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مدیر خدمات شهری شهرداری
مشهداعالم کرد

آماده باش400دستگاه
  ماشینآالت  زمستانه

مشهد ،میزبان نمایشگاه
ملی صنایع دستی و
هنرهای سنتی

گروه خبر -هشتمین نمایشگاه ملی صنایع
دستی و هنرهای سنتی کشور عصر دیروز در
محل نمایشگاههای بینالمللی مشهد کار
خود را آغاز کرد.
به گزارش شهرآرا ،این نمایشگاه با محوریت
«مشهد  »2017و «مشهد ،شهر جهانی
صنایع دستی گوهرسنگها» و با حضور
هنرمندان رشتههای مختلف صنایع دستی
از سراسر ایــران در قالب  188غرفه برگزار
میشود .همایش بستهبندی صنایع دستی
از برنامههای جانبی این نمایشگاه است که
در روز  29آذرماه از ساعت  10تا  12برگزار
میشود .آیین اختتامیه این نمایشگاه با
حضور معاون صنایع دستی سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور
و جمعی از مسئوالن استانی برگزار میشود.
نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی تا
اول دیماه به کار خود ادامه خواهد داد و در
طول دوران برگزاری ،همهروزه از ساعت 16
تا  22پذیرای بازدیدکنندگان است.

ســارا رنگیان -پنجمین کارگروه زیــارت رضــوی با
محوریت گردشگری مذهبی ،روز گذشته به میزبانی
روزنامه شهرآرا و با حضور معاون استاندار خراسان
رضــوی ،مدیرکل هماهنگی امــور فرهنگی زائــران
استانداری خراسان رضوی و جمعی از اصحاب رسانه
و کارشناسان برگزار شد .تهیه پیشنویس قانون
جامع زیارت ،اطالعرسانی به زائر و گردشگران ،نقش
رسانهها در راستای ماندگاری زائر ،فرهنگ میزبانی
و نقش مجاوران و ...از محورهای مطر حشده در این
جلسه بود و نظرات و راهکارهای مختلفی نیز برای
بهبود وضعیت زائران و گردشگران ارائه شد.
به گزارش شهرآرا ،معاون هماهنگی و مدیریت امور
زائران استانداری خراسان رضوی در این جلسه از تهیه
پیشنویس طرح جامع زیارت و ارسال آن برای مراجع
مربوطه خبر داد و بیان کــرد :این پیشنویس طی
روزهای آتی و پس از تکمیلشدن ،برای نمایندگان
مجلس ارســال خواهد شد.محمدحسن واحــدی
ادامــه داد :پیشنویس طرح جامع زیــارت نیازمند
چکشکاری است و اگر این قانون در مجلس تصویب
شود تمام کشور را درگیر مسئله زیارت میکند.

برنامهریزی برای  300پروژه سرمایهگذاری
زیارتی

معاون استاندار خراسان رضوی بااشارهبه اینکه در 6
ماهه نخست امسال  28میلیون نفر وارد مشهد شدند
که  19میلیون و  600هزار نفر از آنان زائر بودند ،تأکید
کرد :مشهد ،شهری زیارتی و زیارت پیشران توسعه
استان است.وی اظهار کرد :زیارت اصل ،سیاحت
مکمل و سالمت مکملتر است و چنانچه این بخش
جدیگرفتهشوددیگرقسمتهانیزدراستانپیشرفت
خواهد کرد .درواقــع «زیــارت و فرهنگ»« ،زیــارت و
گردشگری»« ،زیارت و امنیت»« ،زیارت و اقتصاد»
هر یک بستههای مهمی در ایــن زمینه هستند.
واحدی با تأکید بر اینکه باید انواع سرمایهگذاری در
شهر انجام شود ،افزود 300 :پروژه برای طر حهای
زیارت استان برنامهریزی شده که میتواند به تحرک
بخشهای خدماتی و صنعتی استان کمک کند.وی
ادامه داد :در راستای معرفتافزایی و اطالعرسانی به
دستگاهها اعالم کردیم که همه طر حها باید پیوست

