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اخبار شهری
مدیر امور زیارت شهرداری مشهد خبر داد

82هزارمشهدی
آمادهخدمتبهزائران

پیچیدگیهایبافتفرسودهآبکوه

مهدی زارع -وقــوع زمــیـنلــرزه ،طیف وسیعی از
جامعه را گرفتار غم و اندوه میکند .نوسازی و احیای
بافتهای آسیبدیده نیز هزینههای زیادی بر دوش
دولت و مدیریتهای شهری تحمیل میکند .از قدیم
گفتهاند که پیشگیری ،بهتر از درمان است .یک راه
بهتر برای جلوگیری از بروز خسارت بر اثر زلزله وجود
دارد؛ نوسازی بافتهای آسیبپذیر یا همان «بافت
فرسوده» قبل از بروز حادثه.
مشهد بهلحاظ داشتن بافت فرسوده ،سرآمد کشور
است .آنطور که کارشناسان میگویند ،اگر زلزلهای
به بزرگی  6.5ریشتر در مشهد اتفاق بیفتد ،حداقل
60درصد واحدهای مسکونی تخریب میشود .اگرچه
طبق ماده 171قانون برنامه پنجم ،در طول این برنامه
هر سال باید 10درصد از بافتهای فرسوده شهری
احیا و بازسازی میشد ،اما سالهای اجرای برنامه
پنجم بدون تحقق این مهم تمام شد .قلعه آبکوه یکی از
بافتهای فرسوده شهر مشهد بهشمار میرود که هنوز
درگیر مشکالت بسیاری است .رویکرد جلب مشارکت
مردمی برای احیای این بافت فرسوده تاحدودی کار
را پیش برده است؛ اما دستگاههای اجرایی نیز باید
دراینزمینه همکاری الزم را انجام دهند.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد همین دو روز پیش
در جلسه علنی شورا ،بافتهای فرسوده را یکی از نقاط
پرخطر و آسیبپذیر دربرابر زلزله برشمرد و تأکید کرد
که برای بهسازی ٢هــزارو ٢٠٠هکتار بافت فرسوده
مشهد موفقیت چندانی حاصل نشده است.
محمدرضا حیدری افزود :سهم مشهد در بازسازی
بافتهای فرسوده بسیار اندک است ،زیرا اقدامات
انجامشده بیشتر در قالب طر حهای الگویی ،خاص و
ویژه بوده که نمونه آن را در طرح مجد شاهد هستیم.

پیچیدگیهای یک بافت تاریخی

مدیر اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه نیز
دربــاره مشکالت پیشروی نوسازی و احیای این
منطقه گفت :بافت آبکوه پیچیدگیهای زیادی دارد
که نوسازی را کند کرده است؛ بافت ریزدانه را شاید
بتوان اولین مشکل دراینزمینه برشمرد.
علیرضا قربانیان افزود :در قلعه آبکوه قطعههای باالی
100مترمربع خیلی کم هستند و همین اتفاق کار

تملک را سخت کرده است .باوجوداین توانستهایم
30قطعه را تملک کنیم که آماده واگــذاری و شروع
ساختوساز است.وی با تأکید به اینکه رویکرد اصلی
شهرداری ،تالش برای افزایش مشارکت اجتماعی
در طرح نوسازی است ،ادامــه داد :ساکنانی که به
نوسازی تمایل دارند ،میتوانند یکی از این قطعات را
انتخاب کرده و برای شروع ساختوساز در آن اقدام
کنند .قربانیان گفت :مساحت بافت فرسوده آبکوه
حدود 30هکتار است .ازاینمیزان21 ،هکتار متعلق
به آستان قدس رضوی و 9هکتار هم موقوفه گوهرشاد
است .وی بیان کرد :بیشتر ساکنان این بافت توانایی
مالی برای تملک ملکی را که در آن ساکن هستند،
ندارند .این موضوع ،یکی دیگر از مشکالت پیشروی
نوسازی بافت آبکوه بهشمار میرود.
مدیر اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه
گفت :ورود مثبت آستان قدس رضوی میتواند قدم
بزرگی باشد که به ما در تملک و ثبت سند زمینها برای
ساکنان کمک میکند.

