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از میان حرف مردم

درخواستشهروندانبرایارائۀمشاورهتوسطکنتورخوانانآب

حرف مردم

باتوجهبه کمبود آب و ضرورت فرهنگسازی در صرفهجویی به شرکت «آبفا» مشهد پیشنهاد میکنم :مأموران
رؤیت کنتورهای آب ،دربارۀ چکهکردن شیرآب مشاوره بدهند و یا با خود واشر آب داشته باشند و بهصورت رایگان
در اختیار مردم قرار دهند.
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شهروند :در «کاسپین» مسدودکردن سپردههای
سپردهگذاران و عدمامکان برداشت جهت ارتزاق و
مایحتاج زندگی با ِاعمال شکنجۀ اقتصادی و شکنجۀ
روحی و روانی همراه است که بیشتر به مرگ تدریجی
میماند .مسئوالن اگر درمقابل کسری پول سکوت
نمیکردید و با مجوز مردم را فریب نمیدادید ،بعید
میدانم کسی اقدام به افزایش موجودی و یا افتتاح
حساب جدید میکرد.
شهروند :خیلیجالبه اینهمه روزنامه و هفتهنامه
و وسایل ارتباطجمعی و خبرگزاری و مطبوعات و سایت
و  ...ولی صدای سپردهگذاران «کاسپین» را هیچکس
نمیشنود! منتظر چهاتفاقی هستید تا صدایمان را
بشنوید؟ چرا به داد دومیلیون سپردهگذار که پولشان
را با مجوز به غارت بردند ،نمیرسید؟
 0915000521اگر در حرفهیابی ،مبنا هوش باشد،
بهجز شمار اندکی از مردم ،الباقی بیکار خواهند بود،
اما اگر استعداد ،معیار قرار بگیرد ،بالعکس بهجز
اندکی از مردم ،برای الباقی کار خواهد بود.
 0915000029سرویسبهداشتی در بشمالی
پارکملت ،جنب شهربازی کودکان ،بسیارکثیف و
غیرقابلتحمل اســت .پیمانکار نظافت پارکملت
چهکسی است؟
 0915000521اگر  2یا  3سکۀ 2ریالی در جیب
باشد ،بهمحض 2دقیقه راهرفتن آنچنان سروصدایی
راه میافتد که صدای آن خوابیدۀدر قبرستان را نیز
بیدار میکند ،اما اگر100تراول صدهزارتومانی در

ً
جیب باشد ،هیچفردی نمیفهمد .این مثال تقریبا
شبیه مبلغ ناچیزی است که به حقوق معلمین اضافه
میشود و کل جامعه خبردار میشوند ،اما اگر به سایر
کارمندان حقوقی اضافه شود خودشان هم متوجه
نمیشوند!
 0915000056بــاســام .خواستم از مدیران
اتوبو سرانی بپرسم« :چرا حقوق مــرداد رانندگان
شرکت «طوسسیررضوان» واریز نشد؟» .دهه والیت
ما را جلو زنوبچهمون شرمنده کردین.
ً
 0915000521واقعا دلیلش چیست که دانشآموز
تیزهوش ما به رشتۀ ریاضی میرود و بعد از آنکه تمام
وجـــودش را صــرف درسخـــوانـــدن کـــرد ،پ ـساز
فراغتازتحصیل ،جزء بیکارانی میشود که با ترحم به
آنها نگاه میکنند؟
 0939000589رانندگان آژانس جذب اسنپهای
جدید شدند و بعضیها هم جوگیر شدند و آمار
ایجادشغل اعالم کردند! خیلی از این رانندگان قبال
هم راننده بودند ،آقایون!
 0935000598سالم .همسایۀ بغلدست خانۀ ما،
ضایعات میخره .بوی گند همۀ کوچه را برداشته؛
هرچی باهاش حرف میزنیم قلدربازی درمیاره و
فحاشی میکنه؛ از همه بدتر هرچی آدم ناجور و معتاد

