اخبار گوناگون

خبر

www.shahraraonline.com

یکشنبه  20اردیبهشت 1394
شماره 1693

شــماره پیامــک 30007289 :
شــماره تماس 37288881-5 :

2

توسطپژوهشگرانمشهدیساختهشد

همزمان با رسیدن به افق  2017برگزار میشود

کمربند کاهش فشار بر ستون فقرات
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد کمربندی را بهمنظور
کاهش فشار بر ســتون فقرات با قابلیتهای خاص طراحی کرده
و ســاختند .این کمربند طبی را دکتر محســن ابراهیمی ،عضو
هیئت علمی گروه طب اورژانس و احمد کرچی ،پرستار اورژانس
بیمارســتان امام رضا(ع) مشــهد ثبت اختراع کردهاند .بررسی
انجامشــده در حدود  30کشور نشــان داد نمونه مشابه کمربند
ساختهشده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با قابلیتهای بسیار،
تاکنوندرکشورهایدیگرساختهنشدهاست.کمربندشاملشش
قسمت است که قسمت فوقانی آن  uشکل بوده و در زیر بغل قرار
میگیردوپایهاصلیآندرحدفاصلزیربغلواستخوانراناست.

نخستین پل گالری استان در مشهد

گروهخبر-مدیرعاملسازمانمیادینمیوهوترهباروساماندهی
مشاغل شهری شهرداری مشــهد از احداث نخستین پل گالری
در اســتان در خیابان احمدآباد ،سهراه راهنمایی مشهد خبر داد.
احمد محبی گفت :بهمنظور زیباسازی محیط شهری نخستین
پل گالری در استان ،واقع در خیابان احمدآباد تقاطع راهنمایی با
اعتبار بیش از 9میلیارد ریال و در بازه زمانی  6ماه احداث شد .وی
افزود :از جاذبههای این پل گالری پوشــش کامپوزیت ،کفپوش
ســرامیک ،دوربینهای مداربســته ،سیســتم تهویه ،سیستم
نورپردازی ،کپسول آتشنشــانی ،دو دستگاه تلویزیون و ...است.
به گفته محبی جاذبههای هنری ازجمله آبنما ،آکواریوم ،جایگاه
گل و گیاه و ...در این پل گالری است.وی در ادامه تصریح کرد :این
پل اتــاق مانیتورینگ ،نگهبانهای حراســتی و نظارتی دارد که
بهصورتشبانهروزیدراینمکانحضوردارند.محبیخاطرنشان
کرد:باتوجهبهوضعیتاینپلگالریکهنمونهمنحصربهفردیدر
استان خراسان رضوی است ،امیدواریم با افزایش تعداد این پلها
درسطحشهرسببارتقایرضایتمندیشهروندانرافراهمکنیم.
درمشهدآغازشد

دوره سراسری آموزش
حمایتهای تغذیهای نوزادان

عضوهیئترئیسهشورایشهرمشهد:

ظرفیت تجاریسازی مشهد
تکمیل نشده است
عضو هیئترئیســه شورای شــهر مشــهد با بیان اینکه رویکرد
سرمایهگذاریدرشهرداریمشهدتغییرکردهاست،گفت:ظرفیت
واحدهایتجاریشهرمشهدبراساسطرحجامعهنوزتکمیلنشده
است.محمدسهیلیدرزمینهتغییررویکردسرمایهگذاریدرشهر
مشهد گفت :رویکرد ما این بود که بهجای اینکه با تجاریسازی و
اماکن اقامتی درآمد کســب کنیم و در پروژههای توسعه و عمران
شهری هزینه کنیم ،در پروژههای مشارکتی مبنا را بر پروژههای
توسعه شهری قرار دهیم .وی افزود :در بودجه سال  94شهرداری
مشهد موارد جدید به بخش ســرمایهگذاری شهرداری همچون
حملونقل ،فرهنگی و اجتماعی و فضای سبز اضافهشده که دقیقا
درراستایطرحهایجامعوتوسعهوعمرانشهریمشهداست.
سرپرستکمیتهامدادامامخمینی(ره)استان:

