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خبر

همزمان با دهه مهدویت برگزار میشود؛

جشنهای شهری
«لبیک یا مهدی »
(عج)

گروه خبر -همزمان با اعیاد نیمه شعبان ،جشنهای شهری
«لبیک یا مهدی (عج)» در مناطق شهری میزبان مردم مشهد
خواهند بود .به گزارش شــهرآرا جشنهای شهری «لبیک یا
مهدی(عج)» همزمان با اعیاد شعبانیه به همت فرهنگسرای
انتظار و تشــکلهای فعال فرهنگی در مناطق مشهد برگزار
میشود .مســجد صاحب الزمان(عج) در بوستان ارم ،کانون
فرهنگی پیام آزادگان در بوستان حجاب ،کانون آیتا ...عبادی
در پارک ملت و همچنین منازل شــهدای هشــت سال دفاع
مقدس از ســاعت  20:30تا  22میزبان شهروندان مشهدی
در جشنهای «لبیک یا مهدی (عج)» خواهند بود همچنین
در روزهای  11و  12خرداد نیــز کانونهای انصارا ،...مجتمع
فرهنگی حضرت رقیه(س) ،مهدیه مهرآباد ،مسجد حضرت
زینب(س) ،مســجد ولیعصر(عج) ،مسجد ابالفضلیها(ع)،
مسجدطهومسجدجواداالئمه(ع)نیزاینجشنهایمردمیرا
برگزار میکنند .در شب میالد حضرت مهدی(عج) جشنهای
«لبیک یا مهدی(عج)» به صورت همزمان در چهار منطقه شهر
مشهد برگزار میشود.

خبر روز
معاونفرهنگیقوهقضائیهباابرازامیدواری
برایفیلترشدنشبکههایاجتماعیتاکیدکرد؛

هنوز جایگزین خوبی
برای این شبکهها ایجاد نشده است

گروه خبر -معاون فرهنگی قوه قضائیه اظهار کرد :امیدواریم
فیتلرینگشبکههایاجتماعیبهزودیانجامشود.
به گزارش شــهرآرا هادی صادقی به ایســنا گفته است :هنوز
فیلترینگ خوبی از سوی مخابرات و نهادهایی که باید این کار را
انجام بدهند ،ارائه نشده است و تخلفاتی در این شبکهها صورت
گرفتهاستوقولهاییدادهشدهاستکهبافیلترینگجلویاین
کارها گرفته شود .وی افزود :قوه قضائیه قدری با دولت همراهی
میکند تا دولت بتواند کارش را انجام دهد و امیدواریم که دولت
سریعتراینکارراانجامدهد.
معاونفرهنگیقوهقضائیهبااشارهبهاینکههنوزجایگزینخوبی
برای این شبکهها ایجاد نشده است ،افزود :در زمینه جایگزینی
برای این شــبکهها قولهایی داده شده است که جایگزینهای
داخلی به جای این شبکهها قرار داده شود ،تقریبا االن یکی یا دو
تاازاینشبکههایداخلیمعرفیشدهاست؛ولیآنچنانکهباید
قوینیستند؛اماامیدواریمکهاینکاربهزودیانجامشود.صادقی
ادامهداد:بهترینکارایناستکهیکجایگزینسالموخوببرای
این شبکهها ارائه شود تا نیاز مردم تامین شود ،یک مشکل مردم
ایناستکهجایگزینخوبیبرایاینشبکههانیست.
ویگفت:وقتییکشبکهبهصورترایگانسرویسهایبسیاری
دراختیارمردمقرارمیدهدطبیعتامردمبهسراغآنمیروند،ما
بایداینسرویسراتامینکنیمتامردمبهسراغشبکههایدیگر
نروند و این وظیفه دولت اســت که امیدواریم زودتر انجام شود.
صادقیهمچنیندرموردزمانانجامفیلترینگگفت:انجاماین
کار به دولت بستگی دارد و باید در این زمینه از دولت سوال کرد.

