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یادداشت سردبیر

وجیهه هوشیارفر

بــا اینکــه ادعــای شــهردار مشــهد و شــورای شــهر ششــم مشــهد در ابتــدای کار و ایــن 
چندمــاه گذشــته رویکــرد مقابلــه بــا شــهر فروشــی و اســتفاده از درآمــد پایــدار بــوده اســت، 

امــا متأســفانه ظاهــرا تراکــم فروشــی ها آغــاز شــده اســت!
ــای  ــهر از بدهکاری ه ــورای ش ــردم در ش ــی م ــرش نمایندگ ــل از پذی ــد قب ــر می رس ــه نظ ب

دوران قبــل و از ســختی های تأمیــن مالــی اداره شــهر اطــاع نداشــتید؟
دلیل هایتــان تنهــا بهانه هایــی اســت بــرای اینکــه بتوانیــد راحت تریــن راه را بــرای تأمیــن 
بودجــه انتخــاب کنیــد. ایــن همــه مطالعــات داخلــی و خارجــی بــرای راهبــری شــهر بــدون 

شهرفروشــی وجــود دارد. 
مشــخص نیســت باالخــره چــه زمانــی قــرار اســت از ایــن همــه ســفرهای خارجــی بــرای 

کســب تجربــه بــا پــول مــردم و بــه نفــع آنهــا اســتفاده کنیــد؟
بین  هماهنگی  می خواهد،  تاش  می خواهد،  کار  می خواهد،  تخصص  است،  سخت 

دستتان را از جیب مردم دربیاورید !

سازمانی و سیاست مداری می خواهد، جلوی دالل و 
فامیل بازی و پارتی بازی گرفتن می خواهد، بله!! و شما 
نماینده مردم شده اید برای همین! وگرنه با این شیوه 
کسی شهر را اداره نکند هم همین اتفاقات می افتد!

تــا کــی دســت در جیــب مــردم داشــته باشــید؟ تــا 
کــی شــهر بفروشــید و بلندمرتبــه ســازی کنیــد؟ 

ایــن میــزان فعالیــت شــما و ایــن نــوع کار کــردن 
نیــازی بــه تخصــص نــدارد! نیــازی بــه تجربــه و ســابقه 

ــدارد! و رزومــه ن
شــهر جایــی بــه پایــان خواهــد رســید و ایــن مــردم 

دیگــر تــوان تصمیمــات نادرســت را ندارنــد؟
بــه فکــر جوانانــی باشــید کــه بــا ایــن تصمیمــات 
بســاز  از  هــم  را  متــری   ۲۰ خانــه  خریــد  تــوان  دیگــر 
بفروش هــا و دالل هایــی کــه شــما باعــث می شــوید 
جیب هایشــان پــر شــود را نخواهنــد داشــت و شــما 

بایــد پاســخگوی حق النــاس باشــید! روزی 
شهرســازی و معمــاری اســامی پیشــکش! کمــی 

بــه فکــر مــردم، مســتأجران و جوانــان باشــید!!

یادداشت مدیرمسؤول

ع برزشی محمدرضا زار

نــوروز یــا عیــد باســتانی ایرانیــان، ســابقه دیرینــه ای دارد. الحمــدهلل بــه قــدری دیرینــه کــه بــه 
هیــچ حــزب  و سیاســت  و دولــت  و شــخص خاصــی مرتبــط  و منتســب نمی شــود. هــر چقــدر 

هــم کــه بگــذرد عیــد نــوروز همــان اســت و عیــد شــما مبــارک همــان!
امــا آنچــه از ســال های دور تغییــر کــرده اســت بیشــتر در شــکل و شــمایل و طــول و 

تفصیــل مراســمات نــوروز اســت.
شــاید دیگــر خبــری از آن دورهمی هــای خانــه مــادر بــزرگ و کــوچ دســت جمعــی فامیــل از 

ایــن خانــه بــه آن خانــه نباشــد کــه ایــن هــم دالیــل متعــددی دارد.
در درجــه اول بایــد فامیــل مدنظــر منــزل مســکونی داشــته باشــد کــه پــس از بازدیدهــای 
عیــد، صاحب خانــه محتــرم بــه دلیــل شــکایت همســایه ها از ســر و صــدای بچه هــای 
فامیــل کــه از دیوارهــای جنــس کاغــذ خانه هــای بســاز بفروشــی ایــن روزهــا بــه راحتــی 