35هزار خانوار نیازمند مسکن هستند
سرپرســت کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی با بیان
اینکه تاکنون حدود13هزار واحد مسکن روستایی و 2500واحد
مسکنشهریبهافرادتحتپوششکمیتهامدادتحویلدادهشده
است ،عنوان کرد :درحالحاضر 35هزار خانوار تحت پوشش این
سازمان ،نیازمند مسکن هستند .حبیب آسوده ادامه داد :در سال
گذشته در طرحی که با عنوان طرح بهسازی ،مقاومسازی مسکن
روستایی و با همکاری بنیاد مسکن برگزار شد ،حدود 2480طرح
روستاییانجامگرفتکهتاپایانسالگذشته 1300،مسکنازاین
تعداد،تحویلافرادشدهاست؛درفضایشهرینیز 179واحدتامین
شدهداریمکهبهافرادنیازمندتحویلدادهایم.سرپرستکمیتهامداد
امام خمینی(ره) استان گفت :در سال گذشته حدود  2350فقره
تغییراتمسکنانجامشدهاستکههزین هآنبرایهرواحد،تاسقف
دومیلیونتومانبودهاست.
باهدفرصدجمعیتپلنگآغازشد

نصب گردنبندهای ماهوارهای
بر روی پلنگ های استان
معاون پایش و نظارت ادارهکل حفاظت محیط زیست خراسان
رضوی گفت :پروژه نصب گردنبندهای ماهوارهای بر روی پلنگ
در این استان آغاز شده اســت .محمد عرفانی افزود :این پروژه
تحقیقاتی با هدف رصد و کنترل جمعیت پلنگ و برنامهریزی
برای حفاظت هرچه بیشــتر از این گونه ارزشمند اجرا میشود.
وی اظهار کرد :تحقیق در زمینه وسعت قلمرو هر قالده پلنگ و
کنترلجمعیتاینگونهوزمینهسازیهرچهبیشتربرایافزایش
جمعیت آن از اهداف دیگر این طرح است .عرفانی گفت :تاکنون
بر گردن ســه قالده پلنگ گردنبند ماهوارهای نصب شده است
که این روند همچنان ادامه دارد.وی با اشاره به وضعیت مطلوب
پلنگ در این اســتان افزود :آمار دقیق از این گونه نمیتوان ارائه
کرد؛ اما طی سه سال گذشته  72بار پلنگ در مناطق زیرپوشش
در این استان مشاهده شده است.وی اظهار کرد :بیشترین شمار
پلنگ مشاهدهشده در کوههای هزار مسجد منطقه پارک ملی
تندوره این استان است.

تشییع پیکر جانباز شهید ،غالمرضا علیزاده

پیکــر غالمرضا علیزاده
کریمی مقدم
جانباز 70درصد دوران
هشت ســال دفاع مقدس روز گذشته با حضور
جمعی از مردم ،مســئوالن ،فرماندهان نظامی و
انتظامی و خانواده شــهدا ،جانبازان و ایثارگران
تشییع شد.
به گزارش خبرنگار شهرآرا ،در این مراسم که صبح
روز گذشــته برگزار شد ،پیکر این جانباز صبور و
فداکار از مقابل حسینیه پیروان والیت در خیابان
نواب صفوی به سمت حرم مطهر رضوی تشییع
و پس از طواف در بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع)
در گلزار شــهدای بهشــت رضــا(ع) به خاک
سپرده شد.