مشوقهای خوب برای مردم

وی ابــــرازامــــیــــدواری کــــرد کـــه مــشــوقهــای
درنظرگرفتهشده باعث سرعتبخشیدن به روند
اجرای طرح بافت فرسوده آبکوه شود .وی تخفیف

رئیس کمیسیون فرهنگی   شورای اسالمی شهر مشهد خبر داد

جمعآوریکمکهایمردمیدرمیدانشهدا

معاون سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد
اعالم کرد

آمادهباش13هزارتاکسی
دردههپایانیماهصفر

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اســامــی شهر مشهدگفت :پایگاه مردمی
جمعآوری کمکهای مردم مشهد به زلزلهزدگان
غرب کشور امــروز در عرصه میدان شهدا برپا
میشود.
احــســان اصــولــی در گــف ـتوگــو بــا خبرنگار
شهرآرا افــزود :این ایستگاه بههمت مدیریت

شهری و با مشارکت برخی از دستگا ههای
خــدمـترســان امـــروز از ساعت  9صبح تــا 21
در میدان شهدا برپا میشود و آمــاده دریافت
هدایای نقدی و غیرنقدی شهروندان مشهدی
است.
وی با اشــاره به فعا لبودن فرهنگسراهای
مشهد بــرای جمعآوری کمکهای مردمی به
زلزلهزدگان گفت :هنرمندان مشهدی و جامعه
ورزشــی استان نیز بــرای حضور در ایستگاه
جــمـعآوری کمکهای مردمی اعــام آمادگی
کردهاند.
اصولی با درخــواســت از شهروندان مشهدی
بـــرای حــضــور در ایـــن ایــســتــگــاه ،خــواســتــار
اهــدای اقــام موردنیاز زلزلهزدگان مانند پتو،
وســایــل گرمایشی و مــواد غــذایــی کنسروی
شد.

20درصــدی به متقاضیان درصورت پرداخت نقدی
هزینهها و همچنین تهاتر 15درصدی با ساکنان را دو
مشوق مهم برشمرد که کمی به اجرای طرح سرعت
بخشیده است .مدیر طرح نوسازی آبکوه ،رکود در
صنعت ساختمان را نیز از مشکالت بزرگ برشمرد که
نهتنها بر ساختوساز در آبکوه ،بلکه بر کل کشور سایه
افکنده است.
وی گفت :برای مقابله عملیاتی با رکود ،پیشنهاد ما
این است که شهرداری چند پروژه تعریفشده در طرح
احیای بافت فرسوده آبکوه را بسازد تا از این طریق
اشتیاق الزم در بدنه اجتماعی ایجاد شود.
قربانیان افــزود :پیشنهاد کرد هایم بهجای دریافت
عوارض صدور پروانه ساختمانی در آغاز ،این هزینه در
سالهای بعد از ساخت ،با مالک تصفیه شود .اگرچه
درآمد شهرداری کم میشود ،اما درحقیقت به درآمد
پایدار میرسیم که بعد از چندسال توجیه اقتصادی
پیدا میکند.

شاید رها کنیم!

محمد حسین و د یــعــی  ،نا یبرئیس کمیسیو ن
اقتصادی شورای اسالمی شهر مشهد دراینرابطه
گفت :بهسامانرساندن طرح نوسازی آبکوه بهتنهایی
از عهده مدیریت شهری خارج است .سرنوشت این

تعامل دستگاهها ،رفاه آنها را بهدنبال دارد

براساس تبصره بند «د» ماده  171قانون اساسی،
دولــت موظـف است حداقل 50درصـد از منابع،
اعـتبارات و تسهیالت اعطایی برای بخش مسکن
اعــم از طــر حهــای مسکن مهر ،مسکن جــوانــان و
نیازمندان و مانند آن را به اجرای طر حهای مذکور
در محدوده بافتهای فرسوده شهری اختصاص
دهد .همچنین طبق بند «ج» همین مــاده ،وزارت
مسکن و شــهــرســازی هــم در کــنــار شــهــرداریهــا
موظفاست با اعمال سیاستهای تشویقی و در
چهارچوب قــانــون حمایت از احــیــای بافتهای
فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و
بازسازی بافتهای فرسوده درقالب بودجه مصوب
حمایت کند.
ودیعی نقش دولت و آستان قدس را از بقیه دستگاهها
جد یتر دانست و گفت :شهرداری در بافت آبکوه
برای خود منفعتی قائل نیست و همین اندازه که تراز
صفر برایش محقق شود ،کافی است؛ اما خیلی خوب
میشود اگر دولت باوجود همه مشکالتی که دارد ،به
تعهدات خود در حوزه اوراق مشارکت عمل کند.
وی بیان کرد :اگر آستان قدس رضوی از بخشی از
حقوحقوق خود در این بافت بگذرد ،نوسازی آبکوه
زودتر انجام خواهد شد و همه دستگا هها به منافع
حاصل از این اتفاق بزرگ خواهند رسید.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر
مشهد افزود :تعامل دستگاهها ،رفاه آنها را بهدنبال
دارد و همکار ینکردن هم قطعا به کاهش ارزش
دارایی آنها منجر میشود.

