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استاندارتاکیدکرد:

توجه به نقش مردم در تدوین
سندفرهنگیوهویتیمشهد

•بازدیداستاندارازبافتتاریخیشهرمشهد

دهمین بازارچه نیکوکاری آسایشگاه معلوالن شهید
فیاض بخش مشهد با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری
و آشــنایی مردم بــا توانمنــدی معلــوالن در محل این
آسایشگاهآغازبهکارکرد.اینبازارچهباحضوربرندهاو
فروشگاههایمطرحمشهددرکنارآثارهنریوفعالیت
های دســتی مددجویــان از 30مرداد تا3شــهریور از
ساعت 18تا 24پذیرایمردماست.

پیگیریگازرسانیبه 5پروژه
سرمایهگذاریسبزوار
صدوسیوهشتمینستادفرماندهیاقتصادمقاومتی
اســتان بهمنظور بررســی مشــکالت و موانــع تولید و
ســرمایهگذاری در شهرســتانهای ســبزوار ،جوین و
خوشاب برگزار و بر رفع موانع ســرمایه گذاری در این
شهرستانهاتاکیدشد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
استانداری ،در این جلسه که با حضور استاندار برگزار
شــد ،موضوعاتی از جمله پیگیری برای گازرسانی به
پنج پروژه سرمایهگذاری شهرســتان سبزوار و تسریع
در اصالح شــبکه فرســوده آب و فاضالب جوین مورد
تاکید قرار گرفت .در این جلسه همچنین در خصوص
برقرســانی به مجتمع دامپروری اســتیر شهرســتان
ســبزوار مقرر شد احداث شــبکههای جدید موردنیاز
توسط متقاضی انجام شود و شرکت توزیع برق استان
بهتقویتشبکههایموجودانتقالبرقبهمجتمعاقدام
کند.همچنیندرزمینهضرورتگازرسانیبهپنجپروژه
سرمایهگذاری بخش خصوصی در شهرستان سبزوار
مقررشدبانظرموافقشرکتگازاستانوازطریقتهاتر
گازبها به هیئتمدیره شــرکت ملی گاز ایران و وزارت
نفتمنعکسشود.شرکتآبوفاضالبروستاییهم
باهمکاریفرمانداریشهرستانجوینبایدروندکشف
وقطعانشعاباتغیرمجازوهمچنیناصالحشبکههای
فرسودهراتسریعکند.

برنامه های خادمیاران گسترده تر
و بیشتر خواهد شد

سخنرانیشیخ«عیسیقاسم»درحرممطهررضوی

ویژه برنامه جشــن شــب عید غدیر بــرای زائــران غیرایرانی
حرم مطهر رضوی ،با سخنرانی شــیخ «عیسی قاسم» رهبر
شــیعیان بحریــن در صحــن غدیــر برگزار شــد .بــه گزارش
آستان نیوز ،شیخ «عیســی قاسم» در این محفل که با حضور
گســترده زائران عرب زبان برگزار شــد ،به اهمیت موضوع
والیت و امامــت اشــاره و تصریح کــرد :بزرگترین ســتم در
زمین این است که ارتباط انسان با رسول خداوند قطع شود
و امت اســام را از این نعمت محروم کنند ،اگر مسلمانان با
دقت تفکر کنند متوجه میشــوند که کنار گذاشــتن امامت

نیز باعث میشــود تــا از اصل اســام محــروم و از دین الهی
دور شــوند .وی افزود :امامــت و نبوت یک ضرورت اســت تا
بشریت را نجات دهد و به کمال برساند چرا که کمال انسان
بهوسیله پیامبران و سپس به دست امامان محقق میشود.
رهبر شــیعیان بحرین ادامــه داد  :در میــان صحابه حضرت
رســول(ص) ،تنها شــخصی که بر قرآن مسلط اســت و علم
حضرت رسول(ص) را داراست و حضرت رسول(ص) نیز به
علم او شهادت میدهد و مورخان و صحابه نیز بر ایستادگی،
کمال و علم او شهادت دادهاند شخص امیرالمؤمنین حضرت