می گــذرد، عــذرش را نخواهــد!
یــا مثــا فرضــا مهمــان آمــد، خــوش آمــد! بــا ایــن قیمــت میــوه و شــیرینی و آجیــل بایــد 
وســایل پذیرایــی وجــود داشــته باشــد؟! شــیرینی کیلویــی ۸۰ هــزار تومــان؟! میــوه حداقــل 
کیلویــی ۱۵ تومــان؟؟ پســته هــم کــه دانــه ای حســاب کنید ســرتان ســوت نکشــد! تــازه لطفا 
بــه فکــر شــام و ناهــار نباشــید کــه حتــی ســیب زمینی آب پــز هــم نصیبتــان نخواهــد شــد!

نـــوروز باســـتانی کـــه تغییـــر شـــکل 
می دهـــد...

اصــا پذیرایــی هــم نخواســتیم! بچه هایمــان خانه 
کــدام عمــه و عمــو برونــد؟؟ بــا ایــن قیمــت پوشــک 
نســلی  فــان  و   فــان  و  تفریــح  و  بچــه  وســایل  و 
ــی  ــه و دای ــه و خال ــه روزی عم ــد ک ــدا نمی کن ــه پی ادام
و عمــو بشــوند. تنهــا نکتــه مثبــت ایــن موضــوع هــم 

کاهــش فحش هــای فامیلــی اســت و بــس!
روی  آن  از  نشــویم  غافــل  هیچ وقــت  البتــه 
ســودآورتر  برایشــان  تــورم  کــه  پولدارانــی  و  ســکه 
و  پســته تر  پــر  آجیل هایشــان  ظرف هــای  و  اســت 
کــه  اســت  مفصل تــر  شام هایشــان  و  شــیرینی ها 
ــب  ــای جی ــار آن باگره ــد! و در کن ــان کن ــدا زیادش خ
خالــی و پــز عالــی کــه جلــو دوربین شــان بــا پشــت 
صحنــه فرســنگ ها فاصلــه دارد و فقــط بلدنــد دل 

کننــد! آب  را  جوانانمــان 
نمی توانیــم  حتــی  کــه  هرحــال  بــه  بگذریــم... 
از  و  کنیــم  بــاز  جدیــدی  دفتــر  آینــده  ســال  بــرای 
برنامه هایمــان بنویســیم، نــه می دانیــم قیمــت طــا 
و ســکه چــه می شــود، نــه می دانیــم زمیــن و ملــک بــه 
کجــا خواهــد رســید و نــه می دانیــم روی چــه شــغل 
می رســد  نظــر  بــه  کنیــم.  ســرمایه گذاری  کاســبی  و 
همیــن حــال را دریابیــم کــه کیمیاســت و البتــه خــب 

حقیقتــا چــاره دیگــری هــم نداریــم!

فـصـــلنـامـه
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هر وقت اینو 
میشنوم تن و بدنم 

میلرزه

چهارشنبه سوری بیاد 
چی میشه پس ؟!

توجه کردین 
کا تو آمار منفی 

همیشه رشد داریم!

با این فرمون به دز 
دهم هم میرسیم

اینقدر که شما این 
پرونده رو گذاشتین رو 

میز امریکا نذاشت!!

ممنون که 
اطاع دادین، حاال برنامه 

چیه دقیقا ؟

وزیر بهداشت : 
کرونا تحت کنترل است

چهارشنبه سوری نیامده 
۹۲هزار عدد انواع مواد 

محترقه کشف شد

افزایش پرونده های قصور 
پزشکی در کشور

احتمال نیاز به تزریق 
دز چهارم یا بیشتر 

واکسن کرونا

معاون نظارت و پایش 
محیط زیست خراسان 

رضوی: پرونده »تعطیلی 
پنجشنبه های مشهد« 

دوباره روی میز

معاون امور زائران 
استانداری خراسان رضوی: 
مشهد در نوروز با انفجار 
جمعیت زائران مواجه 

خواهد شد

عی
ما

جت
ا
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این هم ۷ ساله نشده 
رفته اروپا !

به نظر مطالب 
مهمتری در شهر برای 
پیگیری وجود داره تا 

جشنواره فجر !

البته غیر از تلگرام و 
اینستاگرام و واتس اپ !