عضو شورای اسالمی شهر مشهد:

روحامیدرابهمشهدبازمیگردانیم
عضو شــورای اسالمی شهر مشهد با اشــاره به
وجــود شکاف بین مــردم و مدیریت شهری،
گفت :در شــورای پنجم ،روح امید را به مشهد
بازمیگردانیم.
بهگزارش شهرآرا ،امیر شهال در دیــدار بانوان
اصالحطلب خراسان رضوی با اشاره به مشارکت
گسترده مــردم در انتخابات 29اردیبهشت
امــســال بــیــان کـــرد :مـــردم بــاوجــود مشکالت
معیشتی و اقتصادی ،در عرصه انتخابات،
بین وضــع مــوجــود و آیــنــده ،تصمیم درســت
را گرفتند.وی رفع آلودگی هوا ،کاهش مشکالت
مردم ،توسعه شهر و ایجاد نشاط و پویایی را برخی
از رویکردهای شورای پنجم برشمرد و افزود :اگر
روح امید به مشهد بازگردد و دوباره شاهد مشارکت
مــردم در اداره شهر باشیم ،قطعا مشکالت
حل میشود.عضو شــورای شهر مشهد دربــاره

مشکالت منطقه طــوس نیز گفت :مشکالت
این منطقه زیرساختی است؛ زیرا بهدلیل نبود
طرح تفصیلی و سند راهبردی ،سازمان میراث
فرهنگی اجازه توسعه حریم نمیدهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد:
برای به کار گیری بانوان در عرصه های مدیریتی
محدودیت هایی وجود دارد .

در نامه شهردار مشهد مقدس به استاندارمطرح شد

آمادگیمدیریتشهری
برایکمکرسانیبهزلزلهزدگان

قاسمیمقدم-یوسفزاده -زلزله 7.3ریشتری غرب
کشور ،چندروزی است که مردم ایران را داغدار کرده
است.ازنخستیندقایقوقوعاینحادثه،دستگاههای
امــدادرســان ،خدمترسانی به زلزلهزدگان را آغاز
کردند و با اینکه رونــد کمکرسانیها همچنان
ادامــه دارد ،اما بهدلیل حجم بــاالی خسار تهای
برجا یمانده ،هنوز نیاز به خدمترسانی بیشتری
احساس میشود.
شهردار مشهد مقدس روز گذشته در نامهای خطاب
به علیرضا رشیدیان ،استاندار خراسان رضوی ،برای
خدمترسانی به آسیبدیدگان زلزله شدید غرب
کشور اعال مآمادگی کرد .در پیام تقیزاد هخامسی
آمده است« :ضایعه غمانگیز زلزله در غرب کشور،
ایران را ماتمزده کرد ،ضمن عرض تسلیت ،ازآنجاکه
حفظ نظم و رعایت وظایف سازمانی در حــوادث
غیرمترقبه میتواند در سرعت کمکرسانی کارساز
باشد ،به استحضار میرساند شهرداری مشهد با همه
امکانات لجستیک و نیروی انسانی ،آمادگی دارد با
ساماندهی نماینده عالی دولت در استان نسبت به
هر گونه مأموریت مقتضی اقدام کند».

انتقال اقالم موردنیاز برای زلزلهزدگان

همچنین معاون حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد

از روز گذشته با همکاری مدیریت بحران شهرداری
و هاللاحمر ازسوی خودروهای باری به ظرفیت 50
دستگاه خودرو به مناطق زلزلهزده ارسال شده است.
مــعــاون حملونقل و ترافیک شــهــرداری مشهد
بیان کــرد :ایــن اقـــدام بــا هماهنگی شرکتهای
تــح ـتپــوشــش ســـازمـــان مــدیــریــت حملونقل
بـــار و حــومــه شــهــری مــشــهــد صــــورت گرفته
است.

