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برای مردن است
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مشهداعالمکرد
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آمادهباش
400دستگاه
ماشینآالتزمستانه

معاون شهردار فراخوان طرح

خانه بهار 97را تشریح کرد

«خانه بهار» نخستین
جشنواره هنری شهر
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صبح روز گذشته نشست خبری «خــانــه بهار؛
هنر شهری مــشــهــد  »1397در خانه
جشنواره ِ
هنرمندان مشهد برگزار شد .از سال  ۸۷که برای
نخستین بار پــروژه استقبال از بهار در شهرداری
مشهد کلید خورد ،این طرح با استقبال بسیار خوب
شهروندان روبهرو شد .اکنون نیز این پرسش پیش
میآید که در بهار پیشرو چه آثار هنری در فضای
شهری اکــران میشود.هادی بختیاری ،معاون
فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره
به تغییری که امسال در مدیریت شهری افتاد و تا
اندازهای باعث تأخیر در انتشار فراخوان بهار شد،
گفت :باز هم همه تالشمان را انجام دادیم تا در ادامه
سنت قبل اما با تحولی جدید امسال هم به استقبال
بهار برویم .وی افزود :امسال مدیریت شهری دنبال
نو شدن فضای شهری است و باید نسبت به سالهای
گذشته رو به تکامل پیش برویم .این انتظار ،هم در
مردم است هم در خود هنرمندان .هم وجوه هنری و
هم وجوه اجتماعی باید تکامل پیدا کند... .

اقداماتحقوقیبرایمقابلهبا
ساختوسازهایغیرقانونی

نجات ییالقات
مشهد از دست
ویالسازان
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عکس :محسن بخشنده/شهرآرا
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یادداشتروز
غالمرضا بنیاسدی

حرفی از جنس زمان

ضرورت میراثداری
دفاع مقدس

راد -10.کتاب «تونلی زیر رودخانه» ،بر اساس
خاطرات سردار شهید محمدرضا سمندری نوشته
مریم عرفانیان.
او از کتاب میگوید ،کتابهایی که با عشق ،از خون
و از خدا نوشتهاند ،کتا بهایی که باید خواند تا
دانست که نه سه هزاره پیش ،که در سه دهه پیش،
بر این دیار چه رفته است و چه مردانی دست از جان
شستهاند تا جهان به عظمت ایران احترام بگذارد.
یاران دیگر هم حرفها دارند و خاطرهها نیز ،اکبر آقا
اما کوالک میکند! او که از بستر بیماری برخاسته
است ،باز از شهیدان میگوید و میخواند .پرسوز
هم میخواند .گویی صــدای آهنگران از گلوی
خسته او برمیخیزد که
شب است و سکوت است و ماه است و من
فغان و غم اشک و آه است و من
شب و خلوت و بغض نشکفتهام
شب و مثنویهای ناگفتهام
شب و نالههای نهان در گلو
شب و ماندن استخوان در گلو
او میخواند و چشمها به باران مینشیند .عجب
حکایتی است این آه و این اشک .من اما در زیارت
چهرههای نورانیشان ،افسوس میخورم که دارند
پیر میشوند.
خب« ،پیر» هم که رفتنی است چنانکه «غریب»،
اما اگر اینان بروند ،گفتن از شهادت و رازهــای
سربلندی غریب خواهد ماند .این میرا ثداران
نجیب اگر بروند ،میدان به دست میرا ثخواران
خواهد افتاد که به جای نگهداشت گنجینه این
تراث عظیم ،آن را بر سفره و خوان و خورش بگذارند
و همانطور که امروز از آن سنگ ترازوی منافع خود
میسازند ،فردا بیهراس تذکر و توبیخ میراثداران
واقعی ،هرچه بخواهند انجام دهند .چهرهها
که نگاه میکنم ،میبینم وقت چندانی نمانده
است .ساعت شنی زمان دارد پر میشود .با خود
میگویم کاش تشکلهای امین وقت را غنیمت
شمارند و با یاری میراثداران شهدا ،کاری کنند
که فرهنگ و تاریخ دفاع مقدس درست و صادق و
سالم به نسلهای دیگر برسد و مردم هم فرق میان
«میراثدار» و «میراثخوار» را بدانند و اولی را به
جان تکریم کنند و میراث ملی و دینی را از گزند
دومی مصون بدارند.
رزمندگان البته با بضاعتی که دارند ،خود به میدان
آمدهاند و آن کتابها تنها بخشی از تالش مقدس
آنان است .جلسات واحدهای عملیاتی آن دوران
در قالب هیئتها دارد برگزار میشود اما نهادها و
سازمانهای مسئول باید نقش خود را ایفا کنند.
باید وظیفه سازمانی خویش را درست انجام دهند
و اال ذمهشان زیر دین شهدا و تاریخ و ایران خواهد
ماند .باید همه به میدان نگهداشت آن میراث بیاییم
که قرار است فرداهای ایــران و زندگی نسلهای
آینده رابه نور و روشنی و عزت و غیرت تضمین کند.