زیارت داشته باشد.معاون استاندار خراسان رضوی با
تأکید بر ضرورت غافلنشدن از مجاوران بارگاه رضوی
در طر حها و برنامههای مرتبط با زیارت ،گفت :در طرح
«قرار زیــارت» چهارشنبهها تمام رواقهــا و امکانات
حرم مطهر رضوی و غذای حضرت به زائران اختصاص
مییابد که در حال رایزنی و برنامهریزی با آستان قدس
در این خصوص هستیم.واحدی ضمن اعالم رضایت
از افتتاح رادیــو زیــارت و خبرگزاری رضــوی گفت:
رادیو زیارت در دو نوبت صبح و عصر برنامههای زنده
و متنوعی را برای زائران و مجاوران پخش میکند که
این موضوع امری مثبت برای اطالعرسانی هرچهبهتر
رسانههای جمعی استان است.

رونمایی از برنامههای شهرآرا
برای زائران و گردشگران

مدیرمسئول روزنــامــه شــهــرآرا ،نیز در ایــن نشست
تخصصیشدن مباحث در رسانهها را مهم دانست
و گفت :بیشتر اخبار شــهــرآرا رخدادهایی است
که در مدیریت شهری اتفاق میافتد ،حــال آنکه
بسیاری انتقاد میکنند که شهرآرا شهردار ینامه و
شورایشهرنامه شده است.
مجید خرمی اضافه کرد :اگر شهرآرا رسانهای باشد که
رخدادهای مدیریت شهری را پوشش ندهد و از مقاصد
اصلی خود دور شود ،خاصیت خود را از دست خواهد

داد ،درست مثل روزنامه قدس ،اگر به مباحث زیارتی و
آستان قدس نپردازد.وی گفت :در موضوع گردشگری
زیارت روزنامه قدس باید بهعنوان مرکز رسانهای آستان
قدس در زمینه طرح محتوایی و معنوی مضجع شریف
رضــوی تمرکز اصلی داشته باشد .حال آنکه دیگر
رسانهها مانند صداوسیما ،روزنامه و خبرگزاریها در
این زمینه نقش دارند.
خرمی بااشارهبه فرمان مقام معظم رهبری درباره
منطقه توس نیز بیان کرد :این دستور سالها بر زمین
مانده بود و همه باید درراستای اجــرای هرچهبهتر
آن تالش کنند .حال آنکه در این راستا اگر توس و
شاهنامه زنده شودُ ،بعد فرهنگی جانبی این حوزه نیز
فراهم میشود.
وی با بیان این مطلب که شکی نیست اصل و اساس
حضور زائــران در مشهد ،مضجع شریف علیابن
موسیالرضا(ع) اســت ،اظهار کــرد :امکان ندارد
مسافری به مشهد بیاید و زیــارت نــرود .حال آنکه
رسانهها میتوانند در زمینه افزایش زمان ماندگاری
زائران بهعنوان موضوعی مهم در زمینه گردشگری،
نقش بسزایی داشته باشند.
مدیرمسئول روزنامه شهرآرا بااشارهبه اینکه بخش
خصوصی باید هزینه تبلیغات خــود را در زمینه
جذب زائر و گردشگر پرداخت کند ،دربــاره مباحث
تجاری زیارت نیز گفت :بنا نیست دولت نقش بخش

خصوصی را ایفا کند .ابزارها توسط دولــت فراهم
میشود تا بخش خصوصی تبلیغات و فعالیتهای
خود را در زمینه جذب گردشگر و زائر انجام دهد.
خرمی با بیان اینکه اطالعرسانی به زائران از مواردی
اســت که باید مؤسسات فرهنگی ،مطبوعاتی و
رســان ـهای به آن ورود پیدا کنند ،افـــزود :مؤسسه
فرهنگی شــهــرآرا فعالیتهایی را در ایــن زمینه
آغــاز کــرده است و این مؤسسه تمام سرفصلهای
حــاصــل از جــلــســات کـــارگـــروه رســانــه زیــــارت را
اجرایی خواهد کرد.

