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آرام،باامنیت،باآبادانیوپیشرفتهستندوبدیهی
است که در ناامنی امکان پیشــرفت وجود ندارد و
امنیت ملی و اســتانی ما به قــدرت اقتصادی گره
خورده است و این مردم عالوه بر تاکید بر پایبندی
برآرمانهایانقالباسالمیبهدنبالامنیتپایدار
و پیشرفت و آبادانی در کشــور هستند ،بنابراین با
همیناعتقادبهسویتحققسیاستهایاقتصاد
مقاومتیپیشمیرویم.

حضورپرشورمردماستان در راهپیماییعلیهبرهم زنندگانامنیتکشور

مردم ،همیشه پای انقالب

•امکاناستفادهازساختارهایمدیریتیکشور
برایافزایشرضایتمندیمردم

گزارش خبری
نوید زنده روحیان
عکس :باشگاه خبرنگاران  -استانداری

روزگذشتهمردمانقالبیمشهدمقدسوشهرستان
های استان با لبیک به ندای رهبر انقالب اسالمی
و حمایــت از نظــام ،آرمــان هــای انقــاب و امنیت
کشورمان،باراهپیماییضداستکباری،اغتشاشات
و ناآرامــی های اخیر در کشــور را محکــوم و در کنار
همبستگی بر حفظ امنیت کشــور ،بر ضرورت رفع
موانــع و مشــکالت اقتصــادی توســط مســئوالن
تاکید کردند .به گزارش خراســان رضــوی ،در این
راهپیمایی جمعی از مســئوالن استانی و شهری از
جملهآیتا...علمالهدیامامجمعهمشهدمقدس،
«علیرضا رزم حسینی» اســتاندار خراسان رضوی،
حجت االسالم والمسلمین «مروی» تولیت آستان
قدس« ،غالمعلی صادقی» رئیس کل دادگستری
اســتان ،ســردار «تقوی» فرمانده انتظامی استان،
امیر «آذریان» فرمانده قرارگاه شــمال شرق ارتش،
«محمدرضا هاشمی» فرمانده مشهد« ،محمدرضا
حیدری» رئیس و جمعی از اعضای شــورای شــهر
مشــهد ،جمعی از نماینــدگان مشــهد در مجلس و
همچنینبرخیدیگرازمسئوالنحضورداشتند.

•شعارهاوپالکاردها

حاضران در این راهپیمایی با ســردادن شــعارهای
ضداســتکباری نظیر «مرگ بــر آمریــکا»« ،مرگ بر
استبداد» و «راه نجات کشــور اطاعت از رهبری» بار
دیگر پایبندی خود به آرمان هــای نظام را به نمایش
گذاشتند و نسبت به دشمنان و عوامل وابسته به آن
ها در برهم زدن امنیت کشــور اعالم انزجار کردند.
بخشی از شعارها و پالکاردها در این راهپیمایی نیز
بیانگرمطالباتاقتصادیمردمازمسئوالنبرایرفع
مشکالت اقتصادی بود« .نبرد با بیکاری ،حرف دل
امت اســت»« ،اعتراض به گرانی ،حق مردم است»و
«اغتشــاش ســرکوب می خواهد و اعتــراض گوش

شنوا ،مسئوالن مراقب باشند» از جمله این شعارها
و پالکاردها بود .حاضران در این راهپیمایی با ســر
دادنشعار،مسیرمیدانشهداتاحرممطهررضوی
راطیودرنمازجمعهمشهدشرکتکردند.
•مسئوالنبایدباتدبیرعملکنند

آیتا...علمالهدیدرحاشیهاینراهپیماییدرگفت
وگو با خبرنگاران اظهــار کــرد  :در عرصه مقاومت،
مردمآمدهاندواینراهپیمایی،آمادگیمردمدردفاع
ازاصولانقالبووالیتورهبریاست.نمایندهولی
فقیهدراستانبااشارهبهانتظاراتمردمازمسئوالن
و وظیفه آن هــا اظهار کرد :مســئوالن بایــد با تدبیر