است دوروبر خودش جمع کرده .تورو بهخدا به داد ما
برسین ،آخه منزل مسکونی جای ضایعاتی است؟
منطقه (توس.)۹۱
ً
شهروند :ســام .خسته نباشین .لطفا دربــارۀ
ً
افزایش کرایهخونهها که واقعا کمر مردم رو شکسته
بگین ،شاید به گوش مسئولین برسه .ممنون از کانال
خوبتون.
 0915000653بسیار جای تأسف است که در شهر
برای عید بزرگ غدیر ،چراغانی و پرد ههای تبریک
بسیارکم بود .ای کاش این ضعف را هرساله مشاهده
نمیکردیم!
 0915000894سالم به روزنامۀ شهرآرا .چرا سازمان
ترافیک و پلیس راهــور در تقاطعهای منطقۀ الهیه
دوربــیــن ثبتتخلف نصب نمیکنند؟ هــر روز
تصادفهای وحشتناکی در این منطقه رخ میدهد.
ً
لطفا پیگیری شود.
شهروند :با سالم و تبریک عیدغدیر .علیرغم
اعالم واگذاری «البرز ایرانیان» به بانک تجارت ،جای
بسی تأسف اســت که خبری از احــتــرام به حقوق
ً
سپردهگذاران آن نیست .لطفا بخواهید با تخصیص
خط اعتباری بازپرداخت را شروع کنند .با سپاس.
 0915000855با تشکر .از کسانی که پدیده را به

مسیری قانونی آوردنــد و کار و سرمایۀ هزاراننفر را
ازبین بردند و یا درگــرو بانکها و ادارات دولتی
گذاشتند ،خواهش میکنیم بعد از سهسال که شرکت
با هیئتمدیرۀ جدید میخواهد شروع کند ،دست از
سر سهامداران بدبخت شرکت بردارند تا بیشتر از این،
مورد دعای خیر مردم نباشند!
 0930000598طرح «میدان شهدا» که قرار بود
سهساله تمام شود ،دوازدهساله شد! دوپایانۀ اتوبوس
ناقص روبـــهروی تــاالر شــورا که قــرار بــود با تخریب
خانههای مخروبۀ شمال پایانهها ساخته شود ،ناقص
رها شده! میوهفروشها سرجایشان هستند! شهردار
و شورای جدید طرح «میدان شهدا» را کامل کنند و در
اولویت کاریشان باشد .
 0939000589یــک بنده خــدایــی میگفت:
«برخی مسئولین جای هیچدفاعی نگذاشتهاند.».
شهد شیرین مال مردم و هرچی اختالس است مال
آقازاده ها و خانمزاده هاست.
شهروند :باسالم و تشکر از مجموعۀ شهرآرای
عزیز .بزرگراه مشهد -چناران که آقای وزیر افتتاح کرد،
از جنب نمایشگاه بینالمللی عبور میکند و به بولوار
مهدیه میرسد .آیا مالکان باید با شهرداری منطقۀ12
ً
توافق کنند یا با فرمانداری طرقبه و شاندیز؟ لطفا
کمکمان کنید .ممنونم اگر اطالعرسانی کنید .
بازخورد
 0915000655بــازخــود مطلب «سال خخانۀ
عنصری» در شهرآرا محلۀ منطقۀ :7سالم .مطلب
«ســا خخــانــۀ عنصری» جالب و خواندنی بــود.
امیدواریم پساز تالشی که گردآورندگان این گزارش
برای ورود به باغ خونی و نشان دادن زوایای پنهان آن
انجام دادهاند ،مسئولین حرکتی درجهت تبدیل این
مکان به مــوزه انجام دهند و بیشاز این آثــار ملی و
تاریخی شهر به نابودی کشانده نشود .نگهداری از
عمارت باقیمانده و باغی با آن همه وسعت ،آنهم
ِ
درمرکز شهر با این میزان آلودگی باال و کمبود فضای
سبز ،فرصتی مغتنم است.

پیگیری شهرآرا دربارۀ معضل زنان بدسرپرستی که در دوراهی طالق یا بدسرپرستی قرار می گیرند

