مدیر محیطزیست شهری شهرداری مشهد خبر داد

3

تنها 9روز هوای پاک ،سهم مشهدیها از ابتدای سال96

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
پنح شنبه  20مهر 1396

شماره 2384

اخبار

مدیرکلکمیتۀامدادخراسان
رضویخبرداد

جمعآوری40میلیاردیدر
جشنعاطفهها

مدیر حج و زیارت خراسان رضوی اعالم کرد

ثبتنام8هزارنفربرای
اربعینحسینی

گروه خبر -مدیر حج و زیارت خراسان
رضــوی گفت« :متقاضیان سفر به
عتبا تعالیات در اربعین حسینی
سریعتر نسبت به ثبتنام در مراکز
و دفاتر خدمات زیارتی مجاز اقــدام
کنند.».بهگزارش شهرآرا ،جواد شاد
افـــزود« :تاکنون بالغبر 8هــزار نفر
درقالب 5هزارو 360گروه برای سفر به
عتبات از خراسان رضوی برای اربعین
حسینی ثبتنام کردهاند.».وی اعتبار
روادید ویزای اربعین حسینی را 3ماهه
اعالم و بیان کرد« :تأکید بر آن است که
مشتاقان سفر اربعین هرچهسریعتر
برای اخذ ویزا از طریق دفاتر خدمات
مسافرتی اقــدام کنند ،زیرا هرچه به
ایام اربعین نزدیکتر میشویم ،ازدحام
بیشتر میشود و ممکن است در صدور
و دریافت بموقع روادید ،دچار مشکل
شوند.».
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان اعالم کرد

کاهشنرختورمدرنقاط
شهری

گروه خبر -رئیس سازمان مدیریت
و بــرنــامــهریــزی خـــراســـان رضــوی
گفت« :نرخ تورم 12ماهۀ منتهی به
شهریورماه سال جاری در نقاط شهری
استان 7.3درصد است که این رقم در
مقایسه با ماه قبل از آن 1دهمدرصد
کــاهــش یافته اســت.».بــهگــزارش
شهرآرا ،رضا جمشیدی اضافه کرد:
«نرخ تورم نقطهبهنقطۀ خراسان رضوی
در این ماه 6.3درصد بوده که نسبت
به مــاه گذشته 3ده ـمدرصــد کاهش
داشته است.».جمشیدی با بیان اینکه
نرخ تورم کشوری 1 2ماهۀ منتهی به
شهریورماه سال جــاری 7.8درصــد
است ،افزود« :این رقم در مقایسه با ماه
قبل از آن 1دهمدرصد افزایش داشته
است.».
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک
شهرداری مشهد خبر داد

اجرایعملیاتخطکشی
بولوارامامت

مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک
شهرداری مشهد از اجــرای عملیات
خطکشی دوجزئی بولوار امامت در
دو فــاز خبر داد .به گــزارش شهرآرا،
مهدی امامی میبدی در گفتگو با
خبرنگار ما بیان کرد« :ایجاد مسیری
ایمن بــرای شهروندان در شهرها با
استفاده از تجهیزات ترافیکی یکی از
وظایف سازمان حملونقل و ترافیک
است که در این راستا هرسال اقدامات
مختلفی اجرایی میشود .».وی افزود:
«خطکشی معابر با هدف منظم کردن
حرکت وسایل نقلیه و عابران پیاده،
آ گاهی دادن به استفاده کنندگان از
معابر و راهنمایی آنها انجام میشود
که این مهم از اولویتهای سازمان
حملونقل و ترافیک است.».

از انتشارصدایمخالفنترسید
شهردارمشهددرمراسممعارفهمدیرعاملموسسهشهرآراخواستارپیگیریمشکالتشهروتوجهبهنظرمنتقدانشد

اسکندریان -مراسم تودیع مجید تفکر و معارفۀ
مجید خرمی بهعنوان مدیرمسئول مؤسسۀ شهرآرا
با حضور شهردار مشهد ،امیر شهال و بتول گندمی
اعضای شورای شهر مشهد ،شهریار آلشیخ معاون
برنامهریزی شهرداری مشهد و جمعی از روزنامهنگاران
برگزار شد.
بهگزارش شهرآرا ،قاسم تقیزادۀخامسی ،شهردار
مشهد در این مراسم اظهار کرد« :برای انتخاب جوانان
در سمتهای مختلف ،باید ریسک کرد؛ اما خود جوان
هم باید ظرفیت آن را داشته باشد .این درحالی است
که افــرادی که برای این سمتها انتخاب میکنیم،
ً
ترجیحا جوان هستند و ظرفیت کارکردن را نیز دارند که
در انتصابات اخیر نیز این موضوع لحاظ شده است.».