قطاربرقی
شاید  4سال دیگر

صفحه 4

فرماندار مشهد:

خط  ۳بیآرتی برای آسایش شهروندان اجرا میشود
فرماندار مشهد گفت :خط 3بیآرتی باید با حداقل
مشکالت و برای آسایش شهروندان مشهدی اجرایی
شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت استانداری و
فرمانداری مشهد ،محمدرحیم نوروزیان در شورای
ترافیک شهرستان مشهد افزود :درباره مسائل
مربوط به خط سوم بیآرتی باید توجه داشت که همه
دستاندرکاران تالشهای الزم را برای خدماترسانی
به شهروندان داشتهاند و دارند.
وی با تأ کید بر اینکه همه به فکر مردم هستند و
میخواهند کار برای مردم بهتر صورت گیرد اظهار
کرد :در مشهد ،به رغم گستردگی کارها ،تقریبا
عملکرد خوبی وجود داشته و رضایت عمومی نیز
حاصل شده است .البته اشکاالتی هم وجود دارد که
باید تالش شود این مسائل برطرف شود.
نوروزیان با بیان اینکه یک سری اصول و کلیات داریم
که باید روی آنها به یک درک و توافق مشترک برسیم
گفت :ضرورت اجرای خط بیآرتی برای شهر مشهد
اجتنابناپذیر است و مصوب شده است و باید اجرا
شود.
بنابراین ،همه مباحث در همین چهارچوب است.
مسئله دیگر آلودگی هوای مشهد است که غیر از
این راهی نداریم و باید به سمت استفاده از سیستم
حملونقل همگانی برویم .این کار قطعا به نفع مردم
است و دراینباره هم توافق وجود دارد.