وقتیقوانینبیوجدانمیشوند

مصطفی فاطمی نسب -
پیگیری
«لطفا فکری به حال ما
نیازمندان بکنید .همسرم معتاد است و خرج
فرزندان را من تامین می کنم .اما هزینه های زندگی
آنقدر باالست که توان برآورده کردن اولین نیازهایم
را هم ندارم .کمیته امداد رفته ام می گویند تو همسر
داری و تحت پوشش قرار نمی گیری .کاش شما می
توانستید کاری برای من بکنید».
نگاهش را بــه دوفــرزنــد کوچکش مــیانــدازد،
فرزندانی که معنای «پدر» در تصور آنها مساوی
شــده اســت بــا خــمــاری ،دعـــوا ،کــت ـککــاری،
فـــروش وســایــل مــنــزل و خــجــالـتزدگــی .کــاری
نمیتواند بکند ،سرپرستش از دار دنیا همین
یکنیمهمرد است .برای دوفرزند کوچکش درمیان
دودهـــای متراکم خــانــمــانســوز ،هــوایــی بــرای
نفسکشیدن و حیات میخواهد امــا نمیداند
چگونه؟
با حالتی شکستخورده میگوید« :کار میکنم اما
درآمدم جوابگوی نیازهای اولیۀ خودم و بچههایم
نیست .به کمیته مراجعه کردهام ،اما شرایط آنها
برای پذیرش ،جداشدن یا فوتهمسر است.» .
سرش را پایین میاندازد و آرام میگوید« :من از
خودم گذشتهام .نگران آیندۀ بچههایم هستم.
میخواهم برای آنها کاری کنم ،اما نمیتوانم.».
فــکــرم ب ـهســمــت کمیتۀ امــــداد مـــــیرود .با
حــالــت امــیــد و نــاامــیــدی بــا مــدیــرکــل کمیتۀ
امـــدادامـــام خمینی اســتــان تــمــاس میگیرم.
خوشبختانه اولــیـنتــمــاســم بــا پــاســخ همراه
میشود.
مــســعــودیــانراد پــساز شنیدن مــاجــرا ،شرایط
پذیرش مددجویان زن را برایم شرح میدهد و

بیسرپرستی و یا ازکارافتادگی قید نیازمندی هم
داشته باشد.».

مددجو نباید مستمری بگیر باشد
مدیرکل کمیتۀ امدادخمینی خراسانرضوی عنوان
میکند« :در این خصوص شاخصهایی وجود دارد،
ازجمله اینکه خانواده نیازمند نباید مستمریبگیر
تأمین اجتماعی ،بهزیستی و سازمانهای دیگر در
کشور باشد.».

عکس تزیینی است

مدیر امور پارلمانی شهرداری مشهد
از بررسی پیشنویس الیحۀ آییننامۀ
شورای اجتماعی محالت و همچنین
بحث و گفتوگو دربـــارۀ ضــرورت یا
عدمضرورت بررسی پیشنویس لوایح
مربو طبه حــوزۀ معاونت اقتصادی
توسط کمیتۀ بررسی لوایح شهرداری
در دهمینجلسۀ این کمیته خبر داد.
بـــهگـــزارش شـــهـــرآرا و بــهنــقــلاز
روابطعمومی مدیریت درآمــدهــای
عــمــومــی شــــهــــرداری ،مــحــمــود
شــیــررفــیــع اردکـــانـــی بــااشــارهبــه
بـــرگـــزا ر ی د همینجلسۀ کمیتۀ
بــررســی لــوایــح شــهــرداری مشهد،
گــفــت« :از دیــدگــاه صاحبنظران
مدیریت شهری ،مشارکت مــردم در
فرایندهای برنامهریزی شهری ،اعم از
تصمیمسازی و نظارت ،بسیار ضروری
است.».
مسئول کمیتۀ بررسی لوایح شهرداری
مشهد اضافه کرد« :در همین راستا
حـــوزۀ فرهنگیواجتماعی بــرای
نهادینهسازی و ایجاد وحــد ترویــه
در عملکرد این شوراها ،پیشنویس
الیحهای درخصوص آییننامۀ شورای
اجتماعی محالت را به مدیریت امور
پارلمانی ارائه کرد.
کمیتۀ بررسی لوایح ،باتوجهبه تغییرات
بهوجودآمده در ساختار شهرداری و
ادغام معاونت فرهنگیواجتماعی با
سازمان فرهنگیوتفریحی و همچنین
باتوجهبه اینکه طبق مفاد مــادۀ 80
قانون برنامۀ پنجسالۀ ششم توسعۀ
کشور ،آسیبها و مسائل اجتماعی
را بازنگری کــرد و تمامی نهادهای
تأثیرگذار و تصمیمگیر در این زمینه را
وظیفهمند نموده است.
همچنین این کمیته آییننامۀ ارائهشده
را برای بازنگری براساس مادۀ قانونی
یادشده و ساختار جدید شهرداری ،به
حوزۀ مربوطه بازگرداند تا باعنایتبه
مطالب فــوق و رویــکــرد مسئوالن
جدید حــوزۀ فرهنگی شــهــرداری،
درصــور تنــیــازبــه تصویب شــورای
اسالمی شهر ،در قالب پیشنویس
ً
الیحه ،مجددا به مدیریت امور پارلمانی
ارائه نمایند.».
مدیر امور پارلمانی شهرداری مشهد،
دومیندستورکار جلسۀ این کمیته را
بررسی ضرورت یا عد مضرورت طرح
ِ
پیشنویس لــوایــح مــربــوطبــه حــوزۀ
معاونت اقتصادی توسط کمیتۀ بررسی
لوایح شهرداری عنوان کرد و گفت:
«مقرر شد پ ـساز کسبنظر شهردار
محترم مشهد درخصوص پیشنویس
لــوایــح حـــوزۀ مــعــاونــت اقــتــصــادی،
اقــدامــات الزم بــراســاس سیاست و
رویکرد اعالمی صورت گیرد.».