علی(ع) است .آیت ا ...شــیخ عیسی قاسم با اشــاره به این
که اگر حج و نماز ترک شــود کل واجبات ترک میشــود و از
بین میرود ،تأکید کرد :اگر امامت نیز نبود تمام نظامها در
اسالم و انســانیت نابود میشــد و هنگامیکه مردم در خط
نبوت باشند به هدف اصلی و نهایی میرسند .رهبر شیعیان
بحرین ادامه داد :عزت نمیماند ،مشکالت حل نمیشود و
به هدف نمیرســد جز این که حکم قرآن اجرا شود و زمانی
این حکم اجرا میشــود که منجی بشــریت حضــرت مهدی
موعود(عج) قیام کند.

عملیات اجرایی دور برگردان غیر هم سطح ابوطالب درمشهدآغاز شد

ایست به دور برگردان مرگ

وعده مدیریت شهری برای بهره برداری از پروژه تا  22بهمن
لحاظ عملکرد ،برای خود شــهروندان روشنگر
باشد.

خبر
محمد حسام مسلمی

روز گذشته با حضور شــهردار و اعضای شورای
شــهر مشــهد عملیات اجرایی دوربرگردان غیر
همســطح ابوطالب در بزرگراه شهید چراغچی
مشهد آغاز شــد و قرار اســت در بازه زمانی شش
ماه در اختیار شهروندان قرار بگیرد .به گزارش
خراسانرضوی،وضعیتنامناسبدوربرگردان
فعلی ایــن بزرگــراه بارهــا در روزنامه خراســان
رضوی مورد پیگیری قرار گرفت و گزارش هایی
دربارهآنمنتشرشد«.اینجامرگدورمیزند»،
«قربانگاهی به نــام دوربرگردان»« ،یک ســال تا
اصالح دوربرگردان» و «یک سال دیگر تا اصالح
دوربرگــردان مــرگ» تیتر هــای گــزارش های
خراســان در این باره بــود که به ترتیــب در تاریخ
های30شهریور 11،96شهریور 18،97مهر
 97و 24دی 97منتشرواصالحآنمطالبهشد
کهخوشبختانهسرانجامبهآغازعملیاتاجرایی
احــداث دور برگــردان غیر هم ســطح ابوطالب
منجر شد .پروژه ای که بر اساس اعالم مسئوالن
شــهری ،تا 22بهمن امســال بــه بهره بــرداری
خواهدرسید.
•شهردار:هیچیکازپروژههاازبرنامه
زمانبندیعقبنیست

شهردار مشــهد روز گذشته در مراســم آغاز این
پروژه با اشــاره به زمان تعیین شــده بــرای بهره
برداریازاینپروژهگفت:ازآقایکاظمی(معاون
عمران،حملونقلوترافیکشهرداریمشهد)
تشکر می کنم که بدون چک و چانه 22بهمن را
برای بهره برداری از پروژه مشخص کردند ،این
استاندارد ماست ،البته درباره زمان اعالم شده
کمینگرانشدماماامیدواریماینپروژهدرتاریخ
اعالم شــده به بهرهبرداری برســد« .محمدرضا
کالیی»بابیاناینکهعملیاتاجرایپروژههادر
مشهدباسرعتوطبقزمانبندیدرحالانجام
است،تصریحکرد:باقاطعیت میتوانگفتهیچ
کدام از پروژههای مــا از برنامه زمانبندی که در
تابلوهابهمردماعالمشدهعقبنیست.
•اصالحهندسیچراغچی،13درآینده
نزدیک

