ﺧﺒـــــﺮ

۳

www.shahraraonline.com
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ  27ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ 1397

ﺷﻤﺎﺭﻩ 2524

دوراﻫﯽﭘﯿﺎدهراه

از ﻣﯿﺎن ﺧﺒﺮﻫﺎ
اﻣﯿﺮ آذرﯾﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺷﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ
در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر:

دوﺳﻮم ﭘﺎدﮔﺎن ارﺗﺶ
ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺘﻘﺎل
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

اداﻣﻪ ﺑﻮﻟﻮار ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ارﺗﺶ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﻮﻟﻮار ﻧﻤﺎز ﮐﻪ
از زﻣﯿﻦﻫﺎی ارﺗﺶ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺪای ارﺗﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﻮﻟﻮار را ﺗﺎ ﺳﯿﺪی ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ و اداﻣﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻮﻟﻮار ﻧﻤﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺖ.آذرﯾﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺴﺎل
روز ارﺗﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ،
رژه ﺑﺎﺷﮑﻮه روز ارﺗﺶ در ﻣﺸﻬﺪ و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ
دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎن روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ رژه ﯾﮕﺎن ﻫﺎی
ارﺗـــﺶ در ﻣﺸﻬﺪ رأس ﺳــﺎﻋــﺖ ۸:۳۰
ﺻﺒﺢ روز  ۲۹ﻓــﺮوردﯾــﻦ در ﻣﯿﺪان ﭘﺎﻧﺰده
ﺧــــﺮداد ﺑـــﺮﮔـــﺰار ﻣــﯽﺷــﻮد اداﻣــــﻪ داد:
رژه ﻣــﻮﺗــﻮری و ﭘــﯿــﺎدهﻧــﻈــﺎم ﻫــﻤــﺮاه ﺑﺎ
ﭘـــﺮش ﭼــﺘــﺮﺑــﺎزان ،دﯾــــﺪار ﺑــﺎ ﺧــﺎﻧــﻮاده
ﺷﻬﺪا و اﯾــﺜــﺎرﮔــﺮان ،دﯾــﺪار ﺑﺎ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ،
ﺑــﺮﮔــﺰاری ﮐــﻼسﻫــﺎی ﺑــﺼــﯿــﺮتاﻓــﺰاﯾــﯽ و
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﻪﻫــﺎی ورزﺷـــﯽ از ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﻪﻫــﺎی روز
ارﺗﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آذرﯾـــﺎن ﮔــﻔــﺖ :ارﺗـــﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ و
ﺗﺤﮑﯿﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی
دﺷــﻤــﻦ آﻣــﺎدﮔــﯽ ﮐــﺎﻣــﻞ دارد و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ و ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﺗﻤﺎم
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.

ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ،ﺑﺎزوان ﻣﺪاﻓﻊ اﻧﻘﻼب

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮارﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻤﺎل
ﺷــﺮق ﻧــﺰاﺟــﺎ ،ﺳــﭙــﺎه ﭘـــﺎﺳـــﺪاران اﻧﻘﻼب
اﺳــﻼﻣــﯽ و ارﺗـــﺶ ﺟــﻤــﻬــﻮری اﺳــﻼﻣــﯽ
اﯾــﺮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ دو ﺑــﺎزوی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺪاﻓﻊ
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﻧــﻘــﻼب و ﻧــﻈــﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺿﯽ
را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
وی اداﻣـــﻪ داد :ﭘــﺲ از ﭘــﯿــﺮوزی اﻧﻘﻼب
اﺳــﻼﻣــﯽ اﻓــــﺮادی از اﻧــﺤــﻼل ﯾــﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻧــﯿــﺮوﻫــﺎی ارﺗــــﺶ ﺻــﺤــﺒــﺖ ﮐــﺮدﻧــﺪ اﻣــﺎ
اﻣـــﺎم ﺧــﻤــﯿــﻨــﯽ)ره( ﻓــﺮﻣــﻮد ﮐــﺴــﺎﻧــﯽ ﮐﻪ
ﺗﻀﻌﯿﻒ ارﺗــﺶ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺎﺋﻦ اﻧﺪ
و ﮐﺴﯽ ﮐــﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ارﺗـــﺶ ﺑــﺎﯾــﺪ ﻣﻨﺤﻞ
ﺷـــﻮد ﻣــﻨــﺎﻓــﻖ اﺳــــﺖ .ﻟـــﺬا ارﺗــــﺶ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻤﺎﻧﺪ.
آذرﯾــﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮕﺎن ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ،
ﻫﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ آﻣﺎده و ﮔﻮشﺑﻪﻓﺮﻣﺎن
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و در ﮐﻨﺎر ﻣﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اداﻣــﻪ داد :در زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮﯾﻤﺎن،
زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب و ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در
ﯾــﺎﺳــﻮ ج ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﯾﮕﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺮای
ﮐﻤﮏ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎی
ارﺗﺶ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﯾﻮﺳﻒزاده -ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺎدهراهﻫﺎ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و اﺟﺮا در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺷﻬﺮی آﻏﺎز ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ ﻃﻠﯿﻌﻪ آن ﺑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺎده راه
آﯾـــﺖا ...واﻋــﻆ ﻃﺒﺴﯽ در واﭘﺴﯿﻦ روزﻫــﺎی
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭘﯿﺎدهراه
وﯾﮋه ﮐﻪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را در ﺗﺮدد راﺣﺖ و آﺳﻮده
زاﺋــﺮان و ﻣﺠﺎوران ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿــﺎ)ع( ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ
ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ آﺳــﺘــﺎن ﻗــﺪس رﺿـــﻮی دارد ،ﻫﻔﺖ
ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ
رﺿﻮی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺗــﺮددی ﻣﻄﻠﻮب
اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻮی رگ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ را در
ﭘﯿﮑﺮه ﺷﻬﺮ ﺑﻪ وﺟــﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد اﻣﺎ ﭼﻨﺪی
اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﯾﺠﺎد ﭘــﯿــﺎده راه ﻫــﺎ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻧــﻘــﺎط ﺷــﻬــﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۱ﻣــﻄــﺮح ﺷﺪه
ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ را در ﭘﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺷﻬﺮدار
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۱ﻣﺸﻬﺪ از آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺎده راه
ﺧﺒﺮ داده و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی دارای اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻧﯿﺰ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻌﯿﺪ رﯾﺨﺘﻪﮔﺮ دراﯾﻦﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﻣﺎدﮔﯽ
دارﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎدهراه
راهاﻧــﺪازی ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﭼﻬﺎرراه
آزادﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،داﻧﺸﺠﻮی ،۲۸
ﻣﻨﻈﺮﯾﻪ و اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻮﻟﻮار ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺎ وﮐﯿﻞآﺑﺎد ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎدهراه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﻮار ﻣﻌﻠﻢ ،اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ »ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در روزﻫــﺎی آﯾﻨﺪه
ﺑﻮﻟﻮار ﻣﻌﻠﻢ را ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهراه
ﻣﺸﻬﺪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺒﻌﺎت آن را ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ« اﻓــﺰود:
ِ
اﻣﺮوز ﺗﻬﺮان دﯾﺮوز اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﺎرهای ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ،
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎرﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۱ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ
و ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ زﯾﺎد در ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺣﺎل ﺧﻔﻪ
ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﺮ اﻧﺪازه راه ،ﺑﺰرگراه ،ﭘﻞ و

ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎز
ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهراه ﺑﺎﻋﺚ
روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﻐﺎزهدارﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﺧﻮد را ﺟﻠﻮ ﻣﻐﺎزه ﭘﺎرک
ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد ﻣﻘﺪاری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از
ﻣﻐﺎزه ﭘﺎرک ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎدهروی ﮐﻨﻨﺪ؟
رﯾﺨﺘﻪﮔﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﯿﺎدهراه ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهرو ﻓﺮق دارد و
ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺎده راه را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻨﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎدهراه اﺳﺖ.
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﻬــﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۱ﺷــﻬــﺮداری ﻣﺸﻬﺪ،
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﯿﺖ و ﻣﺤﺪودﮐﺮدن
ﭘــﺎرﮐــﯿــﻨــﮓﻫــﺎ ﯾـــﺎ اﺿــﺎﻓــﻪ
ﮐـــﺮدن ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ در
ﮐﻼ ن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺎ ﺳﺦ ﮔﻮ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑــﺎﯾــﺪ اﯾــﺠــﺎد
و اﺳـــﺘـــﻔـــﺎده از
ﭘـــﯿـــﺎدهراهﻫـــﺎ
را ﯾـــﮑـــﯽ از
راﻫﮑﺎرﻫﺎی
اﺻـــﻠـــﯽ در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ
رﯾﺨﺘﻪﮔﺮ :آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﻢ
و ﺑـــﻪ ﺳﻤﺖ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۱ﻣﺸﻬﺪ ﭼﻬﺎر
دوری از
ﻣﺤﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎدهراه
ﺧــــــــــﻮدرو
راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺮوﯾﻢ.

ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ
در اﻟﻤﺎنﻫﺎی اﻣﺴﺎل ﻣﺸﻬﺪ

در ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻮزﯾﻊ
و ﻓﻀﺎآراﯾﯽ ﺷﻬﺮی در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺪون در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺻﻄﻼح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان
آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ آن را در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﺳﺘﺮس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪوﺿﻮح دﯾﺪ .ﻧﺼﺮﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﻀﺎﺳﺎزی و
ﻓﻀﺎآراﯾﯽ دارﻧﺪ اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ .وی درﺑﺎره ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد از روﻧﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از
ﺑﻬﺎر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺷﺪه ،روﻧﺪ ﻃﺮح اﺳﺘﻘﺒﺎل
از ﺑﻬﺎر ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﻬﺘﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان در رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮداری دﯾﺪ.

رﯾﺨﺘﻪﮔﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﻋﺮﺻﻪ
را ﺑﺮای دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺮدم
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﻨﯿﺖ دارﻧﺪ و ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮏ ﺧﻮدرو آﻫﻨﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.

اﺣﺪاث ﭘﯿﺎدهراهﻫﺎ در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮی

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ »اﺣﺪاث ﭘﯿﺎدهراهﻫﺎ در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ
ﺷﻬﺮی دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺮﺋﺖ
اﺟﺮای آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را آﻏــﺎز و ﺿﺮورت ﻫﺎی اﯾﺠﺎد
ﭘﯿﺎدهراه را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺎدهراه در
ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ روﻧﻖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻫﻢ
دﭼــﺎر روزﻣــﺮﮔــﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ
و ﮔــﻮﯾــﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﻫﻮای
آﻟــﻮده ﺑﺮاﯾﺸﺎن
اﻫـــﻤـــﯿـــﺘـــﯽ
ﻧـــﺪارد .ﭼﻨﺪ
درﺻـــــــﺪ از
ﺑﻬﺎروﻧﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ
ﺻـــﻔـــﺤـــﺎت
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺎدهراه ﺷﺪن
روزﻧـــﺎﻣـــﻪﻫـــﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
و ﻣــﻄــﺎ ﻟــﺐ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ

اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮآرا در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ
اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۱ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﻮز ﻃﺮﺣﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﺷﻮرا اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻬﺎروﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮدار
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۱آنﻫﺎ را دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺎدهراه ﺷﺪن ﻣﻄﺮح
ﮐﺮده ﺑﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ
اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺎدهراه ﺷﺪن ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در آن ﻣﺤﺪوده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓــﺰود :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ
رﺿﻮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺗﺮدد زاﺋﺮ ،ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻣﺠﺎور،
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺎدهراه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺎدهراه اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ
ﺗﺎ اول آزادﺷﻬﺮ را ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺮدد ﺧﻮدرو
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﻪ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهراه ﺷﺪن دارد و ﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی
ﻣﺠﺎور آن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﺧــﺪادی در اﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
ویﺑﺎاﺷﺎرهﺑﻪﺗﺠﺮﺑﯿﺎتﺟﻬﺎﻧﯽدرﺣﻮزهﺳﺎﺧﺖﭘﯿﺎدهراه
و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی وﯾﮋه ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭘﯿﺎده راه ﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮغ و دارای ﺗﺮدد ﺑﺎﻻ اﺣﺪاث
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﯿﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺠﺎری و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻮد ،ﺑﺮای
رﻓﺎه ﺣﺎل ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهراه ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻬﺎروﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺎ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﮑﻠﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗـــﺮدد ﻋــﺎﺑــﺮان ﭘــﯿــﺎده ﻧــﺪارﻧــﺪ ﻫﯿﭻوﻗﺖ
ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑــﺮای ﭘــﯿــﺎده راه ﺷــﺪن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮی ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ
وﯾــﮋهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا اﺟــﺮای ﻃﺮﺣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﮐﻤﮑﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑــﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺒﺮ داد