مدیرکلبنیادحفظآثاردردیدارباجمعیازایثارگرانوکارآفرینانبسیجیحوزهصنعتاستان:

شهردارمشهد:

مدیــرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع
مقدس استان خراســان رضوی ،گفت :ایثارگران
دفــاع مقــدس ،تاریخ شــفاهی جنــگ تحمیلی را
منتقل و برای نســل جوان تبیین کردند تا جوانان
بداننــد چــه کارهــای عظیــم و ارزشــمندی در آن
دوران انجام شد .به گزارش روابط عمومی شرکت
شــهرکهای صنعتــی اســتان خراســان رضوی،
سردار حسینعلی یوسفعلی زاده در دیدار با جمعی
از ایثارگران دفاع مقدس و کارآفرینان بسیجی در
حوزه صنعت استان که در شهرک صنعتی توس و
شهرک فناوری و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور
به مناســبت هفته بســیج برگزار شــد ،اظهار کرد:
حرکت و عمل مســتمر ایثارگران برای نشر ارزش
های دفاع مقدس که آرمان شهیدان و باور دینی ما
هست ،به صورت اثربخش در حال انجام است و بر
آن معتقدیم که اشاعه آن ادامه راه شهیدان است.
وی بــا اشــاره بــه ترویــج و اشــاعه فرهنگ ایثــار و
شــهادت ،افــزود :بســیجیان و رزمنــدگان دفــاع
مقدسدرهرحوزهایکهمشغولفعالیتباشنددر
نشرارزش های دفاع مقدس و پیشبرد راه شهیدان
اثرگذار هستند و نقش بی بدیلی ایفا می کنند و به
خوبی این رسالت بزرگ را انجام می دهند .سردار
یوسفعلی زاده ،ادامه داد :بســیجیان و ایثارگران
و رزمندگان ،ارزش های دفاع مقــدس را ماندگار
کردنــد و وظیفــه همــه ماســت تــا از آن ارزش ها،
حراست و محافظت کنیم و آن را گسترش دهیم.
مدیرکل بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزشهــای دفاع
مقدس استان خراســان رضوی ،گفت :تهدیدها و
تحریمهای دشمنان به هیچ جا نمی رسد و همان
گونه کــه امــروز در حوزههــای امنیتــی ،دفاعی و
مقاومت در منطقــه اثرگذار هســتیم ،بایــد کاری
کنیم که در حوزه اقتصاد هم تاثیرگذار باشیم .وی
تاکید کرد :در همــه عرصهها ،چه صــدر انقالب و
دفاع مقدس  ،ســازندگی و تحریمهای اقتصادی
یا در بحث حمایت از رونق تولید ملی و چه مقابله با
شرارت،بسیجپیشرانبودهاست.سرداریوسفعلی
زاده ،بیــان کــرد :کارآفرینــان ،تولیدکننــدگان و
صنعــت گران مــا بــا روحیــه و فرهنگ بســیجی با
افتخار در مسیر رونق تولید گام برمیدارند و هیچ
نگرانی بابت تعطیلی و نبود پیشرفت اقتصادی به
واسطه تحریمهای ظالمانه ندارند .وی با بیان این
که اشتراک همه شهدا والیتمداری ،زمان شناسی
و عمل بــه تکلیف الهــی بــود ،مطرح کــرد :هدف
مشــترک همه ما در این یک جمله است و آن دفاع
از امامت و والیت اســت که به زیبایی ،بســیجیان و
ایثارگران و رزمندگان با تبعیــت از رهبری آن را به
منصه ظهور گذاشتند.