خارج از خبر
علیرضا رشیدیان ،استاندار خراسان رضوی ،مهندس محمد
مقدوری،معاونهماهنگیامورعمرانیاستانخراسانرضویرا
بهعنوان جانشین خود در ســتاد برنامهریزی و اجرای شورای
احیایمجموعهفرهنگی-تاریخیتوسمنصوبکرد.
همزمانبافرارسیدنوالدتباسعادتحضرتعلیاکبروروز
جوان،حجتاالسالموالمسلمینپژمانفر،نمایندهمردممشهد
و کالت در مجلس شــورای اسالمی به همراه مهندس واحدی
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران و ســید سعید سرابی
مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیخراسانرضوی،یوسفامینی
معاون مدیرکل و رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد مشهد مقدس و
جمعیازمسئوالنفرهنگیمشهدازکانونفرهنگیهنریشهید
روحی وابسته به دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد
خراسانرضویبازدیدکرد.
محبی،مدیرعاملسازمانمیادین شهریبهمالکانتابلوهای
غیرمجازمحوروکیلآبادتاانتهاینخریسیبرایجمعآوریاین
تابلوهاتاپایانخردادماههشدارداد.
همزمانبااعیادمبارکشعبانیهوسالگردآزادسازیخرمشهر
ازهزارنفرازجانبازانافتخارآفرینمشهدیتجلیلشد.
شاهچراغی،شهردارمنطقه4مشهدبابیاناینکهتاکنون450
واحدصنفیآالیندهومزاحمدرمنطقهچهارشناساییشدهاست
که برخــی از آنها درصورت رعایت اصول فنی و بهداشــتی و
استانداردسازی کیفی محیط کار خود ،میتوانند در مکانی که
هستند به فعالیت ادامه دهند ،اظهار کرد :بهمنظور ساماندهی
مشاغل مزاحم و آالینده منطقه چهار شامل انبارهای ضایعات،
واحدهایفنیوخودرویی،کارواش،آهنآالتو...درسالگذشته
 537مورد اخطاریه صادر و 29واحد صنفی پلمپ شد.
بهمنظور فضاسازی ایام سالروز میالد امام زمان(عج)7 ،هزار
پرچ مدرابعادمختلفدربینتشکلهایفرهنگیتوزیعمیشود.
محمدحسین روشنک ،رئیس انجمن خیران کتابخانهساز
شهرستانمشهدازاختصاصمبلغ50میلیونریالکمکنقدی
برایخریدکتابکتابخانههایعمومیمشهدخبرداد.
یازدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه دانشجویان ،اساتید و
کارکناندانشگاهجامععلمی-کاربردیخراسانرضویباحضور
 70نفرشرکتکنندهبرگزارمیشود.
یکعددسکهطالینفیسازدورانحکومتخاندانهاشمی
برحجاز،توسطیکمجموعهدارسکهبهگنجینهتمبر،اسکناس
وسکهموزهمرکزیآستانقدسرضویاهداشد.
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وعده روز
نخستین جلسه علنی شورای شهر
در ساختمان جدید ،برگزار میشود

آیتا ...علمالهدی:

کمبود برخی امور نظارتی ،زیبنده مشهد نیست
گروهخبر-امامجمعهمشهدگفت:زیبندهنیست
که در شهر امام رضا(ع) کمبود برخی امور نظارتی
موجبات نارضایتی زائران را در مشهد فراهم آورد و
ماندگاریآنانراکوتاهکند.
به گزارش شهرآرا و به نقل از ادارهکل روابط عمومی
اســتانداری خراســان رضوی ،آیتا ...سیداحمد
علمالهدی در دیدار با معاون امور زائران استانداری
خراســان رضوی اظهار کرد :دستگاههای مختلف
استانوظیفهدارندباوحدترویهدستبهدستهم
بدهند تا زائران و مجاوران با خاطره خوش از مشهد
به شهر خود بازگردند .امام جمعه مشهد تاکید کرد:
پلیس،فرودگاهودستگاههایمتولیامراقامتگاهها
و مســافرخانهها ،باید با نهایت دقت بر امر میزبانی