خبر
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مدیرعامل سازمان میادین میوهوترهبار
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری
مشهد گفت« :بهمنظور کاهش مصرف
انرژی برق از ذخیرۀ انرژی خورشیدی
بــرای روشنایی تابلوهای تبلیغاتی
روی عرشۀ پل عابرپیاده استفاده شده
است.».
بـــهگـــزارش پــایــگــاه اطــاعرســانــی
شهرداری مشهد ،احمد محبی بیان
کــرد« :ایــن سازمان بهمنظور اجرای
سیاستهای اقــتــصــاد مقاومتی،
صرفهجویی در مصرف انرژ یهای
تجدیدناپذیر ،کاهش هزینۀ برق
مصرفی و تغییر الگوی مصرف در سال
«اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال»،
پنلهای خورشیدی را برای روشنایی
تابلوی تبلیغاتی پل عابرپیاده ،واقع در
بولوار «میثاق» ،نصب کرد ه است.».
وی در ادامــه افــزود« :بــا تجهیز این
پل عابرپیاده به 10پنل خورشیدی
با توانایی ذخیرۀ انــرژی خورشید،
روشنایی تابلوهای تبلیغاتی آن بدون
استفاده از انرژی برق درطول شب نیز
امکانپذیر خواهد بود.».
مدیرعامل سازمان میادین میوهوترهبار
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری
مشهد در پایان خاطرنشان کرد« :این
طرح بهصورت آزمایشی اجرا شده و در
ادامــه ،پلهای عابرپیادۀ دیگر نیز به
این سیستم مجهز خواهند شد.».

شماره 2362

میگوید« :ایــن مسئله که کمیتۀ امــداد شرایط
تــح ـتپــوش ـشقــراردادن مــددجــو را جــداشــدن
از همسر یــا فــوت وی قـــرار داده ،بهمعنای
اجبارکردن این اشخاص به انجام چنینکارهایی
نیست.این شــرایــط تنها بــرای مشخصشدن
نیازمند از غیرنیازمند اســت و نمیتوان گفت
کمیته افــراد را مجبور به طالق اجباری میکند؛
مثل ایــن اســت کــه فـــردی بـــرای تحتپوشش
بــهــزیــســتــی قــرارگــرفــتــن خــــودش را معلول
کند!
«وی در ادامــۀ توضیحاتش عنوان میکند« :ما
مدرک طالق را هم به اینخاطر از مراجعهکنندگان
میگیریم که بسیاری از افراد ،متأسفانه ،خودشان
را مطلقه معرفی میکنند ،درحالیکه این چنین
نیست و این مسئله ،اعتبارات ما را بهسمت افراد
غیرنیازمند میکشاند.».

جداسازیآبشربازآبخامدرمنطقۀ10

پروژۀ جداسازی آبشرب از آبخام ،برای تأمین
آب موردنیاز فضا یسبز منطقۀ 10مشهد به
مرحلۀ اجرا درآمــد .یکی از محورهای اساسی
حفاظت و توسعۀ فضا یسبز شهری ،استفادۀ
بهینه از منابع آبــی دردســتــرس ،متناسب با
ویژگیهای فضایسبز هرمنطقه است ،از اینرو
پروژۀ جداسازی آبشرب از آبخام ،برای تأمین
آب موردنیاز فضا یسبز منطقۀ 10مشهد به

مرحلۀ اجرا درآمد .بهگزارش شهرآرا و بهنقل از
روابطعمومی منطقۀ ،10این پروژه در بولوارهای
«اندیشه» و «حجاب» با اعتباری بالغبر 5میلیارد
و 400میلیونریال اجرایی شد.
این گزارش می افزاید« :عملیات تأمین منابع آبی
سیستم آبیاری مکانیکی بولوار «اندیشه» نیز با
567میلیون و 410هزار و 415ریال اعتبار انجام
شد.».

