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حضرت آی ـتا ...خامنهای در پیامی به
مستندسازان فرمودند :هنر شما قادر
است با استناد به واقعیات ،سرچشمه
امید و شوق و حرکت باشد.با سر افراشته،
زبان و عمل نشان دهید که مؤمن...
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صفحه 8

باتصویبالیحهساماندهی
تاکسیهایاینترنتیمحققمیشود

معاونشهردارجزئیاتبدهیوطلبمیلیاردیمدیریتشهریراتشریحکرد

لوخرجشه ر
دخ 
دراتاقشیشهای

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد روز گذشته برای نخستینبار پساز
انتصاب خود ،میزبان اهالی رسانه بود و در این نشست خبری ،به سؤاالت مختلف
خبرنگاران دربــاره وضعیت نیروی انسانی ،وضعیت مطالبات و بدهیهای
شهرداری ،و تحقق بودجه امسال و سال آینده شهرداری پاسخ داد.به گزارش
شهرآرا ،محمدرضا کالیی در این نشست ،بدهی دستگا ههای دولتی به
شهرداری را سههزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :تحقق این بدهی ،نیازمند
استقرار در نظام بودجهای دولت است .بااینحال،از زمان فعالیت مدیریت

یکسانسازی نرخ
تاکسیهایاینترنتی
با سایر تاکسی ها

صفحه 3

پروندهذبحگوسفندانبیمار
بازار مقصودآباد دوباره باز شد

ذبح بهداشت
دربازاردام
غیرمجاز

شهری فعلی بهدلیل رابطه خوب شهرداری و دولت ،گامهای خوبی در این راستا
برداشته شده است اما باتوجهبه شرایط مالی دولت ،نمیتوان انتظار چندانی
برای وصول این مطالبات داشت.دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان
رضوی در گفتوگو با شهرآرا با تأکید بر اینکه مسئله ازدواج و تسهیل در این امر
یکی از مقوالت مهم در دین ،حکومت و دولت ماست اظهار کرد :با توجه به اهمیت
موضوع ،در سال جاری طرح ضربتی پرداخت تسهیالت ازدواج از سوی سیستم
بانکی انجام شد و خوشبختانه توانستیم از این مهم سربلند...
صفحه 3

صفحه 5

کارشناساندرگفتوگوباشهرآرااز
وضعیتگرافیکشهریانتقادکردند

طی 9ماه نخست امسال  90هزار و  225فقره تسهیالت ازدواج پرداخت شده است

رکوردزنیدولتدرپرداختوامازدواج
از طرح ضربتی وام و آمار و ارقام مربوط به این موضوع
تا تسهیالت مربوط به رونق تولید و اشتغالزایی و
مطالبات بانکی ،مهمترین موضوعاتی بود که در
گفتوگوی اختصاصی شهرآرا با محمود منصوری،
عالیترین مقام بانکی استان ،مطرح شد.به طور
قطعی ،با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بانک

محور بــودن فعالیتهای اقتصادی ،بانکها در
حــوزههــای مختلف پیشگام حرکت توسعهای
هستند و اگر به موقع فعالیتهای خود را انجام
دهند ،میتوانند گره بسیاری از مشکالت را باز
کنند.یکی از موضوعاتی که در سال  96و طی
 9ماه ابتدایی این سال توانست این حجم اثرگذاری

بانکها را عینا نشان دهد طرح ضربتی پرداخت
تسهیالت ازدواج بود .بانکها توانستند طی این
مدت ،بسیاری از جوانانی را که پشت صف گرفتن
تسهیالت دهمیلیونتومانی ازدواج مانده بودند با
اجرای طرح ضربتی به این مبلغ برسانند تا شرایط
برای ازدواج آنها فراهم شود.

مشهدنیازمند
فضاییشادتر
مروری بر آثار ،شخصیت و خدمات علمی و ادبی
دکتر غالمحسین یوسفی در سالروز تولدش