فرمانــده پلیــس راهور
مهدی بیباک
خراســان رضوی با بیان
اینکه پیشبینی میکنیم امســال از نظر ســوانح
جادهای ،سال بدتری نســبت به سال قبل داشته
باشیمگفت:در 2ماههامسال 56نفردرسطحاستان
براثرسانحهرانندگیجانخودراازدستدادهاندکه
این آمار نسبت به دو ماه مشابه سال گذشته افزایش
12درصدی را داشــته اســت .به گزارش خبرنگار
شهرآرا ،سرهنگ حمیدرضا گرایلی روز گذشته در
نشســت خبری افزود :با این حال استان خراسان
رضویدرمجموعسوانحبرونشهریودرونشهری
رتبهاولکشوررادرزمینهکاهشچنینسوانحیبه
خود اختصاص داده اســت .به گفته وی40،درصد
متوفیان راکبان موتور و 40درصد دیگر نیز عابران
پیادههستندومابقیآننیزموارددیگرحادثههاست.
آغاز طــرح محدودیتهــای ترافیکی
چراغبراتازامروز
وی همچنین اظهار کرد :آیین چراغبرات از جمله
آیینهاییاستکهدراستانخراسانرضویودرسه
روز منتهی به والدت امام زمان(عج) برگزار میشود
و مردم نیز در این ایام به آرامستانهای سطح شهر
مراجعه خواهند کرد .گرایلی با اشــاره به اینکه در
مشهد آرامستان بهشت رضا ،خواجه ربیع و خواجه
اباصلتپرمراجعهترینآرامستانهاست،ادامهداد:از
اینروپلیسراهوراستانباهمکارینیرویانتظامی
طرحهایترافیکیومحدودیتهاییرادرنظرگرفته
استکهازامروزآغازخواهدشد.رئیسپلیسراهور
خراسان رضوی ادامه داد :در این زمینه مسیرهای
مختلفیبرایمراجعهبهآرامستانبهشترضادرنظر
گرفتهشدهاستکهساکنانشمالمشهدمیتوانند
از کنارگذر شمالی استفاده کنند و سایر مسیرهای
منتهی به بهشــت رضا نیز مانند کنار گذر بزرگراه
شهیدکالنتریوجادهقدیمنیشابورنیزآمادهاست.

شهردار مشهد گفت :شهدا
مهرداد یکتا
بهترین الگوهای نسل جوان
هستندکهشخصیتآنهابایدبهدرستیبهجوانان
معرفی شــود .به گزارش شــهرآرا ،سیدصولت
مرتضوی شب گذشته در همایش روز جوان که با
عنوان «کارنامه زرین» در فرهنگســرای زیارت
برگزارشداظهارکرد:مهمترینویژگیجوانانگیزه
و نشاط است و باید از این خصلتها نهایت استفاده
را برد .وی افزود :جوانان ایرانی باید با اســتعداد و
توانایی ویژه خود قلههای علم و دانش جهان را فتح
کرده و در عرصههای مختلف حرف اول را در دنیا
بزنند .شــهردار مشهد خاطرنشان کرد :گسترش
فرهنگ ناب اسالم محمدی(ص) و معرفی آن به
جهانیان از مهمترین رسالتهای جوانان است که
باید به آن توجه داشته باشند .مرتضوی با تقدیر از
خانواده شهدای جوان نخبه کشور گفت :این شهدا
بهترین الگوهای نسل جوان هستند که شخصیت

شهردار منطقه7مشهد
مصطفی یاوری نسب
گفت:رویکردماایناست
که پروژههای منطقه را بدون اعتبار و با مشارکت بخش
خصوصی اجرایی کنیم و بودجه شــهرداری منطقه را
صرف ساخت پروژههای فاخر شهری و زیرساختهای
مورد نیاز شهروندان کنیم .به گزارش شهرآرا ،علیرضا
عصمت پرست در جمع خبرنگاران اظهار کرد :تالش
میکنیماعتبارالزمبرایاحداثونگهداریبوستانهای
سطحمنطقهراباواگذاریتجاریدرجوارآنهاخودکفا
کنیم .وی زیرسازی ،آسفالت و روکش معابر به میزان
235هزارمترمربعبااولویتمناطقحاشیهشهر،احداث
چندبوستاندرمحالتمختلف،احداثاولینمجموعه
ورزشی اســتاندار مشــهد در خیابان خلج ،پیگیری
پروندههای مربوط به منطقــه در مراجع قضایی ،رفع
تصرف زمینهای شهرداری و ارائه خدمات شهری به
ساکنانراازجملهاقداماتصورتگرفتهدرسالگذشته
عنوان کرد .وی همچنین خاطرنشــان کرد :به منظور
کاهــش تخلفــات ســاختمانی و نظارت بیشــتر بر
ساختوسازها در حال بازنگری در فعالیت اداره نظارت
بر ساختوســازها «پلیس ســاختمان» هســتیم
بهصورتیکه درسال گذشته موفق به اجرای 101رای
قلعکمیسیونماده 100شدیم.
شهردار منطقه هفت مشهد گفت :همچنین دست کم

