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سردار سالمی ،در اولین سالروز
دستگیری تفنگداران آمریکایی :

گفتگوباعلیرضایوسفی
بهبهانهسالگردعملیاتکربالی5

ازهروجبخاکمان
دفاعکردیم

باشدتبامتجاوزان
برخوردمیکنیم

هــمزمــان بــا ســالــروز حماسه 22دیمـــاه،
دستگیری تفنگداران متجاوز آمریکایی در
اطــراف جزیره فارسی خلیج فــارس ،مراسم
ویژهای در مصالی جمعه بوشهر برگزار شد .در
این مراسم با شکوه که خانواده...
صفحه8

آیتا ...علمالهدی در دیدار با اعضای
ستاد بزرگداشت دهه فجر استان:

جشنوارهفجر
بادههفاطمیه
تناسبداشتهباشد

صفحه3

رئیس سازمان نظام پزشکی
مشهد :پزشکان در درآمد
بیمارستان سهیم اند

اگرچه قصه عروج شهدای غواص کربالی 4سه
دهه دلها را سوزاند ،همان زمان به فاصله دو
هفتهبهترینبرنامهریزیبرایحملهوغافلگیری
بعثیها صورت گرفت که در این بین ،نمیتوان از
تدبیرمرحومآیتا...هاشمیرفسنجانی...
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صفحه 6

آیتا ...مکارم شیرازی ،ضمن انتقاد
از دستگاههای ذیربط:

گزارشمیدانیشهرآراازکوهخواریمعدنچیاندرارتفاعاتجنوبیمشهد

«چینکالغ»پر!

مسئلهحقوقهای
نجومیبهجایی
نرسیدهاست

صفحه 8

مدیرکل روابطعمومی پدیده
خبر داد

صفحه 5

فراخوان ثبت
نقلوانتقال
سهام پدیده

دریافتکارانه
از500هزارتا
90میلیونتومان!
صفحه2

صفحه 4

پژو با افزایش فروش خودرو در ایران
بهترین عملکرد ساالنه خودش را
به ثبت رساند

اوباما در سخنرانی خداحافظی
از مشکالت باقیمانده گفت
عکس  :محمد حسن صلواتی /شهرآرا

سودبرجام
درجیبفرانسه

صفحه 4

مدیر برنامه و بودجه شهرداری مشهد عنوان کرد

یادداشت روز
دکتر مرتضی مرتضوی

خدایدولتیا
خرمایبخشخصوصی؟

در هفتههای اخیر ،مجلس ،در میان
دعــوای قو هقضاییه و مجریه ،درگیر
تصویب قانون مهم برنامه ششم است،
که جنبههای مختلف حرکت حاکمیت
در پنج ســال آینده را معین میکند
و بناست معضالت مهم کــشــور در
حوزههای مختلف از جمله بهداشت
و درمان را در برنامهای میانمدت حل
نماید .یکی از احکام مصوب مجلس،
برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان،
منع پزشکان از افتتاح مطب خصوصی
است که حضور همزمان در دو بخش
خصوصی و دولتی را برای ایشان ممنوع
میکند ،حکمی که بالفاصله واکنش
جماعت پزشکان پایتختنشین را
برانگیخت و وزیر بهداشت در واکنشی
سریع آن را موجب کاهش انگیزه برای
حضور در بخش دولتی ،به خصوص در
مناطق محروم ،دانست .البته ،اینکه
پایتختنشینان به فکر مناطق محروم و
کیفیت طبابت در آنجا افتادهاند امری
است مبارک ،اما این که مصوبه مجلس
باعث دوری پزشکان از بخش دولتی،
آن هم در مناطق محروم میشود،
ادعایی است که به نظر چندان صحیح
نیست و صرفا توجیهی عدالتطلبانه
برای ادامه وضع موجود است ،چرا که:
اوال ،در مناطق محرومی که مراکز
بهداشتی و درمانی دولتی مستقر
هستند و بــه خــصــوص شهرهای
کوچک ،به واسطه کمبود تقاضا برای
خدمات بخش خصوصی و ظرفیت
مناسب بیمارستانها و مراکز درمانی
بخش دولتی ،مراجعه به بیمارستان
یــا مرکز درمــانــی خصوصی آ نقــدر
انـــدک اســت کــه حتی راهانــــدازی
مرکزی خصوصی را توجیه نمیکند.
شاهدی بر این مدعا نبودن بیمارستان
و زایشگاه خصوصی در شهرهای
بــزرگ استا نهای خراسان رضــوی،
جنوبی و شمالی اســت که برخی از
آنها در زمره محرومترین نقاط کشور
هستند و علیرغم قدمت باالی شهری
و...
ادامه درصفحه2