کالیی با اشاره به اجرای انواع شیوه های حمل

• 11میلیارداعتباربرایاجرایپروژه

و نقل شهری گفت :امیدوارم همکاران ما تالش
کنند به جز دوچرخه ،شــیوه های دیگر را هم به
سیســتم حمل و نقل اضافه کنند و میتوان بعد
از به ســرانجام رســیدن پروژه هــای عمرانی ،به
راهاندازی اتوبوس هوایی و سایر ُمدهای حمل و
نقلنیزفکرکرد.شهردارمشهدهمچنینافزود:
محدودههاییازمناطقپیرامونیبهویژهدروازه
هایورودیشهررابرایاصالحهندسیانتخاب
کردیم ،یکــی از آن ها چراغچی 13اســت که به
زودی با همکاری شــهرداری منطقه 2مشهد با
شرکت ســپاد موارد تملک این پروژه آغاز شود.
کالیی همچنین با اشــاره به این که بایــد دروازه
جدیدیرابهمناطقشمالیدرمحدودهشهرک
قدس،ابوطالبشمالیوبهارستانایجادکنیم،
گفت :امیدواریم این برشــی کــه صدمتری بین
شمالوجنوبمشهدایجادکردهاستبهوسیله
تقاطع های غیرهمســطح و مســیرهای ورودی
مناسبازبینبرود.
•ضرورتایجادفضایسبزدرکنارپروژهها

وی ایجاد فضای سبز در کنار اجرای پروژه های
حمل و نقلــی را ضروری دانســت و اظهــار کرد:
حتما در پیرامــون پروژههای حمــل و نقلی باید
فضایسبزمناسبدیدهودراجرایپروژههاباید
ازحداقلروتبالدرختاناستفادهشود.
•افتتاحچندپروژهنقاطکمبرخورداردر
هفتهدولت

وی همچنین در حاشــیه ایــن مراســم در گفت
وگو با خبرنگاران اظهارکرد  :چندیــن پروژه در

نقاط پیرامونی و کم برخوردار مشهد آماده بهره
برداری اســت که در هفته دولت به بهره برداری
میرسد.کالییافزود:توسعهفضایسبز،پروژه
هــای اجتماعی  ،حمــل و نقــل و مجموعه های
تفریحی از جمله پروژه هاســت ،همچنین پروژه
مجموعه آبــی در منطقه گلشــهر در هفته دولت
افتتاحخواهدشد.
•پادرکفشدیگراننکنیم

وی همچنین درباره انتشار تصاویری در فضای
مجــازی از وضعیت نامناســب مرکــز نگهداری
سگ هادرکهریزک و ســوال خبرنگاران درباره
وضعیــت ایــن موضــوع در مشــهد گفــت :اوال
رویکرد حفاظت از محیط زیست برای ما خیلی
مهم اســت و تقریبا شــهرداری در مدیریت های
ســال های اخیر ســعی کرده اســت موضوعات
زیســت محیطــی را جــدی بگیــرد .وی تصریح
کرد :فکر می کنم جمع آوری سگ ها در مشهد
طبــق استانداردهاســت .بازدیدی کــه یک ماه
پیش داشتم واقعا رضایت بخش بود .شهرداری
تصریح کرد :در شهرداری کامال سعی می کنیم
اســتاندارد ها را رعایت و از دو چیز دوری کنیم،
یکی ایــن که در خدمــت به شــهروندان و رعایت
استانداردهایمدیریتشهریاهمالینکنیمو
یکیاینکهپادرکفشدیگرانوبیرونیهانکنیم.
کالییادامهداد:ظاهرابرخیشهردارانمحترم
برنامه شــان این گونه اســت ،در حوزه خودشان
به جایی نمی رسند و عالقه مندند مبانی نظری
ناکارآمد خودشــان را به دیگر شــهرها هــم ارائه
بدهند،امیدواریممقایسهمشهدباآنشهرهابه

کشف و معدوم سازی بیش از۹۰۰
قلیاندرمشهد
رئیس مرکز بهداشــت شــماره یک مشــهد از کشف و
معدوم سازی  ۹۲۳قلیان خبر داد .دکتر ناصر امینی
در گفت و گو با وب دا اظهار کرد :این تعداد قلیان طی
اجرایطرحنظارتبهداشتمحیطاز اماکنعمومی
کشف و با همکاری نیروی انتظامی برای جمع آوری و
معدومسازیآناقدامشد.