شــهردار مشــهد با تاکید بر این کــه در خصوص
مفهوم «هویت» باید تامل بیشتری شود ،گفت:
موضوعات هویتــی برخی اوقات ترمز پیشــبرد
اهداف و پیشرفت شده است.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری
مشــهد ،محمدرضــا کالیــی در مراســم روز
«شهرســاز» کــه بــا حضــور ســیدمحمد پژمــان
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت
بازآفرینی شهری ایران برگزار شد ،افزود :یکی
از دغدغــه های مــا ایجــاد هماهنگــی درحوزه
مباحث شهرسازی و هوشمند سازی با توجه به
عزمی است که مدیریت شهری برای تحقق شهر
هوشمند دارد.
وی افزود :مشــهد در حوزه شهرسازی ،شهری
توانمنــد و در ســطوح مختلف قابل قبول اســت
و حرف های زیادی برای گفتــن دارد لذا ایجاد

ایثارگران دفاع مقدس؛ تاریخ شفاهی جنگ تحمیلی را نشر دادند

در ادامه این دیدار مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی استان خراسان رضوی ،گفت :ایثارگران
و بســیجیان و رزمنــدگان دفــاع مقدس کــه در آن
زمان در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کردند
و پیروز شــدند امــروز همان ایســتادگی و مقاومت
را در جنگ اقتصادی نشــان دادند و توانسته اند با
اقتدار در مقابل دشمن بایستند که این ایستادگی
با تأسی از فرهنگ ایثار و شهادت ممکن می شود.
مســعود مهــدی زاده مقدم بــا بیان این که بســیج
پیشتاز در همه عرصه هاست ،افزود :بسیج همواره
با الگو گرفتن از ارزش هــای دفاع مقدس فعالیت
می کند و اقدامات ســازندگی مختلفی انجام می
دهد و صنعت گران هم از این اقدامات و تجربیات
به صورت مستمر استفاده می کنند .رئیس هیئت
مدیره و مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی
اســتان خراســان رضوی ،خاطر نشــان کرد :نشر
ارزشهای دفاع مقدس با الگو گرفتن از شهیدان
در میان نســل جــوان ادامــه دارد و امیــد و انگیزه
جوانــان را در کار و تالش ،همــواره مضاعف کرده
است.
وی بیان کرد :قبــل از تحریمها شــاهد تولید ۲۰
درصد محصوالت صنعتی در برخی حوزهها مانند
چراغهای  LEDدر داخل کشور بودیم و  ۸۰درصد
دیگر از مــواد وارداتی بودنــد که اکنــون این ارقام
برعکس شــده و بیش از  ۸۰درصــد محصوالت در
داخلتولیدشدهوکمتراز ۲۰درصدآنهاوارداتی
اســت که این موضوع نشــان از تــوان متخصصان
ایرانی دارد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت شــهرک
های صنعتی خراسان رضوی همچنین از رونمایی
طرح و سامانه اوسک زعفران طی هفته بسیج خبر
داد و گفــت :ایــن طرح توســط متخصصــان حوزه
زعفرانتدوینشدهودراختیاراستانداریخراسان
رضوی قرار گرفته اســت تا از این طریق در اختیار
دولت قرار بگیرد و سامانه آن هم روز یک شنبه سوم
آذر در تهران رونمایی میشود .وی در پایان گفت:
توفیق خدمت در سنگرهای بسیج بسیار ارزشمند
اســت و همه ما در هر جایگاه و منصبی که هستیم
باید درخدمت انقالب اسالمی و مردم باشیم.

عمل کنند ،هر طرحی هم می خواهند پیاده کنند،
کارشناسی شده و با تدبیر باشد و بی تدبیری نکنند
چراکهبیتدبیریبهدشمنفرصتمیدهد.
•استاندار:رمزبقاینظاممردمهستند،باید
رضایتآنهاراجلبکرد

استاندار خراســان رضوی نیز گفت :حضور مردم
پشتوانه واقعی نظام و انقالب است و این نظام هم
مبتنی بر حمایت مــردم به وجود آمده اســت .رمز
بقایایننظاممردمهستندومسئوالنبایدرضایت
آن ها را جلب کنند« .علیرضا رزم حسینی» افزود:
اینحضورنشانمیدهدمردمبهدنبالیکجامعه