عکس  :محمد حسن صلواتی  /شهرآرا

کــوه نشسته بــر دامــنــه میماند جانباز بر
بــه
ِ
ویلچرنشسته .بلند و دستنیافتنی میشود وقتی
نگاهش میکنی که بدون پاهایی که در جبهه جا
گذاشته است ،بازهم بلندباال و بیهمتاست .حتی
اگر برخی ظاهربینان او را نصف آدم بپندارند ،اما
من و تو که میدانیم او انسان تمام است و تمامی
انسانیت را در فصل بهشتی دفاع مقدس زندگی
کرده است .میدانیم اگر من و تو و او و همه ماها
بهرهای از زندگی از جنس حیات طیبه داریم ،به
حرمت نفسهای اوست .اگر در سپهر امنیت سر
فراز داریم و محکم راه میرویم ،به برکت پاهایی
است که او از آن دست شسته است.
بله ،به کوه میماند جانباز برویلچرنشسته .بزرگ
و پرهیمنهتر هم میشود وقتی قــرآن میخواند
حــسـنآقــا کــه مـیگــویــد اول قـــرار بــود آن کوه
برویلچرنشسته دیگر ،محمد آقامحمدی ،قرآن
بخواند اما او هنوز در راه است و حسنآقا میخواند
در محفل ناب رزمندگان تخریب لشکر  21امام
رضا ،جایی که یاران عهد عشق جمع آمدهاند تا در
غربت شهر از عاشقی بگویند و از شهید که امروز
ذکر نام و تجلی یادش در تعریف شهادت میگنجد.
قرآن که تمام میشود ،آن رزمنده دیگر ،حمید
جهانگیر فیضآبادی ،به سخن مینشیند و از
تالش تخریبچیهای دیروز برای احیای ارزشها
در جامعه امــروز میگوید و کتا بهایی که یاران
نوشتهاند:
 -1کتاب «گناه و گلوله» ،خاطرات سردار رشید
اسالم شهید مهدی میرزایی ،نوشته عباس فیاض.
 -2کتاب «حماسه یاسین» ،نوشته سید محمد
انجوینژاد -3.کتاب «از موج تا اوج» ،خاطرات
برادر جانباز علیرضا دلبریان ،نوشته سید محمد
هاشمی -4.کتاب «روایت دلبری» ،خاطرات برادر
جانباز علیرضا دلبریان ،نوشته محمد خسروی راد.
 -5کتاب «نگین تخریب» ،مروری بر خاطرات سردار
اسالم تخریبچی شهید علیرضا عاصمی ،نوشته
مجید جعفرآبادی -6.کتاب «معبری به ملکوت»،
یادواره شهدای تخریب شهرستان سبزوار ،نوشته
محمدرضا اردیبهشتی -7 .کتاب «مـــردی از
بهشت» ،بر اساس زندگی سردار رشید اسالم شهید
جلیل محدثیفر ،نوشته منیژه نصراللهی-8 .
کتاب «جنون مجنون» ،نوشته حمید جهانگیر
فیضآبادی -9.کتاب «شناگر هور» ،خاطرات برادر
جانباز محمد محمدی ،نوشته سیده محدثه مؤذنی

قرارداد قطاربرقیتهران -مشهد
برای سومین بار امضا شد

معاون استاندار و فرماندار مشهد با اشاره به
مسا ئل ا جتما عی ا جرا ی طر حها ی ترا فیکی
در این کال نشهر بیا ن کرد :هیچ کاری در هیچ
جایی بدون تبعات نیست ولی باید این تبعات را
به حداقل کاهش داد .باید این مسائل را مدیریت
کرد و به سر و سامان رساند .هرچقدر ما با یکدیگر
ناهماهنگ باشیم ،هزینههای اجتماعی و تبعات کار
باالتر میرود.
ویبااشارهبه اینکهمسئولیتتأمینامنیتاجتماعی،

سیاسی و امنیتی شهر برعهده فرمانداری است
گفت :باید پای کار ایستاد .افکار عمومی بهشدت
مطالبهگر هستند و از ما این مسائل را میخواهند.
بخشی نیز مسائل مربوط به حقوق مردم است که
باید سعی کرد متناسب با امکانات ،این مسائل را
حل کرد.
وی بیان کرد :باید حتیاالمکان از همه ظرفیتها برای
اجرایی شدن بهتر خط بیآرتی بهره برد و الزم است
هرچهسریعتر پارکینگهای این مسیر نیز راهاندازی

شود و اطالعرسانیهای الزم نیز دراینباره برای مردم
صورت گیرد.
نوروزیان اظهار کرد :خوشبختانه با انگیزههایی که
وجود دارد ،تال شهای خوبی در حوزه حملونقل
عمومی در مشهد صورت گرفته است.
امسال با تالش همه دستاندرکاران ،در ایام دهه آخر
صفر نیز شاهد شرایط خوبی درباره مسائل حملونقل
و ترافیک بودیم.
با توجه به اینکه طر حهای حملونقل عمومی سبب
کاهش آلودگی هوا ،کاهش مصرف انرژی و کاهش
زمان سفر و همچنین افزایش رفاه اجتماعی میشود،
یکی از اولویتهای اجرایی پروژ ههای حملونقل
همگانی در این کال نشهر احداث خط 3بیآرتی
است .این خط دارای مصوبه شوراهای همتای
کشور ،استان و همچنین شورای اسالمی شهر
مشهد است که از حرم مطهر تا میدان توحید اجرا
شده است.
با توسعه خط 3بیآرتی ،میزان جذب مسافر از  80هزار
نفر به  150هزار نفر میرسد .این خط پایان سال 96تا
میدان استقالل امتداد خواهد یافت.
از دیگر طر حهای توسعه حملونقل همگانی در
مشهد اتوبو سهای برقی است .مدیریت شهری
مشهد اتوبوس برقی یا تراموای کوچک را در دست
مطالعه قرار داده است که احتماال تا سه سال آینده این
پروژه را نیز به اتمام خواهد رساند.