وی ،با تأکید بر اینکه استعالم الکترونیکی ساختمان
به جای استفاده از سامانه شهرسازی مالک عمل قرار
گرفته است ،ابراز داشت :نظام کنترل پروژه و عملکرد و
همچنین نظام جامع امور تأمینکنندگان نیز در همین
راستا مورد توجه قرار گرفته شده است.
بارانی ،در زمینه فعالیتهای معاونت خدمات و
محیطزیست شهری شهرداری مشهد ،در خصوص
اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،بیان کرد:
افزایش سرانه فضای سبز شهری از جمله مهمترین
کارهای این حوزه بوده ،به طوری که در حالت عادی در
سال جاری تنها  205هکتار باید اجرایی میشد که این
میزان به  214هکتار افزایش یافته است.
وی اذعان داشت :کاشت گونههای بومی و سازگار
گل و گیاه داخل استان ،تولید  6میلیون مترمکعب آب
موردنیاز برای فضای سبز شهر از محل  13تصفیهخانه
لوکال ،ایجاد  10روزبازار و شببازار برای مشاغل خرد،

حذف و جمعآوری تمامی کاالهای خارجی از سطح
فروشگاههای شهرداری ،برگزاری نمایشگاه «خانواده
ایرانی ،خانه ایرانی» با رویکرد ترویج کاالهای با کیفیت
داخلی ،را هاندازی هشت بازار ارزاق عمومی و میوه
و ترهبار با مشارکت بخش خصوصی ،افزایش 4700
مترمربع به فضای بازارهای شهرداری ،و همچنین
ایجاد مراکز مناسب برای مشاغل مزاحم شهری از جمله
مهمترین اقدامات صورتگرفته از سوی این معاونت در
جهت توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی است.مدیر
برنامه و بودجه شهرداری مشهد همچنین ،با اشاره به
فعالیتهای معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری
در این زمینه ،گفت :در همین راستا اقدامات ارزندهای
نظیر هوشمندسازی  136ایستگاه اتوبوس ،ورود
 250دستگاه اتوبوس جدید ،استفاده از تجهیزات و
تولیدات داخلی در قطار شهری مشهد ،مونتاژ واگنهای
خط  2قطار شهری در تهران ،استفاده از جدیدترین

سامانههای مدیریت پروژه در جهت کاهش هزینههای
عمرانی خط  2و  3قطار شهری ،و نوسازی بیش از 3500
تاکسی که  1619دستگاه آن نیز تحویل داده شده در
زمره فعالیتهای این حوزه بوده است.
وی تهیه  50بسته و فرصت سرمایهگذاری را از اقدامات
مهم معاونت سرمایهگذاری دانست و بیان داشت14 :
مورد از این بستهها به تصویب شورای اسالمی شهر مشهد
نیز رسیده است.بارانی ،با اشاره به تالش ویژهای که در
حوزه ساخت زائرسراهای ارزانقیمت صورت پذیرفته
است ،اعالم کرد :راهاندازی بانک امالک و مستغالت
و همچنین تاالر مبادالت ،برای شفافیت و جلوگیری از
رانت اطالعاتی برخی از افراد ،یکی از بزرگترین کارهای
صورتگرفته در این حوزه بوده است.
دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهرداری مشهد یادآور
شد :معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد نیز با
 3رویکرد فرهنگسازی ،افزایش سهم مشارکت شوراهای
اجتماعی محالت -با اختصاص 5درصد از بودجه
عمرانی سال آینده به پیشنهادهای عمرانی اعضای این
شوراها -و همچنین استفاده از ظرفیتهای مردمی برای
نیازهای فرهنگی اقدامات خوبی در این زمینه انجام
داده است.
وی ابراز داشت :در حوزه معاونتهای مالی و اداری و فنی
و عمران نیز اقداماتی ،از جمله تمرکز بر درآمدهای پایدار،
بهینهسازی مصرف انرژی در فضاهای شهری ،تأکید
بر استفاده از مصالح بومی در ساختوسازها ،اصالح
پوشش آسفالتها ،و ایجاد سامانه متمرکز حفاری در این
باره ،انجام شده است.
بارانی خاطرنشان کرد :مجموع این اقدامات باعث شد،
علیرغم رکود شدید اقتصادی در کشور ،هیچ پروژهای
در شهر مشهد روی زمین نماند و شهرداری مشهد با توان
هرچه بیشتر فعالیتهای خود را اجرایی کند.