شورای اســامی شــهر مشــهد نیز در پی اتفاقات
اخیرناشیازافزایشقیمتبنزیندرکشورپیامی
صادر کرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شورای
اســامی شــهر در بخشــی از این پیام آمده است :
«افزایش قیمت بنزین در شــرایط کنونی کشــور،
دل نگرانی هایی را بــرای هموطنانمان طی چند
روز اخیر به همراه داشته اســت .برکسی پوشیده
نیست که اعتراض مسالمت آمیز به سیاست های
اقتصادی دولت در چارچوب قانون یکی از حقوق
اساسی شهروندان به شمار می آید و نشان از زنده
بودن جامعه ای ســالم و مطالبه گر اســت .فرصت
طلبانوکینهتوزانخارجنشیندرتمامچهاردهه
پس از انقالب سعی داشته و دارند از نارسایی ها و
ترین آن ها نادیده گرفتن
مشکالت جامعه که مهم ِ
مطالباتوانتظاراتمردماستسوءاستفادهکنند،
لذاهمهبایدمراقبتکنیمکهدراینمیانازفرصت
سوزی و دمیدن در فضای بی اعتمادی و ناامیدی
بپرهیزیم و به وفاق و همبستگی اجتماعی هرچه
بیشتربرایحلمشکالتوحرکتبهسویتوسعه
وآبادانیعدالتمحوربیندیشیم.مدیریتشهری
مشــهد با همین اعتقاد در دو ســال گذشته تالش
کرده اســت در ارتباط موثر با بدنه مــردم ،نیازها و
اولویتهایزندگیشهریآنانراشناساییکندو
برایناساسجهتگیریهایتوسعهایخودرادر
حوزههایزیربناییعمرانی،حملونقل،خدمات
شهریوارتقایسرانههایگوناگوندرمسیررفاه
وارتقایکیفیتزندگیمطلوبشهریقراردهدو
همواره تالش می کند در کنار شهروندان و زائران
باشد.دربخشدیگریازاینبیانیهآمدهاست«:به
نظر می رســد برای برون رفت از مشکالت کنونی
میتوانازراهکارهایساختاریدرنظاممدیریتی

کشــور بهره برد .راهکارهایی از قبیل تقویت نظام
حزبــی در کشــور کــه بتواند به شــکل نظــام یافته
اعتراضاتومطالباتمردمرانمایندگیوسازمان
دهی کند ،تقویت قدرت اجرایی نهاد شــوراها که
بتواند بخشی از خواسته های مردم را پاسخ گویی
و برطرف کنــد؛ تقویت امید و اعتمــاد مردم ،اقناع
افکار عمومی از رهگذر برگزاری انتخابات رقابتی
و مشارکتی مجلس شــورای اسالمی که به نحوی
راه ورود افــراد شایســته را برای اداره بهتر کشــور
هموارکند؛میتواندبهافزایشرضایتمندیمردم
شریفایرانکمککند.
•بیانیهجمعیازهنرمندانتئاتردرخصوص
وقایعاخیر

درپیاتفاقاتاخیر،جمعیازهنرمندانتئاتراستان
نیزباصدوربیانیهایاقداماتخرابکارانهرامحکوم
کردند.دراینبیانیهآمدهاست«:اعتراضمسالمت
آمیزوقانونیحقمسلمهرشهروندایرانیاست،اما
زمانی که این اعتراض به خود بار خشــونت بگیرد،
تبدیل به اغتشــاش می شــود .اغتشــاش و آشوب
اعتراض مســالمت آمیز را در نطفه خفــه می کند و
تبدیل به هرج و مرجی می شود که امنیت کشور را
خدشه دار می سازد .ما ،جمعی از هنرمندان تئاتر
مشهد و خراســان رضوی هر اقدامی را که منجر به
برهمخوردننظمعمومی،آسیبرساندنبهاموال
عمومیوامنیتپایدارکشورشودمحکوممیکنیم
اما در عین حال بر این باوریم که با توجه به شــرایط
نامطلــوب اقتصادی عمــوم مردم ،مســئوالن باید
جدیترازهمیشهبرایرفعاینمهم،ازتمامظرفیت
هایکشوراستفادهوگرهازکارمردمبازکنند.
•ا...کرم:آرامشکشوررامدیونرهبرمعظم
انقالبهستیم