چهارشنبه  ۳۰مرداد  . ۱۳۹۸شماره ۴۲۰۶

عکس :میثم دهقانی

برپایی بازارچه نیکوکاری
در آسایشگاه شهید فیاض بخش

مدیرمرکزامورخادمینآستانقدسمطرحکرد:

همزمان با شب عید سعید غدیر برگزار شد

•سرعت آسیب های اجتماعی بیشتر از
اقدامات ماست

رزمحسینیهمچنینشامگاهیکشنبهازبافتتاریخی
شــهر مشــهد و خانه تاریخی داروغه بازدید کرد .خانه
تاریخی داروغه یکــی از اماکن تاریخــی بافت مرکزی
شهر مشــهد به شــمار میرود که از چند ســال قبل به
همتمدیریتشهریاحیاشدهواکنونمیزبانزائران
وگردشگراناست.

فرهنگی -اجتماعی

عکس ها  :آستان نیوز

اســتاندار گفت :برای اجرایی شدن ســند فرهنگی و
دینی مشــهدالرضا(ع) باید به سمت بدنه و متن مردم
برویم تا شاید با ایجاد عالقهمندی در بین آحاد جامعه
کار جلو بــرود .به گزارش روابط عمومی اســتانداری،
«علیرضارزمحسینی»دردیداراعضایکارگروهتدوین
ســند فرهنگی و دینی مشــهدالرضا(ع) کــه در محل
دفتر اســتاندار انجام گرفت ،افزود :قبل از آن که سند
فرهنگی و دینی مشــهدالرضا(ع) در شورای فرهنگ
عمومیمطرحشودبایدرویآناجماعیصورتگیرد
از این رو پیشنهاد میکنم از ظرفیت دانشگاهها برای
بررسی مجدد و تکمیل طرح استفاده شود ،همچنین
برایتکمیلسندهویتیشهرمشهدبایدنظرگروههای
مرجعاستانیمدنظرقرارگیرد.

رزمحسینیافزود:درسندهویتدینیوفرهنگیشهر
مشهداهدافیتعیینشدهکهبایددرمسیرتحققآنها
گام برداشته شــود اما باید توجه داشــت که هم اکنون
سرعتآسیبهایاجتماعیبیشترازاقداماتمادراین
حوزهاست.ویافزود:قبلازآنکهاینسنددرشورای
فرهنگ عمومــی مطرح شــود بایــد روی آن اجماعی
صورت گیــرد بنابراین پیشــنهاد میکنــم از ظرفیت
دانشگاههابرایبررسیمجددوتکمیلطرحاستفاده
شــود.وی ادامه داد :برای این که بتوانیم اســتان را با
خردورزی بیشــتر اداره کنیم ،دانشگاهها را در تدوین
طرحهای اجرایــی مشــارکت دادهایم از ایــن رو برای
تکمیلسندهویتیشهرمشهدهمبایدنظرگروههای
مرجعاستانیمدنظرقرارگیرد.
وی با تأکید بر ایــن که ما از کار اقتصــادی به مطالبات
فرهنگیرسیدهایم،خاطرنشانکرد:فرهنگواقتصاد
راازهمجدانمیدانیمومعتقدیمکهبایددرزمینهترویج
فرهنگ اقتصادی گام برداشته شود .وی خاطرنشان
کرد :از ابتدای مهرماه طرح نجات را در هشــت محله
حاشیهشهرمشهدبهصورتگامبهگاماجراییخواهیم
کرد تا با مشــارکت همه دســتگاههای اجرایی ،زمینه
کاهشآسیبهایاجتماعیفراهمشود.

۳

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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برخی گزارش ها و پیگیری های
«خراسان رضوی» برای اصالح دوربرگردان ابوطالب