مدیر پروژههای شرکت قطارشهری مشهد:

مشهدبه 10خطقطارشهرینیازدارد

گروه خبر -مدیر پروژ ههای شرکت قطارشهری
مشهد گفت :با توجه به زائرپذیری ،رشد جمعیت
شهری و حاشیهنشینی ،ایــن کال نشهر برای
روا نســـازی ترافیک و پیشگیری از آلودگی هوا
نیازمند  10خط قطارشهری است.
بهگزارش شهرآرا ،علیرضا منصوریان در جمع
خبرنگاران افــزود :طــرح مطالعات و تحقیقات
حملونقل شهر مشهد از سال 76توسط پژوهشکده
دانشگاه صنعتیشریف زیر نظر  250کارشناس و

استاد انجام شده مشهد و بهعنوان نخستین شهر
این طرح را نهایی کرده است.
بهگفته وی ،در طرح مطالعات حملونقل شهر
مشهد ،یکپارچهسازی سیستمهای حملونقل
شهری ،استفاده از نرمافزارهای بـهروز و سازگار
با  SISو استفاده از رو شهــای نوین در مدیریت
تقاضای سفر ،مدنظر بوده است.
مــنــصــوریــان ادامـــه داد :در مطالعات طرح
جامع حملونقل شهر مشهد ،تاکنون  4خط

شبکه حملونقل ریلی در نظر گرفته شــده که
باید در آیــنــد های نزدیک خطوط دیگری به آن
اضافه شود.
مــدیــر پــروژ ههــای شــرکــت قطا رشهری مشهد
گــفــت :خــط نخست قطا رشهری از فــرودگــاه
بینالمللی شهید هاشمینژاد تا انتهای بولوار
وکیلآباد به طول 24کیلومتر ،و خط 2از رضاشهر
تــا طبرسی بــه طــول  14/5کیلومتر کــه تست
گرمش با  3رام قطار سبک شهری به طول 800

صفحه 7

یادداشت

عبورشهرداریازرکودباتواناقتصادمقاومتی

بنیامین یوسفزاده -به واسطه نامگذاری امسال از سوی
رهبر معظم انقالب به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی،
اقدام و عمل» ،شهرداری مشهد ،با راهاندازی قرارگاه
عملیاتی اقتصاد مقاومتی ،گامی جدی را در جهت
تحقق این آرمان مهم برداشت و در حال حاضر ،با گذشت
 10ماه از سال ،اقدامات ارزندهای برای مدیریت منابع
و همچنین مصارف از سوی این مجموعه عمومی
غیردولتی انجام شده است.
در همین راستا ،مدیر برنامه و بودجه شهرداری مشهد،
در گفتگو با خبرنگار روزنامه شهرآرا ،در تشریح فعالیت
بخشهای مختلف این مجموعه برای اجرایی شدن
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،گفت :امسال ،از 24
بند سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی 16 ،بند را به
عنوان بندهای تکلیفی انتخاب و فعالیتهایمان را بر پایه
آن استوار کردهایم.
جمال حسن بارانی ،با اشاره به گستره فعالیت قرارگاه
اقتصاد مقاومتی برای رصد رویکردها ،افزود :به
همین منظور ،در  6حوزه و معاونت شهرداری مشهد،
برنامهریزیهای الزم برای این منظور صورت پذیرفته که
مایه خیر و برکات زیادی نیز شده است.
وی ،در خصوص اقدامات صور تپذیرفته از سوی
معاونت برنامهریزی و توسعه شهرداری مشهد ،متذکر
شد :با همکاری مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان،
 147پروژه نوآورانه مبتنی بر نیازهای شهری در حال
انجام است که نیاز فعلی به کاالهای خارجی را مرتفع
خواهد ساخت.
دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهرداری مشهد ادامه
داد :تمرکز ویژه روی بودجهریزی عملیاتی ،و اعمال
هوشمندسازی در بخشهای مختلف شهری ،و به
حداکثر رساندن استفاده از سامانه حمل و نقل عمومی از
دیگر مواردی است که در این حوزه صورت پذیرفته است.