نقش رسانهها در احیای سنتهای قدیمی
زیارت

مدیرکل هماهنگی امور فرهنگی زائران استانداری
خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت :اطالعرسانی،
خدمات ،فعالیتهای معرفتافزا و ماندگاری آثار
زیارت ،فرهنگ میزبانی و ارتقای آن برای مجاوران،
ارائه چهره مطلوب از مشهد و زیارت در عرصههای ملی
و بینالمللی و معرفی صحیح ظرفیتهای موجود در
مشهد از مباحثی است که در کارگروه رسانه زیارت
رضوی بررسی میشود.
سیدحمید موسوی ادامــه داد :احیای سنتهای
قدیمی حوزه زیارت مشهد درراستای فرهنگسازی و
اصالح سبک زندگی موضوع دیگری است که رسانهها
میتوانند به آن بپردازند.
علی یعقوبی ،مدیر دفتر پژوهش فرهنگی و هنری
خراسان ،نیز گفت :کارگروه رسانه زیارت رضوی باید
با مو جهای مخربی که ضدزیارت است ،مبارزه کند.
همچنین آداب و رسوم مشهد یکی از مهمترین ابعادی
است که باید به آن اهمیت داد.
سرپرست مؤسسه قدس نیز حوزه زیارت را منظومهای
دانست که دستگاههای مختلف را دربرمیگیرد .او
افــزود :در سالهای اخیر تعداد زائــران روبهافزایش
بوده اما باید به آمار رضایتمندی گردشگران نیز توجه
داشت.
ایمان شمسایی با تأ کید بر اینکه مشهد شهری
معمولی نیست ،گفت :مسئله زیارت نیاز به یک پرچم
واحد دارد .در این راستا باید سیاستگذاری و تعریف
بودجه برای مشهد با دیگر نقاط کشور متفاوت باشد.

رئیس کمیسیون ویژه مناطق کمبرخوردار شورای شهر مشهد:

همه باید پای کار حاشیه شهر بیایند

امیرعلی قاسمیمقدم -حاشیه شهر مشهد
هنوز بــا مشکالت متعددی دستوپنجه نرم
میکند 4 .سال دوره چهارم شورای اسالمی شهر
هم گذشت ،اما اقدام خاصی برای رفع معضالت
حاشیهنشینی انجام نشد .مشکالت همچنان بیداد
میکند .افتتاح برخی سالنهای ورزشی و پروژهها
را در حاشیه شهر به یاد داریم ،اما اینکه پروژههای
اجراشده چقدر مشکالت ساکنان مناطق پیرامونی
را رفع کرده ،جای سؤال دارد .در سالهای اخیر
بودجههای دولتی و اعتبارات مدیریت شهری گره
کور حاشیه شهر را باز نکرده ،اما امید میرود که در
سالهای آینده و با همت دوره پنجم مدیریت شهری
خبرهای خوشی درباره رفع معضالت در این مناطق
به گوش برسد.
به گــزارش شــهــرآرا ،عصر روز بیستوششم آذر
بود که رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و
کمبرخوردار شورای اسالمی شهر مشهد بازدیدی
از مناطق حاشیهای داشت و در حاشیه این بازدید،
به خبرنگار شهرآرا گفت :منطقهای که امروز از آن
بازدید کردیم ،یکی از هستههای سکونت در حاشیه
شهر به شمار میرود و متأسفانه عمده افراد ساکن در
آن ،با معضل اعتیاد دستوپنجه نرم میکنند.
رمضانعلی فیضی افزود :حاشیه شهر مشهد لیست
بلند باالیی از معضالت ،مشکالت و آسیبها دارد.
یکی از آنها اعتیاد است .وضعیت اسکان معتادان
در این مناطق هم یکی دیگر از مشکالت موجود
بهشمار میرود.
وی ادامــه داد :متأسفانه در بسیاری از مــوارد،
معتادان در کو خهایی سکونت دارنــد که نهتنها
استحکام الزم را نــدارد ،بلکه حداقل امکانات
گرمایشی و سرمایشی نیز در آنجا موجود نیست.
این عضو شورای شهر مشهد به مشکالت فیزیکی و