در این مراســم معــاون عمــران ،حملونقل و
ترافیک شــهرداری مشــهد نیز بــه جزئیات و
اهمیت پروژه اشــاره کرد و گفت :در وضعیت
موجــود خودروهایــی که مــی خواهنــد وارد
بولوار ابوطالب شــوند در محــل دوربرگردان
همســطحی که در بزرگراه ایجاد شــده تغییر
مســیر میدهند که تصادفات منجر به فوت و
جرح مربوط به همین دوربرگردان بوده است
به گونه ای که در طول یک سال گذشته حدود
 24تصادف منجر به فوت و جرح در این مسیر
رخ داده اســت« .خلیل ا . ...کاظمــی» با بیان
این که دوربرگــردان غیرهمســطح ابوطالب
 ۲۲بهمنماه افتتاح میشود ،افزود :سازمان
عمــران شــهرداری بــا اعتباری حــدود ۱۱۰
میلیارد ریال مجری این پروژه است ،این پروژه
به سبک تک قوسی بتنی احداث خواهد شد،
عرض بانــد  ۹متــر و در محــل دور زدن به ۱۲
متر خواهد رســید؛ همچنین  600مترمربع
مساحت زیرسازی پل است.
•در شهر سازی دچار کمبود زیر ساختی
هستیم

«محمد هــادی مهــدی نیا» رئیس کمیســیون
عمرانشورایشهرنیزدراینمراسمگفت:سبد
پروژه هایی که در ســال 98در نظر گرفته شده
مجموعه ای از پروژه ها برای تسریع دسترسی
حمــل و نقــل در مناطــق مختلــف شــهر ،آرام
ســازی ترافیک و طرح های حمل و نقل انسان
محور اســت .مهدی نیا با بیان این که در شــهر
سازیدچارکمبودزیرساختیهستیم،افزود:
تااینکمبودهاوزیرساختهاراجبراننکنیمو
دنبالاولویتهایدیگریبرویمدچارمدگرایی
خواهیم شــد ،شــبکه حمــل و نقل پرســرعت
ترافیک در شبکه بزرگراهی باید تکمیل شود و
بایدبزرگراههایشهریماتقاطعهایهمسطح
نداشتهباشند.ویهمچنینبااشارهبهاهمیت
ترویج فرهنگ اســتفاده از دوچرخه در حمل و
نقل عمومی افزود  :خوشبختانه حداکثر شیب
در معابر مشــهد  5درصد بوده اســت و قابلیت
استفادهازدوچرخهرادارد.

مدیر مرکز امور خادمین آستان قدس رضوی درباره
برنامههای پیش روی جریــان خادمیاری در ماههای
آینده گفت :ویــژه برنامههای خادمیــاران رضوی در
چند ماه آینده ان شاءا ...گســتردهتر و بیشتر خواهد
شد ،به این معنا که رابطین شهرستانها و مسئوالن
کانونهــای خادمیاری مربــوط در شهرســتانهای
سراسر کشور جلسات آموزشی و تکمیلی را خواهند
داشــت که بتواننــد فعالیتهای گروهــی و خدماتی
با حضــور خادمیاران شهرســتان را مضاعــف کنند.
به گزارش آســتان نیوز« ،علی اکبــر عصارنیا» افزود :
سیاســت شــش ماه آینده ما بر تقویت حضور گروهی
خادمیــاران در فعالیتهــای عــام المنفعــه اســت.
عصارنیا با اشــاره بــه اعــام آمادگی  240هــزار نفر
برای خادمیاری افزود :تا امروز حدود  120هزار نفر
از این افــراد مراحل اداری و گزینشــی خود را پشــت
سر گذاشــتند ،همچنین کار جذب نهایی حدود 80
درصد این خادمیــاران طی شــده و تــاش داریم در
چندماه آینده روال گزینش همه خادمیاران را نهایی
وقطعیکنیم.
•حضور  6هزار خادمیار افتخاری در حرم
همزمان با دهه اول محرم

وی در خصــوص برنامههــای خادمیــاران اســتان
خراســان رضوی در ماه محــرم نیز گفــت :باتوجه به
تعــداد عظیم حضــور زائــران در حــرم مطهر بــه ویژه
دهــه اول محرم ،حضــور خادمیاران افتخــاری برای
خدمترسانیبهاینزائراندرحرممطهرنیزمضاعف
خواهدشد؛بنابراینتصمیمگرفتیمحدودشش هزار
خادمیاررضویرابهصورتفوقالعادهفراخواندهیم
که این خادمیاران عالوه بر خدماتی که در شهرستان
خودانجاممیدهندیککشیکمضاعفرانیزدرحرم
مطهر به زائران امام رئوف(ع) خدمترسانی کنند.