زائران نظارت کننــد .وی تصریح کرد :این زیبنده
نیست که در شــهر امام رضا(ع) کمبود برخی امور
نظارتیموجباتنارضایتیزائرانرادرمشهدفراهم
آوردوماندگاریآنانراکوتاهکند.آیتا...علمالهدی
درایندیدارکهباحضوردستاندرکارانحوزهزیارت
استانداریهمراهبود؛ابرازامیداورایکردکهبارویکرد
عملیاتی در حوزه زیارت شــاهد توســعه در همه
بخشها باشیم .محمدحسن واحدی ،معاون امور
زائراناستانداریخراسانرضوینیزاظهارکرد10:
کارگروه تخصصی تشکیل شده و در آن موضوعاتی
ازقبیلاسکان،رفاهی،فرهنگی،فناوریهاینوین،
اماکنمتبرکهوطرحمبداتامبدا،پیگیریمیشود.
امام جمعه مشهد همچنین روز گذشته در دیدار با

گروهمشاورانجوانشهرداریگفت:کلیدموفقیت
مدیریت شهری دخیل کردن جوانان در اداره شهر
اســت .آیتا ...ســیداحمد علم الهدی افزود :اگر
امکانات و تجهیزات فرهنگی و اجتماعی در اختیار
جوانانمومنقرارگیردموفقیتمدیریتشهریدو
چندانمیشود.
ویبابیاناینکهدورانجوانیدورانفراموشنشدنی
درزندگیافراداستاظهارکرد:تجربهایکهجوانان
درنحوهارتباطگیریبایکدیگردارند،دیگرانندارند
وازایننظرمشاورانجوانمیتوانندمدیریتشهری
را در شناســایی نیازهای واقعی جوانان در محالت
راهنمایی کنند .آیتا ...علم الهدی اســیر شدن در
رویاها و آرمان های تخیلی را از ویژگیهای جوانان

قربانیان حوادث جاده ای استان
نسبت به سال گذشته 12درصد افزایش پیدا کرده است ؛

هر روز ،یککشته

سرهنگ گرایلی ادامه داد :همچنین در آرامستان
خواجه ربیع باتوجه به وجود پل روگذر امام حسین،
اما در زمان خروج از منطقــه بار ترافیکی خواهیم
داشت که در این زمینه نیز طرحی آماده شده است.
صبحهابهآرامستانهامراجعهکنید
وی با تاکید براینکه مردم و خانوادههایی که شغل
اداری و کارمنــدی ندارنــد ،بهتر اســت صبح به
آرامستانها مراجعه کنند ،افزود :این امر به کاهش
ترافیک در طول روز کمک کرده و همچنین تاکید
میشودبرایاینکهبارترافیکیکمتریداشتهباشیم
از وسائل حمل و نقل عمومی استفاده شود .فرمانده
پلیسراهورخراسانرضویاظهارکرد:ازطرفینیز

دراینایامپیشبینیمیشودبهدلیلوجودترافیک
در مســیرهای منتهی به آرامســتانهای مشهد،
تصادفهایجزئیخسارترخبدهد،نیروهایینیز
در نظر گرفته شده است که با موتور به محل حادثه
خواهندرفت.همچنینپیشنهادمیشوددرصورت
بروز حادثه رانندگان ابتدا مدارک یکدیگر را رویت
کرده و خودشان به بیمه مراجعه کنند؛ زیرا تا سقف
5میلیون و 500هزار تومــان بدون حضور پلیس
خسارتپرداختمیشود.
انتقادازاحداثنشدنجادهجدیدبهشترضا
وی در بخش دیگری از ســخنان خود نســبت به
احداثنشدن جاده جدید بهشت رضا انتقاد کرد و