بارش بیسابقه آخر
مصطفی یاورینسب
هفته گذشــته در
مشهد که براساس آمار رســمی منتشرشده در
حدود  16میلیمتر ثبت شد ،موجی از خوشحالی
در بین شــهروندان را بهدنبال داشت؛ اما بهدلیل
حجم زیاد بارش در بازه زمانی کمتر از یک ساعت
باعث شد تا مشــکالتی را برای شهروندان ایجاد
کند ،بهطوریکه برخی منازل مسکونی و معابر
شهر دچار آبگرفتگی شدید شده و دردسرهایی
برای مردم ایجاد کرد.
به گزارش شهرآرا ،در این میان پیشبینینشدن
این میزان بارش باعث شــد تا برخی شهروندان
از آمادگینداشــتن ســازما نهای متولــی
ازجملــه شــهرداری ،هواشناســی و مدیریت
بحران اســتانداری انتقــاد کنند و خواســتار
پاســخگویی مســئوالن مربوطــه در ایــن
زمینه شدند.
خسارات زیادی به مردم وارد شد
در همین زمینه برخی شهروندان نیز در تماس با
روزنامه شهرآرا خواستار پیگیری موضوع شدند.
مهدی حسنی از شهروندان ســاکن در خیابان
آیتا...بهجت در این زمینه به شــهرآرا میگوید:
پس از شروع بارندگی و بهدلیل ظرفیتنداشتن
جداول جمعآوری آب باران و شــبکه فاضالب،
آب باران از طریق لولهها به منزل ما وارد شــد و
از طبقات مختلف بیرون زد که باعث شــد تمام
طبقات به میزان 10ســانتیمتر زیــر آب رود.
فاطمه غیاثی شــهروند ســاکن بلوار هفت تیر
نیز میگوید :شــدت بارندگیها بهحدی بود که
آب بــاران از زیر در حیاط منــزل ،وارد منزل ما
شــد و زیر زمین را پر از آب کــرد ،بهطوریکه
واقعــا امکان تــردد در منزل بســیار ســخت
بود.
ناصرمعتمدی راننده تاکسی نیز از سقوط درخت
بــر روی خودروی خود در پنجشنبهشــب خبر
میدهد و میگویــد :در هنگام طوفان شــدید
درخت جلوی منزل بر روی خودروی پارکشده
جلوی منزل ســقوط کرد و قسمت عقب خودرو
کامال از بین رفت و شیشــه آن نیز شکست .آقای
عســکری نیز مغازه بلوار طبرسی هم از خسارت
واردشــده به محل کســب خود ابــراز نگرانی
میکند و میگوید :مغازه بــه ارتفاع نیممتر زیر
آب رفت و کلی از اجناس نیز بالاســتفاده شــد
و واقعا خســارات و ضــرر زیادی به مــردم وارد
شد.
هواشناسی اخطاریهای صادر نکرد
معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری
مشهد نیز در این زمینه توپ را به زمین ادارهکل
هواشناســی اســتان میانــدازد و از هشــدار
ندادنهای الزم این ادارهکل به شهرداری در این
زمینه خبر میدهد.
خلیلا ...کاظمی با اشاره به بارندگی اخیر مشهد
میگوید :بارندگی مشــهد در پنجشنبهشــب
گذشــته یکی از بارندگیهای قابــل توجه بود؛
همچنین ســرعت وزش باد در مشهد در برخی