جوینده راه ادب

صفحه 4

یادداشت
قاسم طاهری*

با افتخار ساخت ایران
امروز در همه جوامع بشری ،تولید از اهمیت
خاصی برخوردار است و همه انسا نها به
نقش و اهمیت آن واقفاند .در واقع ،تولید در
نگرش عمومی بشر یک ارزش تلقی میشود
و صرف نظر از نیاز یا اهداف تولید ،مسابقهای
برای تولید هرچهافزو نتر در بین کشورها
شکل گرفته است.
اکنون تولید یک شاخص کمال و رشد و قدرت
برای کشورها به حساب میآید و غفلت جدی
در نگرش به تولید و بایستههای آن باید مورد
توجه قرار گیرد .در واقــع ،امــروز مهندسان
این خاک و بوم ثابت کردهاند که هرگاه نیازی
احساس شده است ،فعل «خواستن» را صرف
کردهاند و با مهندسی معکوس ،گاه کاالیی با
کیفیتی بسیار بیشتر از نمونه خارجی آن را
تولید کردهاند ،موضوعی که در قطار شهری
مشهد نیز به وقوع پیوسته است.
قطار شهری یکی از وســایــل حملونقل
عمومی جدید در کشور ب ـهویــژه در شهر
مشهد است و برای شرکت بهرهبرداری قطار
شهری ،استفاده از نمونه داخلی تجهیزات
موردنیاز آن دارای اهمیت بود تا با استفاده از
نیروهای متخصص داخلی بتوانیم عالوهبر
اشتغالزایی ،با کاهش هزینهها کاالیی ملی
تولید کنیم.
بــایــد تــوجــه داشـــت کــه وظــیــفــه شرکت
بهرهبرداری قطار شهری مشهد جابهجایی
مسافر است اما با توجه به اینکه واگنهای
قطار شهری از کشورهای خارجی خریداری
شده اســت ،ما باید خود به دنبال ساخت
و تأمین برخی از قطعات یدکی باشیم و از
آنجا که بسیاری از کال نشهرهای کشور از
تأسیسات و کارگا ههای ایجاد خطوط قطار
شهری بــرخــوردار هستند ،بومیسازی
قطعات موردنیاز ضروری است .بومیسازی
قطعات حملونقل ریلی در کشور بهویژه در
شهرهای مشهد ،تهران ،کرمانشاه ،تبریز،
اصفهان ،شیراز ،کرج و اهواز که مجهز به قطار
شهری هستند ،امری مهم است و در ارزآوری
و قطع وابستگی نقشی مهم دارد.
در خط یک قطار شهری که هفت سال از
بهرهبرداری آن میگذرد ،بومیسازی قطار
بهخصوص قطعات مصرفی با همکاری بخش
پژوهش شهرداری ،وزارت دفاع و شرکتهای
دانشبنیان مهندسی معکوس و ساخته شده

است و طی چند سال گذشته به تجربیات
بسیار خوبی دست یافتهایم به گونهای که
بخش عمد های از قطعات مصرفی قطار
همچون تجهیزات درب ،لنت و کوبل قطار
مهندسی معکوس میشود و میتواند مورد
استفاده سایر شهرهای کشور در حوزه قطار
شهری نیز قرار گیرد  ،روندی که باید ادامه
یابد.
در خط  2قطار شهری مشهد نیز با ناوگان
جدید مواجه هستیم و باید به سمت مهندسی
معکوس قطعات و تجهیزات آن حرکت کنیم.
برای این مهم نیز برنامهریزیهای الزم انجام
شده است تا بتوانیم در این نوع جدید از
قطار نیز قطعات و تجهیزات داخلی را تولید
کنیم .همچنین شرکت بهرهبرداری قطار
شهری مشهد این توانایی را دارد که قطعات
و تجهیزات را به سایر شهرها نیز صادر کند.
رونــد مهندسی معکوس در شرکت قطار
شهری طی سالیان گذشته ادامــه داشته
است به گونهای که در این سالها از حدود 80
قطعه و تجهیز جدید رونمایی شده و این تعداد
تجهیز سبب صرفهجویی سیمیلیاردتومانی
شده است .امسال نیز به همت مهندسان
داخلی ،شاهد رونمایی از  50تجهیز جدید
خواهیم بــود کــه نقشی مهم در کاهش
وابستگی به واردات قطعات و تجهیزات
مربوط دارد.
یکی دیگر از اقدامات ما همکاری ویــژه با
وزارت دفاع برای تولید قطعات مورد نیاز
است تا بتوانیم تجهیزات داخلی قطار شهری
مشهد را با استفاده از مهندسی معکوس
افزایش دهیم و در درازمــدت ،شاهد تولید
قطار شهری ملی با استفاده از مهندسان
داخلی باشیم.
در پایان باید گفت موضوع اقتصاد مقاومتی
یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس
جمهور کشور است که شرکت بهرهبرداری
قطار شهری مشهد در این راستا تمام توان
خود را بــرای تولید قطعات داخلی به کار
بسته و توانسته است طی این سالها بیش
از  80قطعه را داخلیسازی کند 50 .قطعه
دیگر نیز رو نمایی خواهد شد که البته در این
مسیر ،همکاری شرکتهای دانشبنیان و
وزارت دفاع را نباید نادیده گرفت .البته این
ابتدای کار است و باید تمام توان خود را برای
داخلیسازی تمام قطعات موردنیاز قطار
شهری به کار بندیم که این روند ادامه خواهد
داشت و باید بگوییم این قطعات و تجهیزات با
افتخار ساخت ایران است.

*مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
قطار شهری مشهد

روزگذشتهبراثرگازگرفتگی
در یک دبیرستان رخ داد
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مسمومیت
 23دختر دانشآموز
صفحه 11

استاندار خراسان رضوی خبر داد

جذب 3.5برابری سرمایهگذاری خارجی
استاندار خراسان رضوی گفت :جذب سرمایهگذاری
خارجی در استان طی  9ماه نخست امسال در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل رشدی سهونیمبرابری داشته
است .به گزارش ادارهکل روابط عمومی استانداری
خراسان رضــوی ،علیرضا رشیدیان افــزود :امسال
میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب استان به
 578میلیون دالر رسیده است در حالی که این رقم
در سال قبل  162میلیون دالر بود .وی با بیان اینکه
عالوه بر این 70 ،میلیارد دالر توافقهای ثبتشده یا
شفاهی دولت برای جذب فاینانس خارجی فرصت
خوبی برای ورود سرمایهگذار به خراسان رضوی است
اظهار کرد :نبود و کمبود فرصتهای سرمایهگذاری
مطالعهشده در استان از موانع و مشکالت این بخش
است.سرمایهگذار نیاز دارد که از مسیر سرمایهگذاری
خود اطالعات کافی داشته باشد و بداند در کجا
و چگونه سرمایهگذاری میکند ،با چه نهادها و
قوانینی روبهروست ،چه تضامین و حمایتهایی از
وی میشود و در این میان ،چه مشکالت یا تسهیالتی
فرا روی او قرار دارد تا محصولی با ســودآوری و بازار
مناسب داشته باشد .وی همچنین با تأکید بر اینکه
باید بازارهای پولی و مالی قانونمند و شفاف ایجاد و
راهکارهایی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و
ورود شرکتهای سهامی عام به این عرصه فراهم شود
افزود :در این میان ،کارشناسان و مدیران باید نسبت
به برخی امور مانند اصالح فرایندهای اداری ،کوتاه
کردن مسیر اخذ مجوزها ،ایجاد پنجره واحد ،شفاف
و سالمسازی امور و ثبات قانونی و دستورالعملها

صفحه 8

و تــفــویــض اخــتــیــار بیشتر بــه شــهــرســتــا نهــا
تمرکز کنند.
استاندار خــراســان رضــوی در ادامــه تأکید کرد:
سازما نهای امــور مالیاتی و تأمین اجتماعی هم
ضمن تأکید بر حقوق حقه خود و نیاز کشور برای جدا
شدن بودجه از وابستگی نفتی و ارائه خدمات تأمین
اجتماعی باید به این امر که برای تداوم پرداختهای
عوارض و حقوق دولتی ،کار و تولید باید رونق و ادامه
داشته باشد نیز توجه جــدی کنند و از رویههای
غیرمنطقی و سختگیرانه برای دریافت مطالبات
اقدام نکنند.
وی افزود :جلوگیری از مفاسد مالی و اداری ،تأمین
زیرساختهای تولید مانند آب و برق و گاز و مباحث
زیستمحیطی ،اصالح و تکمیل نظام تولید و توزیع
و چرخه اقتصادی که در این میان نقش اتحادیهها و
صنوف اهمیت زیادی دارد هم از دیگر ضرورتهاست
که باید جدی بدان پرداخته شود.
رشیدیان در ادامه با تأکید بر هدایت واردات به صورت
هدفمند و هوشمندانه برای ارتقای بهرهوری و کیفیت
تولید و ورود کاالهای سرمایهای با تکنولوژی باال که در
داخل تولید نمیشود را نیز عاملی در تقویت اشتغال و
رونق تولید داخلی دانست.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :امروز وظیفه
همه ما اعــم از کارشناسان ،مسئوالن و مدیران
دستگا ههای اجرایی ،نظارتی ،قانو نگذار و حتی
نیروهای مسلح زمینهسازی برای ارتقای مستمر
شاخصهای توسعه اقتصادی و بهبود آنهاست.