آمادگی آتشنشانی برای اعزام نیرو

عکس :تسنیم

معاون کنترل و نظارت سازمان تاکسیرانی
شــهــرداری مشهد مقدس گفت13 :هــزار
تاکسی در شهر برای دهه پایانی ماه صفر به
حالت آمادهباش درآمدهاند.
بهگزارش شهرآرا ،حسینعلی رجعتی با بیان
این مطلب بیان کرد :در دهه پایانی صفر،
 1000دستگاه تاکسی در خطوط منتهی به
حرم مطهر2 ،هزار تاکسی بیسیم در شهر و
 1000دستگاه تاکسی در مبادی ورودی
بـهصــورت ویــژه تقویت شــده و آمــادهبــاش
هستند.
وی افـــزود 160 :دستگاه ون نیز بــرای
جابهجایی زائران درحال آمادهباش هستند
و برنامهریزی الزم برای سرویسهای صلواتی
 80دستگاه تاکسی و ون در محدوده حرم
مطهر رضوی انجام شده است.
رجعتی با بیان اینکه  14اکیپ کنترل و
نظارت بهصورت مستمر در شهر استقرار
دارند ،بیان کرد 80 :نفر از ناظران سازمان
تاکسیرانی نیز در خطوط مبادی ورودی
و اطــــراف حـــرم مطهر رضـــوی مستقر
میشوند.
معاون کنترل و نظارت سازمان تاکسیرانی
شهرداری مشهد گفت 15 :پایگاه دریافت
و پاسخگویی به شکایات مردمی نیز در دهه
پایانی صفر در نظر گرفته شده است.
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی مشهد
نیز دراینرابطه گفت :از ساعت  24شب
پنجشنبه 25آبــانمــاه،همکاران راهــور به
انسداد و پاکسازی زیرگذر حرم مطهر اقدام
میکنند.
سرهنگ حسنعلی امامی افزود :از ساعت
 24پنجشنبه 25آبــان نیروهای راهــور به
انــســداد و پــاکســازی زیــرگــذر حــرم مطهر
اقدام میکنند و در مسیرهای منتهی به حرم
مطهر نیز اجازه توقف موتور و خودرو داده
نمیشود.
وی بیان کــرد :بــرای جابهجایی زائــران،
همکاری خوبی با آستان قــدس رضــوی و
سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد انجام
گرفته است تا با استفاده از تاکسیهای ون
به زائران در مسیرهای منتهی به حرم مطهر
سرویسدهی شود.

منطقه به اقدامات همه دستگاههای متولی در شهر
گره خورده است.
وی با بیان اینکه احیای بافت فرسوده آبکوه تعامل همه
دستگاهها را میطلبد ،افزود :شهرداری ممکن است
به این نتیجه برسد که نوسازی بافت آبکوه انجامپذیر
نیست و طرح را نیمهکاره رها کند.
ودیعی از اراده جدی شورا برای همکاری با شهرداری
خبر داد و گفت :هر مصوبهای که برای تسهیل شرایط
نیاز باشد ،شورای شهر فراهم خواهد کرد تا نوسازی
این بافت زودتر به سرانجام برسد.