غالمرضــا علیــزاده جانبــاز 70درصــد
قطعنخاعگردنــی یازدهم آبانمــاه  1364در

پیگیری شهرآرا از ارگانها درباره خسارت آب گرفتگی اخیر

ابهام پس از غافلگیری
مسئوالن :پیگیریم -مردم:منتظریم

ساعات شب به  ٩٠کیلومتر در ساعت هم رسید
که بــه نوعی باید از این ســرعت باد در مشــهد
بهعنــوان طوفان یاد کــرد .خلیــلا ...کاظمی
ادامه میدهد :با این حال ســازمان هواشناسی
خراســانرضوی پیش از این بارشهــا صرفاً به
صدور اطالعیه بســنده کرده بود و اخطاریهای
باتوجه به این میزان بارش و وزش شدید باد اعالم
نکرد.
کاظمی در زمینــه چرایــی آبگرفتگی معابر
نیز یــاداوری میکند :برخی مناطــق ازجمله
کال«قره خــان» بــا صددرصــد ظرفیت هم
جوابگــوی آب بــاران و رگبار موجــود نبود که
باعث آبگرفتگی برخی منازل شــهروندان شد
و همچنین در میدان امام حســین(ع) شــبکه
فاضالب شهری با مشــکل مواجه و باعث انتشار
فاضالب شهری در زیرگذر میدان امام حسین (ع)
شد.
اطالعرسانی کرده بودیم
در همیــن زمینــه رئیــس اداره پیشبینــی
ادارهکل هواشناســی خراســان رضــوی با رد
اطالعرسانینکردن به موقع توسط هواشناسی
مدعی شــد :اطالعیههای الزم در این زمینه در
زمان مناسب صادر شــده بود .یحیی قاینیپور
میگوید :پیشبینیهــا درزمینه تغییر وضعیت
جوی اســتان و مشــهد را از طریق رســانهها و
اعالم پیامک در روز  16اردیبهشت و  24ساعت
قبل بارشها به اطالع مراجع ذیربط رســانده
بودیم.

در مراسم اختتامیه جشنواره ایدهپردازی تاکید شد؛

لزوم مشارکت ایدهپردازان در راستای اجرای ایدهها
رئیــس گروه مشــاوران
خبر روز
جوان شــهرداری مشهد
گفــت  :مشــا ر کت
گروه خبر
ایدهپردازان در راستای
اجرای ایدهها امری الزم و ضروری است.
به گزارش شــهرآرا ،هادی قاســمپور در مراسم
اختتامیه جشــنواره ایدهپردازی استقبال از بهار
که با همت گروه مشاوران جوان برگزار شد ،اظهار
کرد :مشارکت ایدهپردازان در امر اجرای ایدهها
موجب افزایش سرعت و تسهیل آن خواهد شد.
وی ایدهپردازی را از مهمترین فعالیتهای گروه
مشاوران جوان دانست و افزود :بهمنظور اجرای
ایدهها که یکی از دغدغههای اصلی ایدهپردازان
است ،شعار از ایده تا اجرا را مطرح کردیم و برای
تحقق این امر تمام تالش خود را انجام میدهیم.
رئیس گروه مشــاوران جوان شــهرداری مشهد

عملیــات بــدر و در منطقــه عملیاتــی جزیره
مجنون بر اثر اصابت ترکــش خمپاره به افتخار

عکس :مشرق

دومین دوره سراســری آموزش حمایتهای تغذیهای در بخش
مراقبتهای ویــژه نوزادان شــامل  NICUو  PICUباحضور
متخصصان اطفال و کارشــناس تغذیه از سراسر کشور روز شنبه
طی مراسمی در بیمارستان قائم (عج) مشهد آغاز شد .دبیر علمی
این دوره آموزشــی گفت :در این دوره آموزشی که به مدت شش
روز برگزار میشــود کارشناسان تغذیه و متخصصان اطفال از29
دانشگاه علوم پزشکی کشور حضور دارند .عبدالرضا نوروزی افزود:
ارائه آخرین دستاوردها و تازههای علمی در زمینه تغذیه نوزادان
بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه ،مهمترین هدف برگزاری
این دوره آموزشی اســت .وی اظهار کرد :آشنایی با بیماریهای
شــایع در بخشهای مراقبتهای ویژه کودکان ،تغذیه نوزادان
نارس و میزگرد مشــکالت حمایتهای تغذیهای در بخشهای
مراقبتهای ویژه ازجمله مواردی اســت که در این دوره آموزشی
بحثوبررسیمیشود.

