ایران
قائل هســتند و معتقدند که اگر حمایت ملت ایران
نبود ،از دست داعش خالص نمیشدیم.
تولیت آستان مقدس حضرت زینب(س) همچنین
در بازدید از ســازمان اقتصادی رضوی بر تشــکیل
کمیتهمشترکمیاناینآستانوسازماناقتصادی
آستان قدس رضوی در راستای شــروع و گسترش
همکاریهای اقتصادی و عمرانی تاکید کرد.
همچنین تولیت آســتان قــدس رضــوی در بازدید
از مرکــز جامــع ارتباطــات مردمــی آســتان قدس
رضوی( )۱۳۸بــا تاکید بر ضــرورت و لزوم دریافت
نظرات مردمی برای بهبود شــرایط خدمترسانی
به زائران ،خطاب به مسئوالن این مرکز گفت :حتما
بنده را به طور مستمر در جریان نظرات ،پیشنهادها
و انتقادات مردم قرار دهید.

هســتند؛ همچنیــن از 220میلیــارد تومــان
اعتبار مصوب برای آسفالت معابر  80میلیارد
تومــان آن در اختیــار مناطــق شــهرداری قرار
گرفته اســت که بتواننــد برای لکه گیــری ها و
کارهای جزئی استفاده کنند .وی تاکید کرد:
با اعتباری که مصوب شده  75درصد آن برای
خرید آســفالت و  25درصــد برای اجــرای آن
هزینه می شود .همچنین از این اعتبار مصوب
برای آسفالت  3میلیون و  600هزار مترمربع
معابر در مشــهد 300،هزار متر مربع آسفالت
معابر خاکی در مناطق مختلف است و بیش از
 45درصد آسفالت ها در مناطق محروم انجام
میشود،همچنینبرایچهارمیلیونمترمربع
آسفالتبرایآیندهبرنامهریزیشدهاست.

•افتتاحراستگردفدکدرمیدانشهید
فهمیدهبرایکاهشترافیک

شــهردار مشــهد همچنین به افتتاح راستگرد
فدکاشارهکردوگفت:یکیازمشکالتجدی
میدانشهیدفهمیدهترافیکسنگیناینمحل
بهدلیلعبورخودروهاازکندروهابودلذابرای
کاهشترافیکورفعاینمشکلایجادراستگرد
ورودیبزرگراهشهیدچراغچیبهفدک(خین
عرب) در دستور کار قرار گرفت .کالیی با بیان
این که این پروژه قرار بود در مدت زمان 70روز
بهبهرهبرداریبرسد،تصریحکرد:باتالشهای
همکارانمــان در معاونت فنی و عمــران ،پروژه
راســتگرد فدک  10روز زودتــر از زمان تعیین
شــده به اتمام رســید که امیدواریم این سرعت
در همه پروژهها همــراه با کیفیت مــورد توجه
قرارگیرد.
• 7میلیونمترمربعآسفالتخرابدر
معابرمشهد

همچنیــن خلیــل ا ...کاظمــی ،سرپرســت
معاونت فنــی و عمران شــهرداری مشــهد ،در
این مراســم گفت :زمانی که موضوع آســفالت
معابر مطرح شــد ،آقای شــهردار دستور دادند
وضعیتآسفالتمعابرمشهدکهطیسالهای
گذشته صورت گرفته بررسی شود ،که در این

زمینهیکشناسنامهپنجسالهازآسفالتمعابر
برای مشهد تهیه شده است.وی افزود :در این
خصوص کمیته ای تشــکیل و شــاخص هایی
دربارهآسفالتمعابرمناطقمختلفتعیینشد
و هم اکنون بر اســاس برداشت هایی که انجام
شده است ،حدود 7میلیون متر مربع آسفالت
خراب در معابر شهر مشهد داریم که اصال قابل
تصور نبــود .وی ادامــه داد :این گــزارش آماده
شــد و جلســه ای با شــهردار محترم داشتیم و
این گزارش نیز برای شورای شــهر ارسال شد
و شورای شهر برای ســال  98اعتباری بالغ بر
 220میلیاردتومانتصویبکرد،سالگذشته
این اعتبــار 120میلیارد تومان بــود که اعتبار
امســال نســبت به ســال گذشــته 2برابر شده
است .وی تصریح کرد :امسال سازمان عمران
به عنوان پیشران آســفالت معابر تعیین شده و
طرفحسابشهرداریهماینسازماناست؛
تاکید کردیم این ســازمان برای آسفالت معابر
در مشــهد هم اکیپ های خودشــان را اضافه و
همازتولیداتداخلیدرمشهدبرایتامینقیر
وآسفالتاستفادهکنند.
• 45درصدآسفالتهادرمناطقمحروم