عکس  :محمد عقیلی /شهرآرا

مهدی زارع -مدیر امور گردشگری و زیارت
شهرداری مشهد گفت :امسال تعداد افراد
شرکتکننده در طرح جهاد خدمت با رشد
20درصدی نسبتبه سال ،95به 82هزار نفر
رسیده است.
بهگزارش خبرنگار شهرآرا ،علی قناویزچی
روز گــذشــتــه در نشست خــبــری اعــام
برنامههای دهه آخر صفر بیان کرد :با اینکه
تعداد داوطلبان خدمت از ظرفیتهای
موردنیاز بیشتر اســت ،در حــوزه اسکان
زائران ،نظافت مبادی ورودی و حملونقل،
هنوز هــم نیازمند مشارکت داوطلبان
هستیم.
وی با اشاره به برپایی  30ایستگاه خدمت به
زائران در دهه آخر صفر ادامه داد41 :هزار
ظرفیت مردمی برای اسکان زائــران فراهم
شده است؛ اما در این حوزه هنوز نیازمند
مشارکت مردم هستیم.
مدیر امــور گردشگری و زیــارت شهرداری
مشهد افزود :در ورودیهای غرب و شمال،
هنوز ظرفیت خالی وجود دارد و نیاز است
متقاضیان خدمت به زائران امامرضا(ع) برای
حضور در این ایستگاهها داوطلب شوند.
قناویزچی گفت :تاکنون 82هــزار نفر در
جهاد خدمت نامنویسی کردهاند و پیشبینی
میکنیم این تعداد تا پایان طرح به 100هزار
نفر برسد .وی استقبال گسترده از طرح
جهاد خدمت را نشانه فرهنگ مهمانپذیری
مشهدیها دانست و گفت :هدف این طرح
کاهش تصدیگری شــهــرداری و افزایش
مشارکت اجتماعی در خدمت به زائران پیاده
است.
مدیر امــور گردشگری و زیــارت شهرداری
مشهد بیان کرد :متقاضیان برای مشارکت
در طرح جهاد خدمت میتوانند از طریق
ربات تلگرامی ،سامانه پیامکی،1000181
شمارهتلفن  31208و همچنین سایت
 ziarat.mashhad.irاقدام کنند.
قناویزچی یکی از عرصههای موردنیاز برای
مشارکت مردم را سفره نذری روز آخر صفر
عنوان کرد و گفت :شهروندان میتوانند از
طریق ارسال عدد  110به سامانه پیامکی
 1000181یا واریز مبلغ مدنظر به شماره
کارت  5029087000339351در برپایی
این سفره نذری مشارکت کنند.

شهرآرا  از آخرین وضعیت احیای یکی از  بافتهای  فرسوده مشهد  و مشکالت پیش روی آن گزارش می دهد

نیز روز گذشته از انتقال اقالم الزم برای زلزلهزدگان
استان کرمانشاه ،از سوی خودروهای ناوگان باری
سازمان مدیریت حملونقل بار درونشهری و حومه
خبر داد.وحید برکچی با اشاره به خسارتهای جانی

و مالی زلزله 7.4ریشتری غرب کشور گفت :از تمامی
شهرهای ایــران اقالم موردنیاز زلزلهزدگان درحال
ارسال به مناطق زلزلهزده است.
وی افزود :تعدادی از اقالم موردنیاز حادثهدیدگان

مــدیــرعــامــل ســازمــان آت ـشنــشــانــی مشهد نیز
درهمینراستا ،از اعالم آمادگی نیروهای این سازمان
برای اعزام به مناطق زلزلهزده غرب کشور خبر داد.
آتشپاد حسن جعفری در گفتوگو بــا خبرنگار
شهرآرا ،بیان کرد :تااینلحظه درخواست کمکی
از سازمان آتشنشانی مشهد صورت نگرفته ،اما در
صورت نیاز نیروهای این سازمان بههمراه ناوگان
عملیاتی به مناطق زلــزل ـهزده غــرب کشور اعــزام
خواهند شد.
وی افــــزود :تــیــم امــدادونــجــات تخصصی ایــن
ســازمــان در آمــادهبــاش کامل اســت تــا بهمحض
اعــام نــیــاز ،بــا تجهیزات کامل بــه منطقه اعــزام
شود.