روزگذشتهباحضورمردمشهیدپرورمشهدصورتگرفت

عکس :حسینشریعت

بااعتباریبالغبر9میلیاردریالبهبهرهبرداریمیرسد

گزارش روز

تصریح کرد :مالکیت فکری ایدهها دغدغه دیگر
ایدهپردازان اســت که در جلسات شورای عالی
نظام ایدهپردازی مطرح شــده است؛ اما هنوز به
جمعبندی مشخصی نرسیده است.
قاسمپور با اشــاره به اینکه مالکیت فکری ایدهها
موضوع پیچیدهای اســت ،اضافه کــرد :باتوجه
به اینکه امکان تشــخیص صاحــب اصلی ایده
وجود ندارد و ایده نیــز در طول اجرا دچار تغییر
میشود و با ایده اولیه تفاوت دارد ،بسیار موضوع
پیچیدهای اســت .وی در پایان بیان کرد :گروه
مشاوران جوان همواره ســعی در دفاع از ایدهها
دارد بهطــوری کــه بیــش از  22و  330ایده به
ثبت رســیده و ایدههای اجرا شــده نیز  83ایده
است .گفتنی اســت؛ در پایان مراسم به سه نفر
از ایدهپردازان برتــر ،جوایزی به رســم یادبود
اهدا شد.

خسارت منازل مســکونی را پرداخت
میکنیم
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خراسان
رضوی هم در گفتگو با شهرآرا از پیگیری پرداخت
خســارت به برخی شــهروندان خبر میدهد و
میگوید :واحدهای مســکونی و تجــاری باید
بهمنظــور جبــران خســارت از بیمهنامههایی
کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد اســتفاده
کنند.
حجتعلی شــایانفر تاکید میکند :با این حال
بهمنظور بررسی خســارتهای وارده به برخی
واحدهای مسکونی بهدلیل نشست آب از خیابان
به داخل منزل یا ســقوط درخت بر روی منزل یا
ساختمان مسکونی که به فرمانداری مشهد اعالم
شده است ،این اداره مستندات خسارت دیدگان
را دریافت میکند پس باید ایــن افراد فرمهای
مربوطه را تکمیل و به مدیریت بحران استانداری
ارسال کنند.
وی اضافه میکند :فرمهای تکمیلشــده پس
از بررسی در اســتانداری به وزارت کشور ارسال
خواهد شد و باتوجه به قوانین و مقررات درصورت
تایید نهایی خســارت وارد شــده به شهروندان
پرداخت خواهد شد.
فقط اعالم شــهروندان قابل پیگیری
نخواهد بود
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خراسان
رضوی تاکید میکند :مســتندات شهروندان در
این زمینه بسیار مهم اســت و باید یک سازمان

جانبازی نائل شــد .شــهید علیزاده سالها رنج
و ســختی را تحمل کرد و از مدتهــا قبل برای
درمــان در مرکز توانبخشــی جانبــازان امام
خمینی(ره) مشــهد بســتری بود و ســرانجام
این جانباز پرافتخار روز پنجشــنبه بــر اثر آثار
جانبازی در مسیر بیمارستان ،شربت شهادت را
نوشــید و به یارانش در هشت سال دفاع مقدس
پیوست.
به گزارش شــهرآرا ،اســتان خراســان رضوی
بیش از 69هزار شــهید ،جانبــاز و آزاده تقدیم
اســام و انقالب اســامی کــرده اســت که از
این تعــداد17 ،هــزار نفر را شــهدا تشــکیل
میدهند.