شهردار مشهد تاکید کرد؛

شهدا ،بهترین الگوهای نسل جوان
آنها باید بهدرستی به جوانان معرفی شود.
ارتقای خود و جامعه
معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار مشهد نیز در
این همایش با اشاره به اســتعداد سرشار جوانان
ایرانــی در حوزههای مختلف گفــت :در اجالس
اخیر شــهرداران کالنشهرهای دنیا که درکشور
آرژانتین برگزار شــد ،ارائه الگوی مشاوران جوان
و اقدامات انجام شده در این حوزه حیرت مدیران
شهری کالنشــهرهای جهان را به دنبال داشت؛
زیرا ذهنیت آنان از کشور ما که بر اثر تبلیغات منفی
رسانهخارجیشکلگرفتهسیاهوعقبماندهاست.
وحیدجلیلیخاطرنشانکرد:چیزیکهدراجالس
آرژانتین متوجه آن شدیم این بود که جوان ایرانی

در مقایسه با هم نسلهای خود در دیگر کشورهای
جهان از استعداد بســیار باالتری برخوردار است.
وی گفت :جوانان ایرانی خصوصا مشاوران جوان
شهرداری مشهد باید فعالیتهای خود را در یک
فضای فراملی به جهانیان ارائــه کنند .جلیلی با
اشاره به فرصت طالیی جوانی تاکید کرد :مشاوران
جوانی که در شهرداری مشغول به فعالیت هستند
باید در کنار ارتقای تواناییهــای خود به ارتقای
اجتماعنیزفکرکنندکهاگرایناتفاقمهمرخدهد،
شاهد اتفاقات مبارکی در شهر خواهیم بود .معاون
فرهنگی و اجتماعی شهردار مشهد اظهار کرد :نگاه
مادی در کار آفت بزرگی اســت که جوانان باید از
آن دوری کنند؛ زیرا اگر به جای توجه به مردم به

دانست و افزود :در مقابل رویا پردازی ،واقع گرایی و
واقع نگری الزمه کار جوانان اســت و ضروری است
آنانخودراباواقعیتوفقدهند.
امام جمعه مشــهد اظهار کرد :با اجرایی شدن این
مهمموفقیتجواناندرعرصههایمختلفتضمین
میشود .رئیس گروه مشــاوران جوان شهرداری
مشهدنیزدرایندیداربااشارهبهجمعیت740هزار
نفری جوانان مشهد گفت :بهدنبال ارتباط و تعامل
بیشــتر جوانان با مدیریت شهری هستیم .هادی
قاســمپور افزود :هدف اصلی گروه مشاوران جوان
درگیرکردن جوانان با مســائل موجود در مدیریت
شــهری و افزایش تعامل بین مدیریت شــهری و
جواناناست.

گفت :پیش از این قرار بوده است که از ضلع شمال
غرببهشترضاودرمسیرمزرعهنمونه،محمدآبادو
درنهایتنیروهواییجادهایاحداثشود؛اماتاکنون
هیچ اقدامی صورت نگرفته است .این درحالی است
کهجادهفعلیفریمانکششحجمترافیکوخودرو
راندارد.بهگفتهسرهنگگرایلیهمچنیندراینایام
باموتورسیکلتهایمتخلفووانتبارهاییکهاقدام
به سوار کردن مسافر در قسمت بار خود کرده باشند
بهشدتبرخوردمیشود.
وجود 60منطقهحادثهخیزدراستان
در ادامه این نشســت فرمانده پلیس راه اســتان
خراسان رضوی از شناسایی  60منطقه حادثه خیز
در پنج محور اســتان خبرداد و گفت :مدتی است
که وجود مناطق حادثه خیز در استان حساسیت
زیادی میان مسئوالن به وجود آورده به نوعی که
دادستانینیزپیگیررفع اینمناطقاست.سرهنگ
صفایی افزود :امیدواریم بهزودی این مناطق حادثه
خیز اصالح شود تا عبور و مرور در جاده ها بهراحتی
و در ســامت کامل صورت بگیرد .وی در بخش
دیگری از سخنان خود به محدودیت های ترافیکی
پلیس راه در مسیرهای منتهی به بهشت رضا اشاره
کرد و ادامه داد :مســیرهای منتهی به آرامستان
بهشــت رضا و خواجه اباصلــت از عصر روزهای
یکشنبه ،دوشنبه و سهشنبه زیر بار ترافیک خواهد
رفت و ما نیز با تمام توان آماده خدمترســانی به
مردم هستیم.
ازدستفروشهایکنارجادهخریدنکنید
سرهنگصفائیباتاکیدبراینکهازدستفروشهای
کنارجادهخریدنشود،گفت:خریدازدستفروشان
کنار جاده در این ســه روز باعــث ایجاد ترافیک
میشود لذا مردم از چنین کاری خودداری کنند.
هرچندباهماهنگیهایصورتگرفتهباشهرداری
با دستفروشی نیز برخورد میشود.