رئیس شــورای هماهنگی نیروهای حــزب ا ...نیز
پنج شــنبه شــب در جلســهای با عنوان «تبعیت از
والیت فقیه» در مشهد حضور یافت و گفت  :آرامش
کنونیکشوررامدیونرهبرمعظمانقالبهستیم.
ن ا...کرم با بیان این که
به گزارش تســنیم ،حســی 
نیروهایانقالبیباجریانسازماندهیشدهفتنه
 98آمریکایی مقابله کردنــد ،ادامه داد :به فرموده
مقام معظم رهبــری زمانی که ســران قــوا تصمیم
گرفتندبایدخوشبینباشیمواجراییکنیم.

گاهی هویت بافت های شهری ترمز پیشرفت شده است
هماهنگی میان هوشمندســازی و شهرســازی
تاثیــرات بســیار زیــادی بر توســعه شــهر دارد.
وی با بیــان این کــه نگرانی مــا از این اســت که
مفهوم «هویت» در مســیر تحقق ایــن امر ،نقش
بازدارنده ایفا کند ،اظهارکرد :با توجه به ارزش
این مفهوم ،این ســوال مطرح می شــود که چرا
نظرات متفاوتی درحوزه هویت و توسعه داریم؟
کالیی تصریح کرد :در شهر نظرات متفاوتی در
خصوص هویت وجود دارد ،در این میان برخی
هویــت و پاسداشــت هویــت را متوقــف کــردن
موضوع توســعه می دانند .هرچند نمی خواهم
در این میان داوری کنم اما به نظر می رسد باید
در خصوص مفهوم هویت ،تامل بیشتری داشته
باشیم .شــهردار مشــهد ادامه داد :در حقیقت
هویت در طــول زمــان و برآمــده از کارکردهای
مختلف شــکل می گیــرد ،به گونــه ای که هرجا

هویت را از کارکرد جدا کنیم آن هویت نمی تواند
پایدار باشد .وی گفت :دربسیاری از محیط ها و
پهنه ها خوشحال هستیم که توانسته ایم بخشی
از ابنیه را نگاه داریم و آن هــا را به عنوان مظاهر
هویت در نظر بگیریم در حالــی که واقعیت این
است که پایداری آن ها به کارکردشان متناسب
با زمــان اســت .وی با بیــان این که نمــی توانیم
قائــل به ایــن باشــیم که مــی خواهیــم ازهویت
بافت های شــهری محافظت کنیم اما هیچ ایده
ای در خصوص کارکرد آن ها نداشــته باشــیم،
اظهارکرد :معتقدم ما با یک تضاد و اختالف نظر
در این خصوص روبه رو هســتیم .کالیی افزود:
در نگاه اول ،بایــد دید آیا قائل بــه وجود هویتی
مستقل از کارکرد هســتیم که آن را پاس بداریم
یــا این که بــه آن چیــزی کــه واجد ارزش اســت
یا آن عناصــر هویتی کــه باید کارکرد متناســب

خود را بــا زمــان در چارچوب تعریف خودشــان
ادامه بدهند تا از این طریق پویــا بمانند ،معتقد
هستیم .شــهردار مشــهد تصریح کرد :معتقدم
اگر بخواهیم از مفهوم و هویــت منطقه و مکانی
دفاع و حراســت کنیم باید به دنبال نوع کارکرد
آن باشیم و از کارکردش حمایت کنیم.
شــهریار آل شــیخ معاون برنامه ریزی و توســعه
منابع انسانی شهرداری مشهد نیز در این مراسم
با اشاره به این که شفافیت سطحی از زیرساخت
های مورد نیاز هوشــمند ســازی اســت ،گفت:
در حال ایجاد زیرســاخت ها برای تحقق شــهر
هوشمند هستیم.
شایان ذکر اســت در حاشــیه این همایش ،بین
شــهرداری مشــهد و ســازمان نظام مهندســی
خراســان رضــوی تفاهــم نامــه علمــی ،فنــی و
اجرایی در حوزه بازآفرینی شهری منعقد شد.