یک فوریت طرح قانونی شدن عرضه قلیان در قهوهخانههای
سنتی تصویب شد

رشد قارچگونه مراکز زیرزمینی عرضه قلیان

امیرعلی قاسمیمقدم -نمایندگان مجلس شورای
اسالمی در جلسه علنی روز گذشته خانه ملت ،یک
فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت
تصویب نهایی آن ،قهوهخانههای سنتی دارای مجوز
از مقررات ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن
عمومی مستثنا میشوند و میتوانند قلیان عرضه
کنند .تصویب یک فوریت این طرح در مجلس شورای
اسالمی در حالی است که با اجرای قانون جامع کنترل
و مبارزه ملی با دخانیات در سا لهای اخیر ،عرضه
قلیان در سفرهخانههای سنتی مشهد ممنوع شد اما
با تصویب نهایی این طرح ،دوباره شاهد جوالن دادن
قلیانخانهها در شهر خواهیم بود.
نماینده مــردم مشهد و عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس شورای اسالمی دراینباره با بیان اینکه برخورد
با عرضه علنی قلیان در سفرهخانههای سنتی مشهد
تجربه موفقی نیست اظهار کرد :البته مخالف طرح
استفساریه ارائهشده هستم.
رضا شیران خراسانی افــزود :به موضوع استعمال
دخانیات نباید نگاهی یکسویه داشته باشیم .اگر
قوانین متعددی برای جلوگیری از عرضه قلیان به
تصویب برسد اما فرهنگسازی الزم انجام نگیرد ،باز
هم نتیجهای حاصل نخواهد شد.
وی تصریحکرد :در مشهد با عرضه مستقیم قلیان در
سفرهخانههای سنتی برخورد شده اما نتیجه این کار
رشد قار چگونه مراکز زیرزمینی برای عرضه قلیان بوده
است .بنابراین ،باید فرهنگسازی الزم در جامعه انجام
و مضرات استعمال دخانیات برای جوانان تبیین شود.
نماینده مــردم مشهد و عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس شورای اسالمی بیان کرد :اکنون نمیتوان
دربــاره احتمال تصویب یا رد طرح استفساریه رفع

ممنوعیت عرضه قلیان در قهو هخانههای سنتی
اظهار نظر کرد زیرا تصمیمگیری نمایندگان به نظر
کا رشنا ختی کمیسیو نها ی تخصصی مجلس
بستگی دارد.
معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار مشهد
نیز دراینباره گفت :بعید میدانم طرح استثنا شدن
قهو هخانههای سنتی از شمول مقررات ممنوعیت
استعمال دخانیات در اماکن عمومی به تصویب نهایی
مجلس شورای اسالمی برسد.
محمدرحیم نوروزیان در گفتوگو با خبرنگار شهرآرا
افــزود :با توجه به اینکه هنوز طرح مذکور در صحن
علنی مجلس به تصویب نهایی نرسیده است ،بهتر
است پیش داوری نکنیم.
وی در عین حــال ،شرایط مشهد را به لحاظ عرضه
و مصرف قلیان در مقایسه با دیگر شهرهای کشور
مناسب ارزیابی کرد و ادامه داد :باید شرایطی ایجاد
شود که حتی اگر این طرح به تصویب نهایی مجلس
رسید و عرضه قلیان در سفرهخانههای سنتی آزاد شد،
رغبتی برای استعمال دخانیات وجود نداشته باشد.
فرماندار مشهد در پاسخ به این سؤال که آیا در صورت
نهایی شدن طرح ارائهشده به مجلس تال شهای
صور تگرفته برای مقابله با عرضه قلیان در مشهد
بینتیجه نمیماند اظهار کرد :باید دید این تالشها
تا چه اندازه به نهادینه شدن فرهنگ استعمال نکردن
دخانیات کمک کرده است .اگر اقدامات انجامگرفته به
یک رفتار اجتماعی تبدیل شده باشد ،قطعا برداشتن
منع قانونی استقبالی در پی نخواهد داشت.
وی گفت :برای مقابله جدی با مصرف و عرضه قلیان،
به کار فرهنگی برای تبیین مضرات استعمال دخانیات
نیازمندیم.