کاظمی اظهارکــرد :هم اکنون هشــت اکیپ
آسفالت در هشــت نقطه شهر مشغول فعالیت

•آسفالتمعابرنوعیارزیابیعملکرد
شهرداریطیسالهایگذشته

محمدهــادی مهدینیــا ،رئیــس کمیســیون
عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد نیز در
این مراســم اظهار کرد :آســفالت معابر یکی از
مطالبات شهروندان اســت و به نوعی ارزیابی
عملکــرد شــهرداری طی ســال های گذشــته
همین آسفالت معابر بوده است .وی ادامه داد:
ازدورهایکهبیشترمطالباتشهروندانانجام
آسفالت معابر خاکی بوده ،عبور کردیم به ویژه
در مشــهد و آمارها نشــان می دهد هــم اکنون
حــدود 85تــا 90درصد بودجه بــرای روکش
آســفالت اســت .وی تاکید کرد :اکنون باید به
سمتکیفیسازیآسفالتحرکتکنیموبرای
کیفیسازیسراغروشهایعلمیجدیدبرویم
وخوشبختانه کارخانهآسفالتشهیدمجیدی
شــهرداری مشــهد یکی از کارخانه های تولید
آسفالتباکیفیتدرشرقکشوراست.
وی تصریــح کــرد :بایــد بــرای آســفالت معابر
هماهنگی بین شهرداری و دستگاه های دیگر
خدمات رســان ایجاد شــود ،زیبنده نیســت ما
معبری را آســفالت کنیم و به هر دلیلــی در اثر
ناهماهنگی توسط دستگاه دیگر این آسفالت
از بین برود و حتما باید زمان بندی این موضوع
در دســتور کار قرار گیــرد تا شــهروندان دچار
مشکلنشوند.
شایان ذکر اســت ،بولوار توس ،رسالت ،وکیل
آباد،امیرکبیر،رحمانیه ،بولوارصباوکالهدوز
ازجملهمعابریاستکهعملیاتآسفالتآناز
دیروزآغازشد.

جشن امضای رضا امیرخانی در مشهد

سرخپوست در مشهد رویت می شود

رضا امیرخانی ،نویســنده خوش آوازه کشورمان امروز
مهمان مشهدی ها می شود .به گزارش روابط عمومی
به نشر ،امیرخانی در ساعت 19:30امروز برای حضور
درجشنامضایآثارخوددرمحلفروشگاهکتاب
به نشر شــعبه ســجاد ،واقع در بولوار سجاد،
چهارراهبزرگمهرحاضرمیشود.

فیلم سینمایی«سرخپوست» 3 ،تیرماه با حضور نوید
محمــدزاده در پردیــس ســینمایی هویــزه و آفریقای
مشــهد اکران مردمــی مــی شــود و عالقه منــدان به
تماشــای این فیلم ســینمایی و دیدار با این بازیگر
می توانند در این پردیس های ســینمایی
به تماشای فیلم بنشینند.

اخبار
شهری

عضوشورادردیدارباخانوادهشهیدآزادفر:

استاددانشگاهتهران:

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایهگذاری
شــورای شــهر مشــهد در دیدار با همســر و
فرزنــدان شــهید "غالمرضــا آزادفــر" ،از
شــهدای شــهرداری مشــهد با بیان این که
شهرداری مشــهد  ۳۶خانواده شاهد دارد،
گفت :در حــوزه اطالعرســانی ،آن گونه که
شایسته و بایســته است ،شهدای شهرداری
بــه جامعــه و کارکنــان مدیریــت شــهری
معرفی نشــدهاند که بایــد روی این موضوع
متمرکز شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورا،شهید
آزادفــر خردادمــاه ســال ۱۳۶۳در منطقه
سومار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

استاد دانشــگاه تهران با تاکید بر این که امروز
وضعیت معمــاری مشــهد ،معمــاری انتزاعی
است ،گفت :امروز شهرسازی و معماری مشهد
گرفتار ارزش مبادله شــده اســت و شهرسازی
بر مبنای هر مترمربع چقــدر قیمت میخورد،
ارزشگذاری و تعریف میشود .این وضعیت را
میتوان وضعیتی انتزاعــی و بدون هویت بیان
کرد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشورا،دکتر
سید محســن حبیبی در سلســله نشستهای
تخصصی گفتمان توسعه شــهر اظهار کرد :در
نمختلفهمیشه
موضوعفضایشهریدردورا 
دولتها و قدرتها فضا را در اختیار داشــتند و
آنهااینفضارابرایمردمتعریفمیکنند،این

شهدای شهرداری باید به
عموم مردم معرفی شوند

فضایمعماریمشهد
انتزاعی است

تعریف فضا را میتوان به صــورت کامل در نوع
شهرســازی و معماری حرم مطهر رضوی طی
ســالیان گذشــته و تغییراتی که در آن به وجود
آمدهاستبهصورتظریفمشاهدهکردکهاین
معماری و اقدامات شهرسازی آن بر اساس نظر
قدرتها و دولتها بوده است.