دریچه
در نشست خبری مدیران حوزه حملونقل
اعالم شد

بسیجامکانات
برایخدمتبهزائران

زهرا اسکندریان -نشست خبری مدیران
حوزه حملونقل بهمنظور اعالم برنامههای
دهه پایانی صفر روز گذشته با حضور اصحاب
رسانه در محل پایانه مسافربری امامرضا(ع)
برگزار شــد .بـهگــزارش شــهــرآرا ،سرپرست
سازمان پایانههای مسافربری شهرداری
مشهد در این نشست بیان کرد :امسال در
دهه پایانی ماه صفر 3هــزارو 152دستگاه
اتوبوس از طریق پایانههای مسافربری
مشهد به زائران خدمترسانی میکنند.
مجید کابلی با بیان اینکه در روزهــای  28و
 30صفر پارکینگ پایانه مسافربری مشهد
رایگان است ،افزود :مساجد اطراف پایانه
امام رضا(ع) برای اسکان موقت و اضطراری
زائران در نظر گرفته شده است.
معاون حملونقل اداره کل راهـــداری و
جادهای خراسان رضوی در ادامه این نشست
بیان کرد4 :هزار دستگاه اتوبوس در بخش
حملونقل جــادهای برای سرویسدهی به
زائران پیاده پیشبینی شده است.
جواد وحدتیفر با بیان اینکه 70درصد ناوگان
حملونقل جــاد های مشهد بــرای انتقال
زائــران به مقاصد در روز آخر ماه صفر آماده
شده است ،افزود :زائران برای پیشگیری از
اتال فوقت خود باید بلیتهای برگشت را
قبل از حضور در پایانه مسافربری تهیه کنند.
جانشین پلیسراه خراسان رضوی نیز در
ایــن نشست با اشــاره به محدودیتهای
ترافیکی بیان کرد :از صبح روز چهارشنبه،
24آبـــان ،تــردد خــودروهــا در محور قدیم
ُملکآباد -مشهد ممنوع میشود .سرهنگ

احسا نبخش افـــزود :بــرای حفظ ایمنی
زائران پیاده ،ممنوعیت تردد در محور قدیم
ملکآباد-مشهد تا ظهر روز یکشنبه 28آبان،
ادامه خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطارشهری
مشهد نیز گفت :در روزهـــای پایانی ماه
صفر بهدلیل افزایش تقاضای سفر ،زمان
سرویسدهی خطوط یک و  2قطارشهری
افزایش مییابد .خطوط یک و  2قطارشهری
در روز پنجشنبه  25آبان از ساعت  6تا ،23
جمعه  26آبان از ساعت  6تا  ،22:30شنبه
 27آبان از ساعت  6تا  23و یکشنبه  28آبان
از ساعت  6تا  22سرویسدهی خواهند
داشــت .مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
قطارشهری مشهد بیان کــرد :سرفاصله
زمانی رسیدن قطارها در خط یک حدود 5
دقیقه و در خط 2نیز 20دقیقه در نظر گرفته
شده است.سخنگوی معاونت حملونقل و
ترافیک شهرداری مشهد نیز در این نشست
خبری گفت :از روز پنجشنبه  25آبان اتاق
مدیریت بحران با حضور تمام نمایندگان
خــدمــا ترســان تشکیل م ـیشــود .مجید
بختآزما بیان کرد :از ساعت  14تا  17عصر
روز شهادت امامرضا(ع) مسیر ورودی میدان
انقالب از میدان جهاد مسدود میشود و
مسیر تردد میدان حافظ و خیابان کوشش نیز
بهصورت مقطعی باز و بسته خواهد شد.
همزمان با دهه پایانی ماه صفر

410المانوپردهعزاداری
درمشهدنصبشد
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار
و ساما ندهی مشاغل شهری شهرداری
مشهد گفت :همزمان با دهه پایانی صفر،
بیش از  410المان و پرده عزاداری مزین به
نام علیبن موسیالرضا(ع) در میادین و
تقاطعهای پرتردد سطح شهر نصب شد.
بهگزارش شهرآرا ،احمد محبی بیان کرد:
 20المان و  390پرده سبز در معابر پرتردد
مانند شریعتی ،احمدآباد ،شهید گمنام،
جمهوری اسالمی ،طبرسی ،گوهرشاد،
استقالل ،فلسطین ،شهید نواب صفوی،
مجد ،آزادشهر و دکترا جانمایی و نصب شد.
شهردار منطقه 12خبر داد

پیشبینیفضایگرم
برایاسکانزائرانپیاده
شــهــردار منطقه  12مشهد از پیشبینی
فضای گــرم بــرای اسکان زائــران پیاده در
موکبهای برپاشده در این منطقه خبر داد.
بهگزارش شهرآرا ،سعید اکبریان با اعالم این
خبر بیان کرد :درراستای استقبال و پذیرایی
از زائران پیاده ،دو موکب با مشارکت مردم در
بولوار شاهنامه و بزرگراه آزادی راهاندازی
شــده اســت .وی افـــزود :در ایــن موکبها
امکانات رفاهی ازجمله سرویس بهداشتی،
محل استراحت بانوان و آقایان ،داروخانه،
درمانگاه و محل اسکان پیشبینی شده
است.