اولویت کمیته امداد
خانواده های بی سرپرست و از کارافتاده است
مدیرکل کمیتۀ خراسا نرضوی با اشاره به اینکه
کمیتۀ امــداد قرار نیست بیمسئولیتی معتادان
را جــبــران کــنــد ،تأکید مـیکــنــد« :مــا موظف
هستیم در ابتدا به خانواد ههای بیسرپرست و
خانواد ههای ازکارافتاده با تأیید مدرک پزشکی
رسیدگی کنیم و اگــر همین ضابطه هم وجود
نداشته بــاشــد ،باید کــل نیازمندان کشور را
پوشش دهیم که واضــح است این مسئله شدنی
نــیــســت.».مــســعــودیــانراد در پــاســخ بــه این
ســؤال که کمیتۀ امــداد چه مال کهایی را برای
تحتپوششقراردادن نیازمندان درنظر گرفته
ً
میگوید« :مسلما هــرخــانــوادۀ بیسرپرستی
تحتپوشش کمیته قرار نمیگیرد و باید عالو هبر

سه برابر شدن یارانه و مستمری نیازمندان
ایــن مقام مسئول ضمن اشـــاره بــه کمک های
مختلف کمیته امــداد به مددجویان اضافه می
کند« :کمکهای کمیته در قالب اعطای وام
مسکن ،اشتغال ،تحصیل ،یارانه و مستمری است
که دو مورد اخیر تقریبا به سه برابر افزایش پیدا
کرده است .».مسعودیا نراد ادعای ناهماهنگی
کمیتۀامدادباخیریههادرکمکرسانیبهنیازمندان
را رد میکند و میگوید« :جایگاه قانونی خیریهها
به لحاظ نظارتی و حسابرسی فرماندار یهاست
اما بااینوجود ما بهعنوان یک مرجع حمایتی
بــا اکــثــر ایــن خیریهها ارتــبــاط بــرقــرار کـــرده و
همکاریهای مشترکی تعریف کردهایم؛ بهنحوی
که حتی با برخی از این خیریهها تقسیمکار انجام
دادهایـــم .».مدیر کل کمیته امــداد امام خمینی
خراسا نرضوی با بیان اینکه کمیتۀ امــداد نگاه
مثبتی به خیریهها دارد اضافه میکند «:ما تکتک
خیریههای قانونی استان را مورد بررسی قرار داده و
برای همۀ آنها پرونده ایجاد کردهایم اما قبول داریم
که همچنان باید هدفمندتروهماهنگتر از اینعمل
کنیم.».

ورودغیرمجاز1350000خودروبهمحدودۀطرحترافیک

مدیر مرکز کنترلترافیک شهرداری مشهد از ورود
غیرمجاز یکمیلیون و 350هزار خودرو به محدودۀ
طــرح ترافیک مشهد طی 5ماهۀ نخست سال
جاری خبر داد .بهگزارش شهرآرا و بهنقل از پایگاه
اطالعرسانی شهرداری مشهد ،علی پژومندراد
در گفتوگو با خبرنگار ما بیان کرد« :طی 5ماهۀ
نخست سال جاری بیش از 11میلیون و 350هزار
خودرو وارد طرح ترافیک هستۀ مرکزی شهر مشهد

شدند .».راد افــزود« :از این تعداد ،یکمیلیون و
306هزارخودروبهصورتغیرمجازبهطرحترافیک
هستۀ مرکزی شهر ورود پیدا کردند .».وی تصریح
کرد« :درحالحاضر سازمان حملونقل و ترافیک
شهرداری مشهد17 ،دوربــیــن در اطــراف طرح
ترافیکنصبکردهاستکهپالکخودروهاییراکه
بهصورت غیرمجاز ورود پیدا کردهاند ،ثبت میکند
تاتوسطپلیسراهور ِاعمالقانونشود.».