عکس  :محمد حسن صلواتی /شهرآرا

ارسال الیحه «سرمایهگذاری دو شرکت
خارجی تولیدکننده دستگاه زبالهسوز
به شورا
وی اضافه کــرد :آمــادهســازی  32دستگاه
نمکپاش سنگین و نیمهسنگین برای 11
هزار تن نمک 550 ،باکس شن و نمک در
سطوح شیبدار و  250دستگاه موتورپمپ
ثابت و سیار از دیگراقدامات است.
مدیرعامل ســازمــان مدیریت پسماند
شهرداری نیز در این نشست از ارسال الیحه
«سرمایهگذاری دو شرکت چینی و فرانسوی
تولیدکننده دستگاه زبالهسوز» به شورای
شهر در آینده نزدیک خبر داد و افــزود:
سرمایهگذاری ایــن شرکتها در مشهد
بـهصــورت  BOTاســت و تعهد شهرداری
مشهد بهصورت تأمین زمین و زباله مصرفی
بــا ارزش حــرارتــی مناسب خــواهــد بــود.
مــحــســن بــحــریــنــی ظــرفــیــت هــریــک از
دستگاههای زبالهسوزی را که این دو شرکت
تولید میکنند ،یکهزار تن اعالم کرد.
وی بــیــان کـــرد :حجم ســرمــای ـهگــذاری
شرکت چینی  140میلیون دالر و حجم
ســرمــای ـهگــذاری شرکت فــرانــســوی 290
میلیون دالر است.بحرینی در پاسخ به
ایراد فعاالن محیطزیست که دستگاههای
زبالهسوز را آالینده میدانند ،گفت :در
شهرهای مختلف دستگاههای زبالهسوز کنار
منزل شهروندان نصب میشود که گازهای
سمی آن با فیلتراسیون دستگاه سبب
آلودگی هوا نمیشود .به همین دلیل آلودگی
دستگاههای زبالهسوز استاندارد است.

طرح«زیارت»درراهمجلس
عکس  :جواد کرمانی /شهرآرا

زهــرا اسکندریان -مدیر خدمات شهری
شهرداری مشهد از آمادهباش و تجهیز 400
ن زمستانه خبر داد.
دستگاه ماشی 
به گــزارش شهرآرا ،علیرضا صحراگرد روز
گذشته در نشستی خبری با بیان اینکه 7
هزار نفر نیروی کار نیز در طرح زمستانه برای
رفــتوروب برف و بــاران فعالیت میکنند،
اظهار کرد :برای خدمترسانی به شهروندان
در فصل زمستان  400دستگاه ماشین
تـــدارک دیـــده شــده کــه  50درصـــد آن از
ظرفیت شهرداری و  50درصد دیگر ظرفیت
پیمانکاران بخش خصوصی است.
وی ادامه داد :در این راستا  105دستگاه
بیل بــرفروب معابر اصلی و  110دستگاه
برفروب نیمهسنگین نیز برای معابر اصلی
و فرعی در نظر گرفته شده است.
صحراگرد با بیان اینکه برای طرح زمستانه
دو میلیارد و  700میلیون تومان اعتبار در
نظر گرفته شده است ،افزود :همچنین 27
دستگاه خودرو سبک برای اولینبار برای
استفاده در برفروبی پیادهروهای شهر آماده
شده است.مدیر خدمات شهری شهرداری
مشهد دربــاره برنامهریزی انجامشده برای
آبگرفتگی احتمالی معابر نیز گفت :نقاط
مستعد آ بگرفتگی شناسایی شده است
و برای جلوگیری از بروز مشکل  50دستگاه
تانکر جمعآوری آبهای سطحی و لجنکش
در این نقاط مستقر خواهد شد.