معتبری همچون آتشنشــانی وقــوع حادثه و
میزان خسارت را تایید کرده باشد و صرف اعالم
شهروندان این موضوع قابل پیگیری نخواهد بود.
شایانفر درزمینه استفاده مردم از بیمهنامههایی
عمومــی حوادث غیرمترقبه نیــز میگوید :این
بیمهنامه در برخی ســالها و بهصورت سلیقهای
توســط بعضی از شهرها اجرایی شــد اما اینکه
بهصورت قانونی و سراســری باشد ،نبوده است.
وی خاطرنشان میکند :امکان پرداخت خسارت
برای واحدهای تجــاری بههیچوجه وجود ندارد
و این واحدهــا حتما بایــد از بیمهنامه حوادث
استفاده کنند و واحدهای مسکونی نیز مشمول
همین قاعده هستند و با این حال برای کمک به
مردم کسانی که خسارت دیده باشند و مستندات
داشته باشــند پس از ثبتنام و بررسی درصورت
تایید وزارت کشور خسارت دریافت خواهند کرد.
بیمهنامه عمومی نداریم
در هیمن زمینه مدیرعامل سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری مشهد نیز با اشاره به
اینکه وظیفه این ســازمان کمک به افراد حادثه
دیده و تهیه گزارشهای مربوطه اســت ،گفت:
پرداخت خسارت بر عهده دیگر سازمانهاست و
فرمانداری موضوع را دنبال میکند .آتشپاد دوم
حسن جعفری اضافه میکند :شهرداری مشهد
 12سال پیش و فقط به مدت یک سال تمام منازل
شهر را در برابر آتشسوزی بیمه کرد که این طرح
ادامه نیافت .وی ادامه میدهــد :البته در تفریغ
بودجه سال  92شــهرداری مشهد موظف شده
است برخی صنوف را در برابر حوادث بیمه کند و
بهدلیل هزینهبر بودن ،نیاز به ردیف بودجه دارد
که در معاونت اداری و مالی شهرداری موضوع در
حال پیگیری است.
جعفــری میگوید :هنگامی که از آتشنشــانی
درخواســت کمک میشــود ،مامــوران پس از
مراجعه به محل مورد نظر گزارشی از خسارتهای
واردشــده تنظیم میکنند تا اگــر روزی مراجع
قضایی از آتشنشانی استعالم کردند این سازمان
بتواند پاسخگویی الزم را داشته باشد.
هنوز درخواستی به فرمانداری نرسیده
است
در همین زمینه فرماندار مشــهد نیز از برگزاری
جلســات برای تعییــن تکلیف موضــوع خبر
میدهــد و میگویــد :هنوز از ســوی مدیریت
بحران استانداری دســتورالعملی برای دریافت
گزارشهای مردمی به فرمانداری ابالغ نشــده
است.
علیمحمد گلستانیفر تاکید میکند :اگر بنا باشد
موضوع از طریق فرمانداری پیگیری شــود فقط
میتوانیم به جمعآوری و جمعبندی گزارشهای
مردمی بپردازیــم و هیچ مســئولیت پرداخت
خسارتی بر عهده ما نیست .احمد بندهای معاون
عمرانی فرماندار مشهد نیز در گفتگو با خبرنگار
ما میگوید :هنوز گزارشــی مبنی بر واردشدن
خسارت و درخواست غرامت به معاونت عمرانی
فرمانداری مشهد ارائه نشده است.

در مدارس خراسان رضوی اجرا می شود

زنگ ویژه مطالعه آثار شهید مطهری
معــاون آموزشوپرورش
اعالم روز
خراسان رضوی گفت :زنگ
ویژه مطالعه آثار شــهید
گروه خبر
مطهریدرخراسانرضوی
راهاندازی میشود .به گزارش شهرآرا طاهره عرفانیان
روز گذشته در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره
نویسندگانفردادرمشهدمقدسگفت:نظامآموزشی
در مدارس میتواند آثار استاد شهید مرتضی مطهری
را در برنامههای درسی خود قرار دهد و از این طریق
زمینهآشناییدانشآموزانباآثارایناستادفرهیخته
فراهم شــود .معــاون آمــوزش ابتدایــی ادارهکل
آموزشوپرورشخراسانرضویبیانکرد:آثارشهید
مطهری مخاطب خاصی ندارد ،در واقع تمامی سنین
با تحصیالت مختلف میتوانند بهخوبی با آثار استاد
مطهریارتباطبرقرارکنند.عرفانیانبااشارهبهاینکه
بهتر است این زمینه آشنایی از دوران تحصیلی برای