تا پایان پاییز سال جاری انجام میشود

اجرای37هزارمتر
خطکشیمحورطولی
درسطحمنطقۀ4
شهردار منطقۀ 4مشهد گفت« :تا پایان
پاییز سال جاری 37هزارمتر خطکشی
محور طولی در معابر سطح منطقه اجرا
خواهد شد.».
بـهگــزارش روابطعمومی شهرداری
منطقۀ ،4سیدکمالالدین شاهچراغی
ایمنسازی و بهبود وضعیت ترافیکی
سطح منطقه را از اهداف اصلی اجرای
این پروژه عنوان کرد و افزود« :اجرای
37هزارمتر عملیات خطکشی محور
طولی معابر سطح منطقه از ابتدای
تیرماه سال جاری آغاز شد.».
شاهچراغی ادامـــه داد« :تاکنون
20هزارمتر از این پروژه در بولوارهای
«مجلسی»« ،نبوت»« ،شهیدمفتح» و
«پنجتن» انجام شده است و درصورت
مساعدبودن شرایط جوی تاپایان پاییز
سال جاری کل پروژه در سطح منطقه
بهاتمام خواهد رسید.».
وی درخــصــوص اعتبار ایــن پــروژه
خاطرنشان کرد« :معابر سطح منطقه
با اعتباری بالغبر 400میلیون ریال،
خطکشی محوری میشوند.».
شهردار منطقۀ 4مشهد در ادامــه از
اجــرای خطکشی عرضی با اعتباری
بالغبر یکمیلیارد ریال خبر داد و اظهار
کــرد« :ایــن پــروژه درحــالاجــراســت
و تاکنون 200مترمربع خطکشی
عابرپیاده در سطح منطقه اجرا شده
است.».
سیدکمالالدین شاهچراغی در پایان
اذعــان داشــت« :تا پایان شهریورماه
سال جاری 1000مترمربع از معابر
بــولــوارهــای «طــبــرســی شمالی»،
«پــن ـجتــن» و «عــامــه طباطبایی»
خطکشی عابرپیاده خواهند شد.».
مدیرعامل سازمان فردوسهای
شهرداری مشهد خبر داد

احداثسالن«معراج
شهدا»درآرامستان
«بهشترضا(ع)»
ِالمانهای منارههای اذانگو (مأذنه)
کــه برگرفته از طــرح گلدستههای
حرممطهر امامرضا(ع) است ،در نقاط
مختلف آرامستان بــرای زیباسازی
محیط پیرامونی نصب شده است.
بـــهگـــزارش شـــهـــرآرا و بــهنــقــلاز
روابطعمومی و مشارکتهای مردمی
معاونت خدمات و محیطزیستشهری
شهرداری مشهد ،مدیرعامل سازمان
فــردوسهــای شــهــرداری مشهد از
احـــداث ســالــن «مــعــراج شــهــدا» در
آرامستان «بهشترضا(ع)» خبر داد.
حــســن کـــریـــمـــدادی بــیــان کـــرد:
«باتوجهبه آغاز هفتۀ دفاع مقدس از
31شهریورماه ،سازمان فردوسهای
شهرداری برنامهریزیای برای افتتاح
پروژههای عمرانی در سطح آرامستان
«بهشترضا(ع)» انجام داده است.».
وی افزود« :باتوجهبه درخواستهای
خانوادۀ شهدا مبنیبر ساخت سالن
«معراج شهدا» برای آخرین وداع با پیکر
مطهر شهدا ،این سالن جدید و مجزا
با دوسردخانه و موتورهای جداگانه
ساخته شده است و سردرب این سالن
و درمانگاه در سایت سالنهای معراج
آرامستان «بهشترضا(ع)» به اتمام
رسیده است.».
مدیرعامل ســازمــان فــردو سهــای
شهرداری مشهد با بیان اینکه اذان
طــردکــنــنــدۀ مظاهر شــرک و باطل
اســت ،گفت« :پخش آوای دلنشین
و رو حبخش اذان در فضای عمومی و
محافل مختلف ،عالو هبر ایجاد تأثیر
مثبت و سازنده در مخاطبان ،محیط
آرامــســتــان را عطرآ گین و متحول
میسازد.».
کــــریــــمــــدادی عــــنــــوان کــــرد:
«بههمینمنظور ســازمــان دربـــارۀ
تهیه و ساخت ِا لما نهای منارههای
اذا نگــو (مأذنه) که برگرفتهاز طرح
گلدستههای حرممطهر امامرضا(ع)
اســت ،اقــدام کــرده و آنهــا را در نقاط
مختلف آرامستان بــرای زیباسازی
محیط پیرامونی نصب کرده است.».
وی در پایان خاطرنشان کــرد« :از
دیــگــرپــروژههــا م ـیتــوان بــه احــداث
 9مقبرۀ خانوادگی در ضلع شرقی
آرامــســتــان «بـــهـــشـــترضـــا(ع)» و
آرامستانهای «جــواداالئــمــه(ع)» و
«بهشترضوان» اشاره کرد.».