رئیس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر:

نجات یک معتاد ،احیای انسان و اقدامی ملی و انقالبی است

رئیس جمهور نجات یک معتاد در جامعه را از لحاظ
دینی و انسانی ،احیای انسان و نجات بشریت
دانست و تأکید کرد :تالش و حرکت در این مسیر،
در حقیقت ،اقدامی دینی ،اخالقی ،ملی و انقالبی
و در راستای کمک به مردم بهویژه نسل جوان کشور
است.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالموالمسلمین حسن
روحانی روز گذشته در جلسه ستاد مبارزه با مواد
مخدر با اشاره به ضرورت توجه به نوجوانان و جوانان
در مدارس و دانشگاهها و آگاهسازی آنان از تبعات
استفاده از مــواد مخدر گفت :آمــوزش و پرورش
و معلمان و استادان ما نقش و مسئولیتی بسیار
حائز اهمیت در این زمینه دارنــد .باید به گونهای
گــام بــرداریــم که مــدارس و دانشگاههای کشور

محیطهای پاک باشند.
روحانی مبارزه با پدیده پو لشویی ،گسترش
فضاهای نگهداری از معتادان و متجاهران ،استفاده
از طر حها و اقدامات نوین در زمینه مبارزه با مخدر
و بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده سازمانهای
مرد منهاد (سمنها) و بخشهای مردمی را در
کاهش آمار مبتالیان به مواد مخدر مهم دانست و
افزود :باید از تجارب موفق دیگر کشورها در مواجهه
با پدیده اعتیاد و گسترش مــواد مخدر استفاده
کنیم .رئیس جمهور بر ضــرورت مراقبت بهتر و
جد یتر از مرزها و گسترش رایزنی با همسایگان
در راستای جلوگیری از قاچاق و ورود مواد مخدر به
کشور نیز تأکید کرد.
در جلسه ستاد مبارزه با مــواد مخدر به ریاست

رئیسجمهور ،با عنایت به تأکیدات رهبر معظم
انقالب بر لزوم مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر
و پدیده اعتیاد در کشور ،عملکرد چهارساله
دستگا ههای عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر در
چهار حوزه مقابله ،درمــان ،پیشگیری و صیانت
بررسی شد.
در این جلسه همچنین با نگاه آسیبشناختی به
فعالیت دستگا هها در حوزههای مختلف مبارزه
با مــواد مخدر ،اولویتها در زمینه پیشگیری،
توجه به جوانان بهویژه در سطح آموزش و پرورش و
دانشگاهها ،توجه به امور زنان و موضوع درمان و
پیشگیری با مشارکت مردم ،تعیین شد و به تصویب
رسید .در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر ،مباحثی
در راستای مقابله با مواد مخدر در مرزها انجام شد و

مقرر گردید طرح جامعی در این راستا و متناسب با
آن تهیه و درباره آن تصمیمگیری شود.
گسترش مراکزی برای درمان و هدایت معتادان و
اشتغال آنان در حوزههای مختلف فعالیت و کار از
دیگر محورهای جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر بود
که در این راستا ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در زمینه توانمندسازی و بانکها در حوزه ارائه
تسهیالت برای کار و اشتغالزایی ،و دیگر دستگاهها
نیز برای تأسیس این مراکز ،به برنامهریزی و انجام
اقدامات موظف شدند .همچنین مقرر شد ستاد
به صورت ماهانه این مصوبات را از دستگا ههای
مربوط پیگیری کند تا بتواند گــزارش مناسب و
موفقیتآمیزی از اجرای این طر حها به رهبر معظم
انقالب ارائه نماید.