نایبرئیسکمیسیونبرنامهوبودجه
شورایشهرمشهدخبرداد

آسایشگاه جانبازان تا 2ماه
آینده به بهره برداری می رسد

نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شورای
شهر مشــهد درباره پروژه آسایشگاه جانبازان و
معلوالن واقع در پارک ملت گفت :در اصالحیه

بودجــه امســال حــدود  2.8میلیــارد تومان به
منظور ســاخت و تکمیل این پــروژه پیشبینی
شده بود که با توجه به افزایش قیمتها ،تکمیل
آسایشــگاه به  1.2میلیارد تومان دیگر نیز نیاز
دارد و در قالب متمم به اعتبار آن افزوده خواهد
شد؛ با جدیت پیگیر آسایشگاه جانبازان بوده و
تا  2ماه آینده تکمیل می شــود و به بهرهبرداری
خواهد رســید .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شورا ،محمدحســین ودیعی همچنین با اشاره
به برخــی ادعاهــا مبنــی بــر هزینه هــای چند
صــد میلیونی اجــرای طــرح چهارشــنبه های
پاســخگویی گفت :آیا چاپ و نصب  8تا  10بنر
چهارمتریچندصدمیلیونهزینهدارد؟باتوجه
به دورهای بودن حضور اعضای شورای شهر در
این طرح ،بنرها پس از جمعآوری ،مجدد نصب
میشودوتنهایکمرتبههزینهچاپشدهاست.

دردیدارمدیرعاملسازمانفردوسهای
شهرداریمشهدباسردبیرروزنامهخراسان
مطرحشد:

ضرورت باز طراحی بلوک شهدا
در آرامستان بهشت رضا (ع)

مدیرعامــل ســازمان فــردوس هــای شــهرداری
مشــهد با حضور در تحریریه «خراســان» با سردبیر
روزنامه دیدار و گفت و گو کرد .به گزارش «خراسان
رضــوی» ،حجــت االســام والمســلمین مهدوی
دامغانــی در این دیدار بــا بیان این کــه باز طراحی
بلوک شــهدا در آرامستان بهشــت رضا (ع) مشهد
یکــی از دغدغه هــای جدی ماســت ،اظهــار کرد:
پس از آن که رهبــر معظم انقالب بر ســامان دهی
بلوک شــهدا تاکید فرمودند ،موضــوع المان مزار
شهدا دربهشت رضا (ع) در دستور کار قرار گرفت
و فضایی را در نظــر گرفتیم تا خانواده های شــهدا
خودشان درباره این که از کدام المان ها استفاده
شــود ،نظر دهند؛ ضمن این که تمام تالش ما این
اســت فضای معنوی که در مزار شهدا وجود دارد،
حفظ شود.
موضــوع تکمیل راه دسترســی به بهشــت رضوان
از دیگــر موضوعــات این نشســت بود کــه مهدوی
دامغانی در این بــاره اظهار کرد :هــم اکنون بیش
از  70درصــد جاده دسترســی بــه این آرامســتان
تکمیل شده است و امیدواریم ظرف چند ماه آینده
به صورت کامل تکمیل شــود؛ ضمــن این که برای
خانواده هایی کــه بخواهند اموات خــود را در این
آرامستان دفن کنند تخفیف  30تا  40درصدی در
نظر گرفته شده است .وی ادامه داد :غسل و تدفین
یکی از واجبات شرعی است و در زمان وقوع فاجعه
منا طرحی مطرح شد که هم اکنون بیش از  30نفر
کــه در زمینه غســل و تدفین آموزش دیــده اند ،در
زمان های بحرانی آماده هستند که سازمان ما را در
زمینه غسل و تدفین یاری کنند .مهدوی دامغانی
تاکید کرد :تالش ما این اســت که اهمیت شــغل و
جایگاه افرادی را که در این واجب شرعی فعالیت
می کنند ،در میان مردم ارتقا دهیم.
ســید علی علــوی ســردبیر روزنامــه خراســان نیز
در این نشســت درباره ســامان دهی بلوک شــهدا
در آرامســتان بهشــت رضــا (ع) گفت :اگــر در این
آرامســتان فضایی برای هر شــهید در نظــر گرفته
شود که آثار شهدا در معرض دید عموم قرار بگیرد،
برکات معنوی بــرای شــهر دارد .وی تصریح کرد:
روزنامــه خراســان ایــن آمادگــی را دارد موضــوع
ســامان دهــی بلــوک شــهدا را بــه صــورت جدی
پیگیری کند ،اگرچه در گذشته نیز به این موضوع
پرداخته ایم و بعد از این نیز برای عملیاتی شدن آن
حمایت خواهیم کرد.
وی همچنیــن بــا پیشــنهاد در نظــر گرفتــن
اتوبــوس های ویــژه برای ایــاب و ذهــاب راحت تر
شهروندان از نقاط مختلف شهر به بهشت رضا (ع)
در ایام خــاص ،تصریح کــرد :اگر این اقــدام انجام
شــود و خانواده ها بدانند این امکانات برای آن ها
فراهم شده است ،می تواند بازخورد معنوی خوبی
در پی داشته باشد .سردبیر روزنامه خراسان گفت:
روزنامه خراسان این آمادگی را دارد درباره اهمیت
و جایگاه شــغل غســاالن در جامعه از طریق رسانه
فرهنگ ســازی کند ،در واقــع شــان و حرمت این
افراد باید بازسازی شود.

عکس و خبر

آتش نشانان ایستگاه شماره  11آتش نشانی
مشهد یک حلقه مار افعی یکونیم متری را
در ابتدای خیابان سیدی زندهگیری کردند.