پیوستنشهردارمشهد
بهپویش«اهدایخون،کارخیر»
شهردار مشــهد با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون
و کمک بــه بیمــاران و نیازمنــدان به خون و فــراورده
هــای خونی با حضــور در پایــگاه خون امــام رضا (ع)
اقدام به اهدای خون کــرد .به گزارش روابط عمومی
انتقال خون اســتان ،محمدرضا کالیی در این زمینه
گفت :امیدواریم با اهتمام بیش از پیش ،شاهد روند
توســعه کمی و کیفی فعالیــت های ســازمان انتقال
خون باشــیم .کالیــی همچنین با انتشــار پســتی در
صفحه اینســتاگرام خود در این زمینه نوشت« :دیدم
ل خون خراسانرضوی در اطالعیهای
سازمان انتقا 
هشــدار داده که ذخایر خونی استان با توجه به فصل
گرما و افزایش مسافران به «وضعیت هشدار» نزدیک
شده و از هموطنان خواسته بودند برای نیاز بیماران
ی خون
در هم ه گروههای خونی بــه پایگاههای اهدا 
مراجعه کنند .اول خواســتم این جا پیام بگــذارم و از
شما بخواهم اگر شــرایط اهدای خون را دارید زودتر
این درخواست را اجابت کنید؛ دیدم «دعوت عملی»
اثرش بیشتر است».

معاوناولرئیسجمهوردرجلسهبامجمع
شهردارانکالنشهرهایکشورتاکیدکرد:

بررسیپیشنهادکالنشهرها
برای خرید اتوبوس ،واگن و تاکسی
در هیئت دولت

با دســتور معاون اول رئیس جمهور ،کمیسیونی به
ریاســت وزیر راه و شهرســازی ،دیگر دســتگاه های
ذی ربــط ،نمایندگان شــهرداران کالن شــهرهای
کشــور تشــکیل و پیشــنهادهای شــهرداران بــرای
تامین اتوبوس ،واگن و نوســازی تاکسی برای طرح
در هیئت دولــت برای تصمیــم گیــری نهایی جمع
بندی خواهد شــد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی
شهرداری مشــهد ،رضا خواجه نائینی معاون مالی
و پشتیبانی شهرداری مشهد در این خصوص گفت:
روز دوشــنبه جلســه ای با حضور معــاون اول رئیس
جمهور ،وزیر راه و شهرسازی ،وزیر اقتصاد و معاونان
ســازمان برنامــه و بودجــه و بانک مرکــزی با مجمع
شــهرداران کالن شــهرهای کشــور برگــزار شــد و
موضوعــات مرتبط با حمــل و نقل عمومی و انتشــار
اوراق مشارکت مورد بررسی قرار گرفت .وی اظهار
کرد :یکی از موضوعات مطرح شــده در این جلسه،
مشکل پذیرفتن سهم  50درصدی دولت در انتشار
اوراق مشــارکت برای نوســازی بافت های فرسوده
کالن شهرها بود ،در این خصوص معاون اول رئیس
جمهور دستور داد جلساتی با حضور معاون سازمان
برنامه و بودجه برگــزار و راهکارهایی برای رفع این
مشــکل در نظر گرفته شــود .خواجه نائینــی یادآور
شد :جلســه مجمع شهرداران کالن شــهرها نیز در
روز پنج شــنبه برگزار شــد و موضوعــات مختلفی از
جمله بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بحث
و بررسی قرار گرفت .وی افزود :در این جلسه اعالم
شد از  26تغییر که شهرداری ها خواستار اعمال در
قانون مالیات بر ارزش افزوده شــده اند  20مورد در
کمیسیوناقتصادیمجلسانجاموبرایرایگیری
به صحن فرستاده شده و شش مورد دیگر باقی مانده
که مقرر شــد با نمایندگان مجلــس در این خصوص
رایزنی و مذاکره شود.