معاون  استاندار   از آماده سازی پیش نویس قانون جامع زیارت خبر داد

کالبدی مناطق حاشیه شهر هم اشاره کرد و گفت:
این مناطق در حوزههای فرهنگی و اجتماعی
نیز با آسیبهای متعددی مواجه هستند که باید
در راستای رفع آنها تالش کرد .باید بپذیریم که
ساماندهی یک محیط جغرافیایی -مانند حاشیه
شهر مشهد که در وسعت زیاد ،جمعیت بیشازحد
را در خود جای داده است -نیاز به برنامهریزی دقیق
دارد و تمام دستگاههای اجرایی نیز باید پای کار
بیایند و برای رفع مشکالت همافزایی کنند.
فیضی تصریح کرد :دستگاههای متولی اقداماتی
را برای توانیابی و بهبود معتادان انجام دادهاند .در
این راستا مدیریت شهری و بهزیستی هم به وظایف
خود عمل میکنند اما این خدمات کفاف مشکالت
موجود را نمیدهد و باید افزایش یابد .وی به ایجاد
محل نگهداری معتادان متجاهر و گرمخانههای
شهرداری مشهد اشاره کرد و گفت :برای اسکان

معتادان در زمــان بـــرودت هــوا ،بهزیستی هم
ظرفیتهایی را ایجاد کرده اما این فضاها همچنان
محدود است.فیضی از توسعه گرمخانههای ویژه
معتادان در مناطق حاشیهای خبر داد و افزود:
اقدامات الزم در این راستا ازسوی مدیریت شهری
انجام خواهد شد.

نگاه جامع شورای پنجم به حاشیه شهر

این عضو شورای شهر با بیان اینکه درباره مشکالت
حاشیه شهر و اولــوی ـتهــای مــوجــود بــه صحن
علنی شـــورای اســامــی گـــزارش خــواهــم داد تا
برنامهریزیهای الزم در این راستا انجام شود ،گفت:
برخی از مشکالت اولویتدار مردم ساکن در حاشیه
شهر باید با مشارکت دستگاههای متولی برطرف
شود .این موارد را از ادارات دولتی پیگیری خواهیم
کرد .امیدواریم با تالش همگان از درد و رنج این قشر

از جامعه کاسته شود.
وی به رویکرد دوره پنجم شــورای اسالمی شهر
مشهد در زمینه ساماندهی حاشیه شهر هم اشاره
کرد و افــزود:در ادوار قبل هر کسی از یک منظر به
مقوله حاشیهنشینی و معضالت این مناطق نگاه
میکرد ،اما نگاه باید جامع باشد و مسائل اولویتدار
موردتوجه قرار گیرد.
رئــیــس کمیسیون ویـــژه مناطق پــیــرامــونــی و
کمبرخوردار شــورای اسالمی شهر مشهد ادامه
داد :در بخش اصالح و تعریض معابر و ارائه خدمات
شهری بــه حاشیه شهر ،کمیسیون تخصصی
پیشنهادهایی را برای گنجاندن در الیحه بودجه
سال  97شهرداری ارائه کرده اما در بخش درمان
اعتیاد و رفع مشکالت فرهنگی و اجتماعی باید از
محل اعتبارات فرهنگی ،بودجههای الزم تأمین
شود.
فیضی خاطرنشان کرد :اشتغال یک مشکل بنیادین
بهشمار میرود که درنهایت به ظهور پدید ههایی
مانند کو خنشینی و اعتیاد میانجامد .رفع این
معضل صرفا از عهده مدیریت شهری برنمیآید و
دولت هم باید به این موضوع ورود کند و گامهایی
بردارد.وی ادامه داد :باید درراستای مهارتآموزی
و ایجاد اشتغال برای حاشیهنشیان گام برداشت تا
زمینه توانمندسازی آنان فراهم شود .در این صورت
بسیاری از ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی و
فرهنگی کاهش خواهد یافت.این عضو شورای شهر
با تأکید بر اینکه رفع مشکالت و ساماندهی حاشیه
شهر مشهد نیازمند مشارکت مردمی است ،افزود:
بدونشک معضالت موجود با بودجههای مدیریت
شهری و دولتی حل نخواهد شد .سازما نهای
مرد منهاد نیز باید با فرهنگسازی به عرصه رفع
مشکالت حاشیه شهر ورود کنند.