فکر کسب درآمد از هر مسیر باشند نه تنها کمکی
به جامعه نمیکنند ،بلکه بــاری بر دوش جامعه
خواهند گذاشت.
گزینش جوانان نخبه
رئیس گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد نیز
در این همایش به ارائه گزارشــی از روند اقدامات
انجام شده در سال گذشته پرداخت و گفت :تالش
میکنیم تــا جوانان نخبه محالت را شناســایی
کرده و با توانمندسازی آنان ،مدیران آینده شهر را
بهخوبی پرورش دهیم .هادی قاسمپور افزود :بیش
از 750هزار جوان در شــهر مشهد وجود دارند که
نیمی از این تعداد را جوانان تحصیل کرده تشکیل
میدهند و با یک برنامهریزی درست و درازمدت
میتوان از این ظرفیت بزرگ نهایت استفاده را برد.
شایان ذکر است در این همایش از خانواده شهیدان
«چراغچی» و«مرگان ازغــدی» بهعنوان جوان
شهید نخبه تجلیل به عمل آمد.

تاالر شهر ،میزبان شورا

کریمی مقدم -نایبرئیس اول شــورای اسالمی شهر مشهد
از برگزاری نخستین جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد
در ساختمان تاالر شهر خبر داد .محمدکمال سرویها در گفتگو
با خبرنگار شــهرآرا با اعالم این خبر گفت :ساخت تاالر شهر و
ساختمانشورایشهرازشورایسومآغازشدودردوسالپایانی
عمر شورای سوم روند ساختوساز این پروژه کند شده بود .وی
ادامهداد:درآغازبهکارشورایچهارمبودجهایدرحدود5میلیارد
تومان برای اتمام این پروژه اختصاص داده شــد و اکنون نیز کار
این پروژه به اتمام رســیده است و قرار است اولین جلسه علنی
شورای شهر روز سهشنبه12خرداد در سالن جدید برگزار شود.
نایبرئیساولشورایشهرمشهدباتاکیدبراینکهایراداتجدید
درخصوصطراحیومشاوردراینپروژهوجودداشت،افزود:قرار
است اولین جلسه در این سالن برگزار شود و اگر اشکال و ایرادی
وجودنداشتهباشد،سایرجلساتبهصورتمنظمبرگزارخواهد
شد .همچنین مدیر اجرایی طرح میدان شهدا در این باره گفت:
سالن جلســات علنی بهصورتی طراحی شده است که اعضای
شورای اسالمی شهر در دو رینگ اصلی میزها مستقر میشوند
کهتمامیمیزهابهشبکهبرق،کابل،HDMIمیکروفون،شبکه،
 ،USB، AUDIOکابل گرافیک کامپیوتر ،بلندگو و سیستم
رای گیری خودکار و آنالین مجهز هستند .وی افزود :همچنین
سالنبهسیستمحضوروغیابکارتو WIFIداخلیشهرداری
مشهد متصل است .برجستهنژاد خاطرنشان کرد :رینگ سوم
صندلیهابهخبرنگاراناختصاصیافتهاستوصندلیهایآخر
برای ناظران و میهمانان در نظر گرفته شده است .به گفته وی،
 125صندلی تمام ظرفیت نشیمن سالن جلسات علنی شواری
شهراستکهازبهتریننوعصنایعچوببرایآنبهرهگرفتهشده
است .مدیر اجرایی طرح میدان شهدای شهرداری مشهد گفت:
 6دوربینداخلیبرایپوششتصویریجلساتتعبیهشدهاست
کهبهصورتزندهاقدامبهپخشتصاویرمیکند.