کودک و دانشآموز فراهم شــود ،خاطرنشان کرد:
آموزشوپرورش خراســان رضوی در همین زمینه
برنامههاییرادردستورکارخودقراردادهاستوتالش
میکنیم تا از سال آینده زنگی را بهصورت ویژه برای
مطالعهآثارشهیدمطهریاختصاصدهیم.ویبابیان
اینکه برخی کتب استاد مطهری زمینه و شروط الزم
برای مطالعه در مدارس را دارند تاکید کرد :داستان
راستان استاد مطهری ازجمله این کتب است که باید
بیشتربهآنتوجهشود.عرفانیاننقشتربیتیمطالعه
اینکتبدرمیاندانشآموزانراحائزاهمیتدانست
و افزود :برنامهریزی الزم برای برپایی زنگ اختصاصی
مطالعه آثار استاد مطهری در دستور کار قرار گرفته
است.
جشــنواره نویســندگان فردا در قالبهای شــعر،
داستاننویسی و دلنوشــته برگزار شد و 5هزار اثر به
دبیرخانه آن ارسال شده بود.

هفتههای فرهنگی مشهد
در  51کشور اسالمی

مسئول دبیرخانه ستاد مشــهد ( 2017پایتخت فرهنگی جهان
اسالم) با بیان اینکه یکی از ضرورتهای رسیدن به مشهد 2017
معرفی این کالنشهری مذهبی در میان سایر کشورهای جهان
اسالم است ،گفت :در هفتههای باقیمانده تا رسیدن به افق 2017
برگزاری هفتههای فرهنگی مشهدالرضا(ع) ،با میزبانی یکی از51
کشورهاجهاناسالمبهمنظورمشارکتومعرفیظرفیتهایاین
کشورهاپیشبینیشدهاست.
به گزارش شــهرآرا مهدی ناصحی روز گذشــته در جلسه تبیین
مشــهد 2017که با حضور مدیران عامل سازمانهای شهرداری
مشهد برگزار شد ،گفت :برگزاری این هفتههای فرهنگی با هدف
معرفیوشناساندناولویتهاومزیتهایمذهبیوفرهنگیمشهد
و نیز معرفی زمینههای سرمایهگذاری و مشارکت این کشورها در
مشهداست.
معرفی مشهد بهعنوان الگوی انقالب اسالمی به جهان
اسالم
مسئول دبیرخانه ستاد مشــهد ( 2017پایتخت فرهنگی جهان
اسالم) با نگاهی به تشکیل شورای سیاستگذاری ملی ،استانی و
شهریمشهد 2017عنوانکرد:مسئولشورایراهبردیشهری،
شهرداری است که در این زمینه ما وظیفه داریم مشهد را بهعنوان
الگویانقالباسالمیبهجهاناسالممعرفیکنیم.ناصحیباتاکید
بر آنکه وظیفه ذاتی این ســتاد هماهنگی برنامههای شهرداری
مشهدرادرزمینه 2017است،خاطرنشانکرد:اینستادتابهامروز
شاخصههایافق 2017ومعرفیمشهدبهعنوانپایتختفرهنگی
جهان اســام را شناســایی کرده و در حال آمادهسازی روندهای
اجرایی برای اهداف ترسیم شده اســت .مسئول دبیرخانه ستاد
مشهد ( 2017پایتخت فرهنگی جهان اسالم) در پاسخ به اعتبار
شهرداری مشهد برای رسیدن به این افق گفت :شهرداری مشهد
تماماعتبارخودرابرایاینموضوعپایاینکارگذاشتهاستوهمه
فعالیتهاوشاخصههایموجودشهرداریباشاخصههایآیسسکو
(سازمانعلمیفرهنگیوآموزشیکشورهایاسالمی)تطبیقداده
شده است و بنابراین روح حاکم بر فعالیتهای شهرداری مشهد در
مسیرمشهد 2017خواهدبود.
بایدنگاهمسئوالنتغییرکند
مدیرعاملسازمانفردوسهایمشهدنیزدراینجلسهگفت:برای
رسیدن به افق  2017و معرفی مشهد بهعنوان پایتخت فرهنگی
جهاناسالمبایدنگاهودیدمسئوالنتغییرکنند.حسنکریمدادی
ادامه داد :چند ســالی است که مشهد پایتخت معنوی ایران شده
است؛امااینسوالوجودداردکهبرایپایتختمعنویایرانآنهم
درحوزهومسئولیتخودچقدرتالشکردهایمیاچقدرتوانستهایم
اینموضوعرادرحوزهفعالیتهایسازمانیخودمحققکنیم.
نگاهیهمهجانبهبه امورشهری
مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی شــهرداری مشهد نیز رسیدن
به افق  2017و معرفی مشــهد بهعنوان پایتخت فرهنگی جهان
اسالم را مستلزم نگاهی همهجانبه به همه امور شهری تا رسیدن
به یک پایتخت فرهنگی دانست .هادی عطارزاده طوسی با اشاره
به ناوگان اتوبوسرانی مشــهد گفت :نیمی از ناوگان اتوبوسرانی
شهرداری مشهد فرسوده است که همین فرسودگی ناوگان دید
و منظر نامناسبی در چهره شهر ایجاد میکند .مدیرعامل سازمان
اتوبوسرانی شهرداری مشــهد افزود :باتوجه به فرصت اندک دو
سالهایکهتامعرفیمشهدبهعنوانپایتختفرهنگیجهاناسالم
داریم نوسازی ناوگان اتوبوسرانی مشهد ،اقدامی دور از دسترس
نخواهد بود .مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد نیز
نوسازی ناوگان تاکسیرانی مشهد را که در دستور کار شهرداری
مشهداستاقدامیبرایبهبودناوگانعمومیاینحوزهدرراهتحقق
مشهدپایتختفرهنگیجهاناسالمبرشمرد.