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ اﺗﻮﺑﻮس
از اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﮔــﺮوه ﺧﺒﺮ -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎزﻣــﺎن اﺗــﻮﺑــﻮس راﻧــﯽ
ﺷــﻬــﺮداری ﻣﺸﻬﺪ از اﻓــﺰاﯾــﺶ ﺻﺪﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﯿﺖ
اﺗﻮﺑﻮس از اﺑﺘﺪای اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ،
ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪ ،از روز ﺷﻨﺒﻪ ،اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،ﺑﻬﺎی ﺑﻠﯿﺖ
اﺗﻮﺑﻮس در ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻠﯿﺖ
اﺗﻮﺑﻮس در ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از  ۳۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ۴۵۰
ﺗﻮﻣﺎن و در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از  ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ۵۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﺑﻠﯿﺖ اﺗﻮﺑﻮس
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی و ﻣﻦ ﮐﺎرت ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﯾﻦ ﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

اﺳﺖ ،از اﺑﺘﺪای اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی
ﺑﻠﯿﺖ اﺗﻮﺑﻮس از  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘــﺮداﺧــﺖ ﺑﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﺑﻠﯿﺖ اﺗــﻮﺑــﻮس ﻧــﻪ ﺑــﺮای
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﻮق دادن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﻮی
ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ،رﺗﺒﻪ دوم ﮐﺸﻮر را دارد

زﻫﺮا اﺳﮑﻨﺪرﯾﺎن» -ﺗﺎ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﺑﺎرداری ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ
ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ دارم .اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻼﺋﻢ واﺿﺤﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ارﺛﯽ و ژﻧﺘﯿﮑﯽ دارم ﺗﺎ ۲۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﯿﻤﺎریام را ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻧﺪادﻧﺪ!« اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و در
ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
 ۲۸ﻓﺮوردﯾﻦ ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ.
ﻋﺎﻃﻔﻪ آﺑﺮاه ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﻧﻌﻘﺎدی از ﻧﻮع ﻓﺎﮐﺘﻮر  ۵را ﮐﻢ
دارد .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﺧﻮشﺧﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮنرﯾﺰی
ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ،ﭘﺰﺷﮏ
ﻧﯿﺰ ﺑﯽ اﻃﻼع ﺗﺮ از او ﻋﺎﻃﻔﻪ را ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ
ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺮای
ﭼﮑﺎپ ﮐﺎﻣﻞ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎص
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی
اﻧﻌﻘﺎدی ،ﺗﻮان ﺑﺪن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ و اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮنرﯾﺰی را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ارﺛﯽ و ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز ﺑﺎرداری
او را وﯾﺰﯾﺖ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای زاﯾﻤﺎن
ﻋﺎﻃﻔﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﺷﯿﻔﺖ او را ﺑﻪ زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
ﺑﺎ وﺧﯿﻢ ﺑﻮدن ﺣﺎل او ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ

 ۱۸/۷ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎران در ﺷﻬﺮ ﺑﺎرﯾﺪ

ﻫﻨﻮز ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرا اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

ﻧﺼﺮﭘﻮر،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮد

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﺧــﺮاﺳــﺎن رﺿــﻮی ﮔﻔﺖ:
ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ،ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده اﻟﻤﺎنﻫﺎی اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺧﺎﻃﺮهﺳﺎزی اﻟﻤﺎنﻫﺎ را ﻓﺪای ﮐﺜﺮت و ﺗﻨﻮع ﮐﺮد.
ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺼﺮﭘﻮر در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:

ﻣﺸﻬﺪ ،ﭘﺮﺑﺎرشﺗﺮﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر

ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ،ﻫﻮا ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ و  ...ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎدی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﻧﮕﺮد و
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ درﺑﺎره ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﻫﻢ
ﻃﻠﺐ وﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻋﮑﺲ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﻠﻮاﺗﯽ/ﺷﻬﺮآرا

ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﯾﻮﺳﻒزاده -ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ
اﺗــﺎق ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗــﺮارﮔــﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻤﺎل
ﺷــﺮق ﻧــﺰاﺟــﺎ ﺑــﻪ داﺧــﻞ ﭘــﺎدﮔــﺎن ﻟﺸﮑﺮ ۷۷
ﺑــﻮدن
ﺑﺎرﻗﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﻣﯿﺪ ﺑــﺮای ﻧــﺰدﯾــﮏ
ِ
اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد اﻣﺎ ،ارﺷﺪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗــﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳــﻼﻣــﯽ اﯾــﺮان
در ﺷﻤﺎل ﺷــﺮق ﮐﺸﻮر اﯾــﻦ ﻃــﺮح را ﻣﻌﻄﻞ
ﻧﻈﺮ ﺷــﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﻣﯽداﻧﺪ.
اﻣﯿﺮ ﺳﺮﺗﯿﭗ دوم ﺳﺘﺎد رﺿــﺎ آذرﯾـــﺎن در
ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺮﯾﺢ
وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی روز ارﺗﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺷﻬﺮآرا ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﭼــﺮاﯾــﯽ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗــﺮارﮔــﺎه
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن
ﻓﻀﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،در اﯾــﻦ ﻣﮑﺎن در ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ درﺑــﺎره
آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎدﮔﺎن ارﺗــﺶ ﺑﻪ
ﺑــﯿــﺮون از ﺷﻬﺮ ،ﺑــﺎ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ اﻇــﻬــﺎر ﮐــﺮد:
ﺗﺎﮐﻨﻮن دوﺳﻮم اﯾﻦ ﭘﺎدﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﻼم
ﻧﻈﺮ ﺷــﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ارﺷــﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗــﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾــﺮان در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
»درﺑــﺎره اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎدﮔﺎن دﺳﺘﻮر رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب را اﺟــﺮا ﮐــﺮدهاﯾــﻢ« اﻓـــﺰود :ارﺗﺶ
ﻓﻘﻂ از ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی دﺳﺘﻮر
ﻣﯽﮔﯿﺮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.

اﻣﺎ واﮔﺮﻫﺎی راهاﻧﺪازی ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ در ﺑﺮﺧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ

ﺧﺒﺮ

درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﺮور )درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ
در اﺳﺘﺎن( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر
ﺧﻮنرﯾﺰی ﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر در دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎریای ﮐﻪ دارد از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﮏ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺰوﻟﻪ و  ...ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﻣﻌﻄﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد

ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻋﺎﻃﻔﻪ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺣﺎﺿﺮ در آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮزاد ﻧﻔﺲ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ و ﻣﺮده اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻟﻢ و زﻧﺪه ﺑﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.اﻧﺘﻘﺎد او از اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن درﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ
اﺳﺖ.
او اﯾﻦ را ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ در آن زﻣﺎن درﺑﺎره
ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﺳﺘﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ،ﻣﯽﺷﺪ زاﯾﻤﺎن راﺣﺖ
و ﺑﺪون دردﺳــﺮی اﻧﺠﺎم داد.ﻋﺎﻃﻔﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﮔﻔﺖ

ﮐﻪ وﻗﺘﯽ وارد دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑــﺮای دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺑﯿﻤﺎریاش ﺷﻮﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.

ﻧﺒﻮد دﻧﺪانﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﻫﻤﮑﺎری
ﻧﮑﺮدن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص
دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران داﻧﺴﺖ.ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی
ﯾــﺰدی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳــﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪادی دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ در