اشکتمساح
باراک

متر از هفته پیش شروع شده است  ،در دهه فجر
امسال از طبرسی تا میدان شهدا به بهرهبرداری
میرسد.
وی ،درخصوص حفاری خط 3قطارشهری که از
شهریورماه امسال با دو دستگاه حفاری مکانیزه
( )TBMآغاز شده است ،گفت :این خط از شمال
غرب و محدوده متراکم شهری بهسمت مرکز شهر و
حرم مطهر و درنهایت منطقه محروم جنوب شرقی
شهر ،امتداد پیدا میکند.

علی محمد مودب

شبکههایاجتماعییا
سلولهایشلوغانفرادی

اسم غلطاندازی دارنــد ،اما در واقع
شبکههای اجتماعی ،ظرفیت شگفتی
برای فرقهفرقهشدن ایجاد کرد هاند.
همه چیز برعکس است :شبکههایی
که نامشان اجتماعی است ،اما اجتماع
را فرقه فرقه میکنند .البته که این
همه قصه نیست ،اما غصه همه همین
است .شبکههای اجتماعی البته مخدر
خوبی برای درد تنهایی هستند ،اما
ما را روز بــه روز تنهاتر میکنند .دیروز
در گروهی فیلمی منتشر شــده بود
از گاوهایی که نخستینبار طبیعت
را میدیدند و با رفتارهایشان اشک
صاحبان دامــداری را درآورده بودند و
کسی در پاسخ به آن نوشته بود :خدایا
بشریت را از زندان تلگرام آزاد کن!
مخابره به خویشتن ،مشکل بسیار
مهمی است که بر تنهایی و وحشت ما
از اجتماع میافزاید .در میان اینهمه
گــروه و صفحه ،مــا بنا بــه طبیعت و
پسندهایمانعضوگروههاوکانالهایی
میشویم که با ما شباهتی دارند و از این
گروهها مطالبی دریافت میکنیم که ما
را به خودمان و امثال خودمان شبیهتر
میکند و بهناچار ما را از آ نهایی که
شبیه ما نیستند دورتر میکند .اگر
این موضوع در مــورد حرفه و کارمان
یا دانشمان اتفاق بیفتد ،بسیار هم
گواراست ،ولی مشکل این جاست که
بیشتر مطالب شبکههای اجتماعی یا
در حوزه سیاست است یا در حوزه تفریح
و سرگرمی و هر دوی اینها ظرفیت
خطرناکی بــرای فرقه فرقهکردن ما
دارند .تجلی محتوای سیاسی در رفتار
سیاسی و در همه رفتارهای ما مشهود
اســت .اینکه شبکههای اجتماعی
باعث میشوند در انتخابات تهران
نماینده شاخص و مؤثری مثل احمد
توکلی رأی نیاورد و در مقابل کسی رأی
بیاورد که دعای یکی از آشنایان برای
نامزد پیشنهادی وزارت را بــرای رای
اعتماد مجلس ،حجت کافی میداند،
نتیجه محکمبو د ن سا ختا ر فرقه
نوپدیدی است که...
ادامه درصفحه2