روزنامۀ شهرآرا باید صدای مردم مشهد باشد

شهردار مشهد عنوان کرد« :اگر از من میپرسیدند
که دوست داشتی چهکاره باشی ،میگفتم دوست
ً
داشتهام روزنامهنگار بمانم .روزنامهنگاری واقعا کار
پرارزشی است و در هر سمتی در روزنامه ،ارزشمند
است؛ زیرا رسانه محصول یک کار جمعی است.».
تقیزادۀخامسی با بیان اینکه روزنامهداری با کار زور
اداره نمیشود ،خاطرنشان کرد« :روزنامه با عشق
است که تولید میشود .اگر کسی برای حقوق و مزایا
آمــده ،هیچ فایدهای نــدارد .شما باید تالش کنید
همکارانتان به عشق روزنامهنگاری نزدیک شوند و هر
که اهل قلم است ،خوب مینویسد و صداقت دارد،
باید باب طبع مردم بنویسد.».
وی تصریح کرد« :روزنامۀ شهرآرا باید صدای مردم
مشهد باشد .درحا لحاضر روزنــامــه به خبر زنده
نیست ،به گزارش و مقاله زنده است .ما در مشهد با
مشکالت مختلف مردمی مواجهیم و اگر از نیروهای
خوب استفاده کنید ،میتوانید به صدایمردمبودن
نزدیک شوید.».شهردار مشهد با بیان اینکه شهرآرا
باید به یک قطب روزنامهنگاری تبدیل شود ،عنوان
کرد« :باید موضوع آموزش چه برای نیروهای موجود
و چه برای افراد خارج از روزنامه در این رسانه و مؤسسه
بهطوررایگان انجام شود .فردوسی ،اخوان ،مطهری

شهال خاطرنشان کرد« :من خوشحالم که تقیزاده
سکان این شهر را برعهده گرفته و به مدیران ارشد
کشوری نیز دسترسی دارد .شعار او این بود که از
تهران کسی را نمیآورم و میخواهم تیم خود را از
افراد مشهدی بچینم .خوشبختانه انتصابات اخیر او
آمادگی کامل او را برای تغییر پارادایم نشان میدهد.».

شهرآرا ،روحش زنده نیست

عکس  :محمد حسن صلواتی /شهرآرا

گروه خبر -مدیرکل کمیتۀ امــداد
اما مخمینی(ره) گفت« :امسال در
مرحلۀ اول جشن عاطفهها 42میلیارد
ریال توسط کمیتۀ امــداد جمعآوری
شــده اســت.».بــهگــزارش شــهــرآرا،
محسن مسعودیا نراد روز گذشته در
آیین نواختن زنگ مهر عاطفهها که
در فرهنگسرای مصلینژاد برگزار
شــد ،اظهار کــرد« :جشن عاطفهها
در دو مرحله برگزار میشود؛ قبل از
بازگشایی مدارس و بعد از بازگشایی
مدارس که امسال مرحلۀ اول در  22و
 23شهریو رماه انجام شد».مدیرکل
کمیتۀ امــداد اما مخمینی(ره) بیان
کــرد« :امسال در مرحلۀ اول جشن
عاطفهها42 ،میلیارد ریــال توسط
کمیتۀ امــداد جمعآوری شده است
و مرحلۀ دوم که امــروز رقم میخورد،
توسط مــدارس جمعآوری میشود،
کمکهای نقدی و غیرنقدی نیز بین
دانشآموزان نیازمند خود آن مدرسه یا
مدارس اطراف یا دانشآموزان نیازمند
خراسان رضوی توزیع میشود.».

خبـــــ ــر

محمد پذیرا ،مدیر محیطزیست شهری شهرداری مشهد با بیان اینکه شهروندان مشهدی از ابتدای امسال  ۲۴روز
هوای ناسالم را تجربه کردهاند ،تصریح کرد« :مشهد از ابتدای سال 96تاکنون شاهد تنها 9روز هوای پاک172 ،
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و ...از این خطه و فرهنگ بودهاند و این فرهنگ باید به
همهجاگسترشیابد.».تقیزادۀخامسیبابیاناینکه
از اینکه صدای مخالف را چاپ کنید ،اصال نترسید،
گفت« :انسان به نقد زنده است و بگذارید که همه نقد
کنند.».وی یادآور شد« :روزنامه و رسانۀ مکتوب هنوز
زنده است .مردم از اطالعات و اخبار اشباع شدهاند،
اما هنوز برای تحلیلکردن ،جای بسیاری وجود دارد و
باید روزنامهها به این سمت حرکت کنند.».
شهردار مشهد با تأکید بر نقش فضای مجازی در
اطالعرسانی و آگاهسازی مردم گفت« :روزنامۀ شهرآرا
باید در کنار تحلیل مباحث و مشکالت شهری ،دنیای
مجازی را نیز دریابد و به تقویت نقش خود در فضای
مجازی بپردازد.».
وی افــزود« :باید مــردم شهرآرا را ببینند تا بدانند
صدای آنان شنیده میشود ،برهمیناساس باید روی
خألهایی که باعث دوری مردم از شهرآرا میشود،
کار شود و با پرکردن این خألها درجهت بهبود شرایط
شهرآرا استفاده شود.».