جلسه روز
نمایندهمردمتهراندرمجلسشورایاسالمی:

ابهامات در مسئله هستهای زیاد است
کریمیمقدم-نمایندهمردمتهراندرمجلسشورایاسالمیبا
اشارهبهتجمعما«اجازهنمیدهیم»مردممشهدوسایرشهرهای
کشور گفت :حرکتی که مردم شروع کردند باید با حفظ قاعده و
قانون باشد و نباید در چنین تجمعاتی پشت دولت را خالی کرد
بلکهبایددربرابردشمنبهدولتاهمیتدادکهآنهادرمذاکرات
خودباغربیهابگویندکهملتازماچنینمیخواهد.
بهگزارشخبرنگارشهرآرا،حجتاالسالمآقاتهرانیشبگذشته
در جمع فعاالن فرهنگی در محل حسینیه قرآن و عترت مشهد
اظهار کرد :این تجمعات باید بهگونهای باشد که کسی مردم را
دور نزند و امنیت کشور برهم نخورد و همچنین بداخالقی هم
صورتنگیرد.
وی ادامه داد :رهبر انقالب اسالمی از مجلس شورای اسالمی و
نمایندگان مطالبات دارند که یکی از آن مطالبات این است که
تالش کنید که در مجلس تقوای جمعی حاکم شود .وی تصریح
کرد :ما وظیفه داریم مطالبات رهبر انقالب را تحقق ببخشــیم
و خوشبختانه مجلس شورای اســامی در این دوره نسبت به
دورههایپنجموششمقابلمقایسهازنظرتقوایجمعیواتحاد
نیست .این نماینده مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از
سخنان خود به مباحث هستهای اشاره کرد و گفت :دولت فعلی
مباحث هستهای و مذاکرات را از ابتدای کارخود آغاز کرده است
و در برخی موارد روی خط قرمزها و مواضع نظام ایستاده است.
به گفته آقاتهرانی ،البته دولت درحال حاضر بهدنبال این است
که جامعه را بهگونهای آماده کند که مسئله هستهای را بپذیرد
و تاکنون قدمهایی هم در این زمینه برداشــته است .وی با بیان
اینکه اگر دولت و مجلس با یکدیگر تعامل داشــته به نفع همه
است،ادامهداد:متاسفانهبرخیها مجلسرامحرماین سریعنی
مذاکرات هستهای نمیدانند و ما هم اگر نکتهای یا سخنانی را
مطرحمیکنیمازمطالعاتشخصیخودماناستوایندرحالی
استکهوقتیجلسهایهمباحضوروزیرخارجهوآقایعراقچی
هم برگزار میشود همان سخنانی را مطرح میکنند که خارج
از مجلس هم مطرح میکنند .نماینده مردم تهران در مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :متاسفانه ابهامات در مسئله هستهای
زیاد است و آنچه گفته شد با آنچه در قرارداد ژنو بود فرق میکرد
وبدترآنکهآنچهدرلوزانآمدهبامواردمطرحشدهدرژنومتفاوت
استودرادامههمآنچهواقعیتداشتدرگزارهبرگوزارتخارجه
آمریــکا آمد و در حال حاضر هــم صحبتهایی که االن مطرح
میشودباگزارهبرگمتفاوتاست.

پروژههای منطقه را بدون اعتبار و با مشارکت بخش خصوصی احداث میکنیم

اجرای  101رای قلع بنا در منطقه  7طی سال گذشته
 800رای قلع بنا به دلیل تخلفات ســاختمانی در این
منطقه باید اجرا شود.وی افزود :از این تعداد  28رای از
ابتدایسالجاریتاکنوناجراشدهاست.
خیابانهایکوششودانشو17شهریورچند
طبقهمیشوند
شهردار منطقه 7مشــهد به انجام مطالعات بهمنظور
تبدیل خیابان کوشــش و 17شهریور و دانش به معابر
چندسطحی خبر داد و گفت :در طرح اولیه تهیه شده
که قرار است با مشارکت بخش خصوصی اجرایی شود
عرض این خیابانها از  20بــه  40متر افزایش خواهد
یافت و پــس از آن در دو طــرف رواقهای 5متری نیز
ساخته خواهد شــد .شهردار منطقه 7افزود :پیشنهاد
اولیه ما احداث دو مسیر رفت و برگشت در تراز همکف و
منهاییکاستکهممکناستدوطبقهدیگرباکاربری
تجاریوپارکینگنیزبهاینطرحافزودهشود.ویافزود:
در حال حاضر مطالعات این طرح به اتمام رســیده و در
مرحلهاخذمجوزهایالزمازکمیسیونماده 5ومذاکره
با ســرمایهگذار برای اجرای پروژه هستیم و امیدواریم