اﮐﻨﻮن ﻫــﺰار و  ۲۰۰ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و زﯾﺮﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ
اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ،ﻫﻨﻮز
ﺣﺪود ﻫﺰار ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ در اﺳﺘﺎن از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد اﻃﻼﻋﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی از ﻧﻈﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ،رﺗﺒﻪ دوم را در ﮐﺸﻮر دارد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﻧﺒﻮد
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ از روی
ژﻧﺘﯿﮏ ﺟﻨﯿﻦ در ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد و ﺑﯿﻤﺎران ﺑــﺎردار ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی ﺑﺮای اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮوﻧﺪ .ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭘﻨﺞ آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺗﻬﺮان ،دادﮔﺎه
ﺑﺮای ﺳﻘﻂ ﺳﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﮐﺮد.ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ رﻣﺎرم
اﯾﻦ را ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۷۰ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺰود:
 ۹۰۰ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺳﺎرا رﻧﮕﯿﺎن -ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿــﻮی ،ﻃﯽ دو روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ  ۱۸/۷ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺑــﺎرش را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد .رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ادارهﮐــﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن در
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮآرا اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺸﻬﺪ ﻃﯽ
دو روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۸/۷ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎرش را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿــﻮی ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داد .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑــﺎرش در
اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﺟﻐﺘﺎی ﺑﺎ  ۰/۱ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ.ﯾﺤﯿﯽ ﻗﺎﯾﻨﯽﭘﻮر اﻓﺰود :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺑــﺎرش ﻣﺸﻬﺪ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮک اﻣــﺎم ﺑﺎ
 ۳۲/۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ و ﻗﺎﺳﻢآﺑﺎد ﺑﺎ  ۲۴ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺎرشﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
اداﻣــﻪ دارد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣــﯽرود ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ در
روزﻫﺎی ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ
 ۱۰درﺟﻪ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ  ۱۰۵زﻣﯿﻦﺧﻮار
در اﺳﺘﺎن
ﮔـــﺮوه ﺧــﺒــﺮ -ﻓــﺮﻣــﺎﻧــﺪه ﯾــﮕــﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ اداره ﮐـــﻞ راه
و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿــﻮی از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
 ۱۰۵زﻣﯿﻦﺧﻮار در اﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ادارهﮐﻞ
راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿــﻮی ،ﺳﺮﻫﻨﮓ
ﻣﯿﺮاﺑﯽﻣﻘﺪم اﻓﺰود :از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۴۸ﻣﻮرد ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۱۴ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ارزش  ۵۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد
و  ۴۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺼﺮف و ۲۹
ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود  ۲۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ارزش
 ۳۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻓﻮری اﺳﺖ.وی اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد از رﻓﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻓﻮری در ﻣﺸﻬﺪ،
 ۹ﻣﻮرد در ﻃﺮﻗﺒﻪﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ،ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد در ﺗﺎﯾﺒﺎد،
ﯾﮏ ﻣﻮرد در ﺧﻮاف ،ﺳﻪ ﻣﻮرد در ﺳﺒﺰوار ،ﯾﮏ
ﻣﻮرد در ﮐﺎﺷﻤﺮ ،ﯾﮏ ﻣﻮرد در ﮐﻼت و دو ﻣﻮرد
در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﯿﺮاﺑﯽ ﻣﻘﺪم ﻣﻮارد
اﺟــﺮای اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑــﺮای رﻓﻊ ﺗﺼﺮف از
اراﺿﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ  ۱۵ﻣﻮرد،
ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ  ۱۵ﻣــﻮرد ،ﺳﺒﺰوار  ۱۴ﻣﻮرد،
ﺟﻐﺘﺎی ﺳﻪ ﻣﻮرد و ﮔﻨﺎﺑﺎد را دو ﻣﻮرد اﻋﻼم ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  ۲۵ﻣﺘﺼﺮف دﺳﺘﮕﯿﺮ و ۸۰
ﻣﺘﺼﺮف در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺬﮐﺮ
و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﯾﮕﺎن اﺣﻀﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺮﺧﻂ ﺧﺒﺮﻫﺎ

راهاﻧﺪازی ﻗﻄﺎر
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺸﻬﺪ-ﺧﻮاف

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ارزﺷﻤﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن آﺳﺒﺎدﻫﺎی ﻧﺸﺘﯿﻔﺎن ﮐﻪ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ،
ﻗﻄﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاف راهاﻧﺪازی
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻔﺮ
در اﺳﺘﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﻗﻄﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻃﺒﺲ ،ﺑﺠﺴﺘﺎن و ﺳﺒﺰوار راهاﻧﺪازی ﺷﻮد.

ﻣﺼﺮف  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻟﯿﺘﺮ
ﻓﺮاورده ﻧﻔﺘﯽ
در ﺳﺎل  ۹۶ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ
از اﻧﻮاع ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
ﻣﺼﺮف ﺷﺪ ۱۳ .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮﺧﺖ ﺳﯽانﺟﯽ
و  ۱۰ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ در اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل
اﺣــﺪاث اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در
اﻋﻼم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻬﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮدﻣﯽ  ،۱۳۷ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷــﻬــﺮداری ﯾﺎ ﺷــﻮرای
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻼت در اﻋــﻼم ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ
ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ذی رﺑــﻂ ارﺳﺎل
ﻣﯽﺷﻮد.