خوشحالیم انتصابات شهرداری
از جوانان اصالحطلب است

بتول گندمی ،عضو شورای شهر مشهد در ادامۀ این

نشست اظهار کرد« :برای حضور تقیزادۀخامسی
در این شهر به جوانان مشهد تبریک میگویم .بسیار
معتقد هستم که شهرداری که درحا لحاضر ادارۀ
شهر را برعهده گرفته است ،در معدنی را باز میکند که
هم خیلی غنی است و هم ریسک بسیار باالیی دارد.».
وی افزود« :درحالحاضر احساس غرور میکنم که
تمام انتصابات شهردار مشهد از درون معدن جوانان
اصالحطلب این شهر بوده است .جای تبریک وجود
دارد که مجید خرمی ،دســتپــروردۀ رسانههای
اصال حطلب ،بهعنوان مدیرمسئول شهرآرا انتخاب
شده است.».
گندمی خاطرنشان کرد« :از شهردار مشهد تشکر
میکنم که به این نسل اعتماد کرده و ریسک کرده
است؛ زیرا او میتوانست بدون ریسک افراد دیگری
را در این سمتها جایگزین کند .امیدواریم که ادامۀ
انتخابات او نیز اینچنین باشد.».
از انتصابات جدید شهردار خرسندیم
امیر شهال ،دیگرعضو شورای شهر مشهد نیز در ادامۀ
این مراسم عنوان کرد« :ما در مشهد سالها بود که به
شجاعتی بیمثال و قدرت ریسکپذیری بسیار باال
برای تغییر پارادایم و گفتمان نیاز داشتیم.».

مجید خرمی ،مدیرمسئول روزنامۀ شهرآرا نیز در این
نشست اظهار کرد« :وقتی میگوییم اصال حطلب
هستیم ،معنیاش این نیست که قرار است روزنامه را
سیاسی کنیم ،بلکه قرار است با منش اصالحطلبی
روزنامه را برای مردم مشهد و با موضوعات فرهنگی،
اجتماعی ،آموزشی و اطالعرسانی چاپ کنیم.».
وی افزود« :متأسفانه شهرآرا ،روحش زنده نیست و از
بین رفته و اگر بتوانیم روح او را زنده کنیم ،میتوانیم
رسانۀ مردم مشهد باشیم .برای بهترشدن این روزنامه و
مؤسسه از هر فرصتی استفاده میکنیم ،زیرا نیروهای
بسیار توانمندی در مؤسسه داریم.».
خرمی با بیان اینکه شهردار جدید مشهد اهل رسانه
است ،یــادآور شد« :اینکه درحالحاضر همشهری
به ساختار فعلی رسیده ،بهخاطر این بوده که زیر
ساخت های مناسبی برای آن در نظرگرفته شده و
تقیزاد ۀخامسی نیز از موسسان اصلی آن روزنامه
است.».
وی خاطرنشان کــرد« :مــن در شهرآرا سرباز نگاه
فرهنگ
اصالحطلبی هستم و برای دیدن منش ،رفتار و
ِ
آن تالش خواهم داشت؛ همچنین حامی حضور و
نگاه بانوان و زنان خواهیم بود و همۀ این اقدامات
درجهتی خواهد بود که مردم این تغییر را احساس
کنند.».
مجید تفکر ،سرپرست سابق روزنامۀ شهرآرا نیز در این
مراسم تودیع شد و در سمت معاونت اداریمالی ابقا
شد .وی اظهار کرد« :به اعضای شورای شهر مشهد
و شهردار مشهد بهخاطر این انتخابشان تبریک
میگویم ،زیرا مردی از جنس روزنامه برای این رسانه
انتخاب شده است.».