بتوانیم بخش اول این خیابان چند ســطحی را ســال
آیندهآغازکنیم.
عصمتپرستخاطرنشانکرد:محور 17شهریوردارای
ظرفیتهایاقتصادیقابلتوجهیبودهاستکهتالش
میکنیم در کنار حفظ هویت قدیمی این محدوده ،از
ارزش افزوده ایجاد شده نیز برای کسب درآمد الزم به
منظورارائهخدماتمطلوبوتوسعهشهراستفادهکنیم.
آماده سازی «کمپ غدیر» برای پذیرایی از
زائرانتابستانی
شهردارمنطقه 7شهرداری مشهداز آمادهسازیکمپ
غدیر به منظور پذیرایی و اسکان موقت زائران تابستانی
خبردادوگفت:ظرفیتاینمکاندرحدود 4هزارخودرو
درشبانهروزاستکهتالشمیکنیمباجابهجاییفضای
توقف وسایل نقلیه از فضای موجود حداکثر استفاده را
برده و امکان حضور زائران بیشــتری را در کمپ غدیر
فراهم کنیم .وی افزود :عالوه بر امکانات اقامتی ســالن
سرپوشیدهبهمساحت 1800مترمربعنیزآمادهسازی
شده تا امکان اقامت در فضای مسقف نیز وجود داشته

باشــد و عالوه بر این تعداد آالچیقها ،ســرویسهای
بهداشتیودوشهایاستحمامنیزافزایشیافتهاست.
مردمبایدمطالباتآستانقدسراطبقضوابط
پرداختکنند
عصمت پرست با اشاره به گالیه شــهروندان از میزان
وجوه دریافتی توسط آســتان قدس رضوی در اراضی
واقع در سیدی ،بولوار صبا و طرق گفت :زمینهای این
مناطق وقفی و متعلق به آســتان قدس رضوی است و
تالش میکنیم ضمن تعامل با آســتان قدس رضوی
خدمات الزم را به ساکنان این محدوده نیز ارائه دهیم.
وی افزود :دراین راســتا طرح اولیه را آماده کردیم که
بر مبنای آن شــهرداری خدمات اولیه شهرسازی را به
ساکنان این محدودهها ارائه میدهد و شهروندان نهایتا
بایدبهمنظوردریافتپایانکاربهآستانقدسرضوینیز
مراجعه و طبق ضوابط حق و حقوق این اداره را پرداخت
کنند که البته این طرح هنوز در مراحل مقدماتی است
و نیاز به کســب مجوز از شورای شــهر و آستان قدس
دارد.

ساخت470واحدمسکونیدر4منطقهازسیدی
شهردار منطقه  7گفت :بخشی از بافت شکل گرفته در
محدودهسیدیواطرافآندارایپالکهایریزدانهای
هستندکهامکانارائهخدماتشهرسازیبهآنهاوجود
نداردوازسوییممکناستدرهمینواحدهاچندنسل
زندگیکنندکهدرهمینراستاطرحساخت 470واحد
مسکونی بهصورت مجتمع در 4منطقه از این محدوده
در نظر گرفته شــده است .عصمت پرست خاطرنشان
کرد :این واحدها که بین 70تا 90مترمربع زیربنا دارند
بهصورت تهاتری بــه مالکان پالکهای ریزدانه واگذار
خواهد شد بهصورتیکه مالک در قبال واگذاری ملک
خود به شهرداری ،صاحب آپارتمانی در این مجموعهها
خواهدشد.
درآمد 110میلیاردیمنطقه
وی درخصوص میزان درآمدهای شهرداری منطقه 7
در سال گذشته اظهارکرد :درآمد پیشبینی شده برای
این منطقه 140میلیارد تومان در سال گذشته بود که
از این مبلغ110میلیارد تومان حاصل شد و پیشبینی
میکنیم10میلیاردتوماندیگرنیزکهمربوطبهجرائم
کمیســیون ماده 100اســت نیز به این میزان افزوده
شود .شــهردار منطقه 7خاطرنشان کرد :از این میزان
40میلیاردتوماندرمنطقههزینهشدومابقیبهحساب
خزانهشهرداریواریزشد.