اخبار
شهردار مشهد مقدس:

سهامداران بانک شهر
عمدتا کالنشهرها هستند

شهردار مشهد مقدس در رابطه با بانک شهر
گفت :سهامداران این بانک عمدتا کالن
شهرها هستند که شهرداری تهران حدود
۱۰درصد ،مشهد ،اصفهان ،شیراز ،اهواز و
قم هر کدام نزدیک به  ۹درصددارند و چند
سهامدار ریز هم در بانک وجود دارد.
به گزارش پارسینه قاسم تقیزاده خامسی
افزود :طبیعتا برای هر تصمیم گیری این
اعضا به عنوان مجمع باید حضور داشته
باشند .در جلسه قبل کالنشهرها که در
مشهد تشکیل شد ،موضو ع بانک شهر
مطرح گرديد و قرار بر این شد که بنده و
جناب آقای نجفی ،شهردار تهران ،برای
جلسه آینده كه بزودی در تهران تشكيل
خواهد شد ،گزارشي راجع به بانک تقديم
كنيم ،تا با اطــاعــات جامع تــري اعضا
بتوانند برای تقويت بانك قدم بردارند.
شهردار مشهد تصریحکرد :تصمیم در مورد
هر بانکی باید با درايت و در واقع با اطالعات
کافی صورت بگیرد ،چون بانک امانتدار
سرمایه مردم است ،ضمن اینکه درست
است که ما سهامدار آنجا هستیم ،اما عمدتا
پول مردم در بانک است و اداره میشود.
آیتا ...نوری همدانی در مشهد:

نماز ،تقوا را در انسان
نهادینه میکند
گـــروه خبر -آیــــتا ...حسین نــوری
همدانی گفت :نماز در حیات انسان
نقشی محوری دارد و سبب نهادینهشدن
تقوا در انسان میشود.به گزارش ایرنا،
این مرجع تقلید روز گذشته در آیین
پایانی همایش ملی علمی -پژوهشی
نماز ،والیت و مسجد در فرهنگ رضوی
که در تاالر قدس کتابخانه مرکزی آستان
قدس رضــوی برگزار شد ،اظهار کرد:
بنابر فرمایش حضرت امام رضا(ع) نماز،
هر شخص باتقوایی را به خدا نزدیکتر
میکند.وی گفت :بحث در مقوله نماز،
والیت و مسجد فراوان است و در این مقال
کوتاه نمیگنجد ،اما تبیین آنها و تالش
برای تحقق آنها در جامعه اسالمی امری
بسیار الزم و ضروری است.وی از برگزاری
این همایش ملی با مشارکت نهادهای
مختلف فرهنگی در سالروز وحدت حوزه
و دانشگاه و در جوار بارگاه منور رضوی
قدردانی کرد.

وداع با پیکر شهید
مدافع حرم در مشهد

گروه خبر -پیکر مطهر سیدعلی احمد
جعفری ،از شهدای سرافراز مدافع حرم
عقیله بنیهاشم(س) ،با حضور اقشار
مختلف مــردم در حــرم مطهر رضــوی
تشییع شد.
بــه گـــزارش شــهــرآرا ،پیکر ایــن شهید
واالمقام روز گذشته ،بعد از طــواف در
بارگاه ملکوتی حضرت ثامنالحجج(ع)
و اقامه نماز برای خاکسپاری به گلزار
شهدای بهشت رضا(ع) منتقل شد و در
کنار دیگر همرزمانش آرام گرفت.شهید
جعفری از رزمندگان افغانستانی لشکر
فاطمیون بود که در سن  28سالگی در
نبرد با تروریستهای تکفیری سوریه به
شهادت رسید.

درخشش دانشآموز
مشهدی در جشنواره
هنر دانشآموزان جهان

گروه خبر -نگار فالحیان ،دانشآموز
ناحیه  4آمــوزشوپــرورش مشهد موفق
به کسب رتبه نخست جشنواره هنر
دانشآموزان جهان  2017شد.