بازدید روز
مدرنترینسالنهمایششهر
95درصدپیشرفتفیزیکیدارد

اتمام طرح میدان شهدا تا2017
بنیامینیوسفزاده-مدیراجرایطرحمیدانشهدایمشهداز
پیشرفت95درصدیمدرنترینسالنهمایشاینشهرخبرداد.
به گزارش خبرنگار شــهرآرا ،وحید برجستهنژاد در جریان بازدید
مهندسان سازمان نظام مهندسی خراســان رضوی از پروژه تاالر
شهرگفت:سالنهمایشدوطبقه 650نفرهتاالرشهرطرحمیدان
شهدا از بزرگترین و مدرنترین سالنهای همایش شهر است که
در آیندهای نزدیک به بهرهبرداری خواهد رسید .مدیر اجرای طرح
میدان شهدای شهرداری مشهد با بیان اینکه از سال 83سناریوی
نوسازیوبهسازیطرحمیدانشهدایمشهدکلیدخوردوبهمرور
زمان دچار تغییراتی شد که امروز به 35هکتار رسیده است ،افزود:
اینطرح 70پروژهباکاربریتجاری،اقامتی،مسکونی،فضایسبز،
زیرگذر ،مسجد ،حوزه علمیه ،پایانه ،پارکینگ و عرصه را در خود
جایدادهاست.ویباتاکیدبراینکهباسیاستهایمدیریتشهری
و شــورای اسالمی شهر مشهد در دوره چهارم ،مقرر شده است که
طرح میدان شهدا تا سال  2017به اتمام برسد ،گفت :در این سال
شهر مشهد بهعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم معرفی شده و
در همین راستا این پروژه باید میزبان میهمانان و زائران میلیونی
مشهد در این زمان باشد .به گفته برجستهنژاد در آیندهای نزدیک،
مســجد و حســینیه یزدیآبادیها و پروژه پارکینگ پایانه صبا
بهعنواندوپروژهبزرگاجتماعیشهربهبهرهبرداریمیرسد.وی
با بیان اینکه بهمنظور حفظ فضای سبز و محیط زیست شهری در
بافت مرکزی شــهر اقدام به توسعه بوستان هشتآباد شده است،
اضافه کرد :هماکنون23هزار مترمربع را شامل میشود تا بهعنوان
تنفسگاهبزرگشهربهکارخودادامهدهدوشهروندانازآثارمثبت
آنبهرهمندشوند.