خبر
در دیدار رئیس و جمعی از اعضای شورای
شهر با رئیس کل دادگستری استان
مطرح شد

دستگاهقضایی
یاروپشتیبانشورایپنجم

گروه خبر -رئیس و جمعی از اعضای
شــورای اسالمی شهر مشهد با رئیس
کل دادگستری استان خراسان رضوی
دیدار کردند.
بــهگــزارش شــهــرآرا ،رئــیــس شــورای
اسالمی شهر مشهد در ایــن دیــدار
با اشــاره به رویــکــردهــای فرهنگی و
اجتماعی شورای پنجم ،عنوان کرد:
«در بــرگــزاری برنامههای فرهنگی،
دغدغهها باید لحاظ شود تا اتفاقی
نیفتد که شئونات دینی و مذهبی
خــدش ـهدار شــود؛ همچنین باید از
ســو ءاســتــفــادۀ دیگرانی کــه از عدم
بــرگــزاری ایــن مــراســم بــهــرهبــرداری
میکنند ،جلوگیری کنیم.».
محمدرضا حیدری برگزاری برنامههای
فاخر فرهنگی را برای نشاط و شادی
شهر الزم دانست و گفت« :مشهدالرضا
شهر گفتگو ،تعامل و مهربانی است و
این مسائل جزو فرهنگ رضوی بوده
و ما باید در این شهر برنامههای بسیار
خوب فرهنگیهنری داشته باشیم.».
حیدری خاطرنشان کرد« :برگزاری
بــرنــامـههــای فــاخــر فرهنگیهنری
عالوهبر ایجاد شادی و نشاط ،برخی از
تعارضهای شهری را کاهش میدهد و
آرامش و نشاط را در ابعاد مختلف برای
جامعه ایجاد میکند و خواهش ما از
دادگستری این است که در این ُبعد در
کنار ما باشد.».
وی اشارهای نیز به مسائل و مشکالت
موجود داشت و گفت« :سههزارمیلیارد
تومان اوراق مشارکت داریم که سررسید
آن فرارسیده و روزانــه چنددهمیلیون
هزینه برای شهرداری دارد .ادارهکردن
شهر در یک فضای اینچنینی آ نهم
شهر امامرضا(ع) نیاز به یک همافزایی
و تعامل و همراهی جدی دارد و تاکنون
همت دوســتــان دادگــســتــری ،حوزۀ
حفظ حقوق بیتالمال در کمربند
سبز و دیگرحوزهها کامال مشهود بوده
و نشا ندهندۀ عمق نگاه استراتژیک
دوستان است.».

حمایت از سرمایهگذاری در شهر

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی
نیز در این دیدار گفت« :تمام سازمانها
ازجمله دستگا ههای قضایی در کنار
شما و یاروپشتیبانتان خواهند بود و کار
ما نیز در دادگستری خدمات است و
دریغ نخواهیم کرد.».
حــجـتاالســاموالــمــســلــمــیــن علی
مظفری ضمن اعــام آمــادگــی برای
حضور در جلسات شورای شهر بهمنظور
بررسی مسائل متقابل ،عنوان کرد:
«ما بهدنبال حل مشکالت و پیداکردن
نقاط قوت و ضعف هستیم .در این راه
باید از ارائۀ راهکارهای موقتی پرهیز
شــود ،چراکه مشکل عمدۀ کشور ما
رفع موقتی مشکالت اســت.».وی در
ادامــه با بیان اینکه مسائل فرهنگی
دغــدغــۀ همۀ مــاســت ،عــنــوان کــرد:
«بارها گفتهایم که مخالف برنامههای
فرهنگی فاخر نیستیم و مدتها تالش
کردیم برنامههای فرهنگی سالم اجرا
کنیم ،ولی موفق نبودیم و مسئوالن نیز
کمک نکردند؛ اما با همفکری و تعامل،
بسیاری از مشکالت قابلحل است و
باید در تمام برنامهریزیها ُبعد امنیتی
در نظر گرفته شود.».مظفری گفت:
«اگر مجموعهای پیدا شود و دغدغۀ ما
را دراینزمینه حل کند ،بسیار خوب
است؛ چراکه هر چه فرهنگ ،دیانت و
تمدن مردم ارتقاء پیدا کند ،پروندههای
مــا کــم خــواهــد شــد.».مــظــفــری با
بیان اینکه از کنسرت سالم حمایت
میکنیم ،عنوان کــرد« :در بررسی
کنسر تهای برگزارشده یک جلسه
کنسرت سالم پیدا نــکــردیــم.».وی
عنوان کرد« :در حاشیۀ شهر دغدغه
داریــم و درخصوص هرگونه خدمات
و راهــکــار بـــرای حــل مشکالت این
معضل ،در خدمت شما هستیم.».وی
همچنین خواستار تدوین رویکرد
جدی توسط کمیسیون حقوقی شورا
دراینزمینه شد.همچنین در ادامۀ
این جلسه سیدمحسن حسینیپویا
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر،
محمدحسین ودیعی رئیس کمیسیون
ویــژۀ ایــثــارگــران ،شهناز رمــارم عضو
هیئترئیسۀ شــورای اسالمی شهر،
بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه
و بودجۀ شورای شهر مشهد مقدس ،به
ارائۀ نظرات خود پرداختند.