احتماال تعدادش 
قابل توجه دوستان 

نبوده

این ضعف نتیجه 
مردم هست یا 

مسئوالن

اون تیمه خیلی 
وضع درستی داره که 

حاال مالک اش هم 
بازداشت بشه !!

رتبه دوم کودک ۶ ساله 
مشهدی در مسابقات 

جهانی برنامه نویسی

انتقاد عضو شورای شهر 
مشهد؛ برخی فیلم های 

جشنواره فجر را نمی شد 
با خانواده دید!

سخنگوی کمیسیون 
صیانت مجلس: 

مردم آزادند از هر 
پلتفرمی  که خواستند 

استفاده کنند.

مدیرکل ورزش وجوانان 
خراسان رضوی:

۶۰ پروژه ورزشی رها شده 
در استان

نایب رئیس شورای 
اسامی شهر مشهد: 

معماری مشهد دچار 
ضعف فرهنگی است

مالک یکی از تیم های 
ورزشی مشهدی 

بازداشت شد

شی
ورز

 و 
گنی

ره
ف
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حمایت شورای شهر مشهد از راه اندازی شهربازی در مقیاس ملی

رئیس کمیسـیون شهرسـازی و معماری شـورای شـهر مشهد: 
تخلـف در ۹۰ درصد ساخت وسـازهای قانونی مشـهد

ــر  ــه خط ــه لحظ ــن لحظ ــا ایم ــاختمان های ن ــهد: س ــهردار مش ش
جانــی بــرای مــردم دارد

فــرودگاه مشــهد در  ترمینــال خارجــی  راه و شهرســازی:  وزیــر 
دســتور کار قــرار گیــرد

ــرداری غیــر اصولــی در  تخریــب منــزل مســکونی بــه دلیــل گودب
منطقــه ســیدی مشــهد

راه اندازی سامانه اطاع از زمان تقریبی رسیدن 
اتوبوس ها به ایستگاه

همین شهربازی فعلی رو حفظ کنین بقیه پیش کش

و شما هم احتماال راضی از دریافت جریمه این همه تخلف

دقیقا چرا پلمپ نمیکنین ؟!

مســئولین دیــدن وزیــر خیلــی دوســت دارن گفتــن بــه جــای 
!!! ترمینــال میخوایــم شــهر فرودگاهــی بســازیم 

نظارت بر ساخت و سازم آرزوست

تا جایی که ما یادمونه اینو هر دوره راه اندازی میکنن !!

ءءءءءی
شءءره
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عضو هیات رئیسه شورای اسامی شهر مشهد: 
خانم ها در صدر استفاده کنندگان از پارک ها هستند

افزایش میزان آالینده ها در هوای مشهد 
آلودگی در وضعیت هشدار

دستگاه قضا و استانداری، پشتوانه شهرداری مشهد 
در پیشگیری از  تخلفات ساختمانی

معاون دادستان عمومی و انقاب مرکز خراسان رضوی: در بحث 
کودکان کار با دستگاه هایی که کوتاهی کنند برخورد کیفری می کنیم

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد: 
همه پوشاک خارجی مشهد، قاچاق است

آب رسانی به ۲۵۰ روستای خراسان رضوی در زمستان با تانکر

ــح  ــرای تفری ــه ب ــای دیگ ــچ ج ــه هی ــوع ک ــن موض ــه ای ــم ب ــا ه اص
نــدارن مربــوط نیســت !

از مازوت که در مشهد می سوزد چه خبر ؟!

با این همه پشتوانه، این حجم از تخلف یکم غیرمعقوله!

مصاحبه کردن و تهدید کردن خوبه 
ولی عمل کردن تاثیرش بیشتره

چشم بازرسی اتاق اصناف روشن !!

ممنون از مدیران سخت کوش !!

ءءءءءی
شءءره
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ما رو از چی میترسونین؟ گرونی!!

خــود ســیب زمینی هــم فکــر نمی کــرد یــک روز انقــدر 
مهــم بشــه

کار خوبیــه، فقــط نمیدونــم چجــوری عــده ای  خیلــی 
چندیــن هــزار میلیــارد فــرار مالیاتــی میکنــن

تورم؟ کاهش؟ مارو گرفتین؟!

احتماال سر کوچه مدیر محترم این قیمته!

عیبی نداره عوضش دالل ها کاما داخل چرخه هستن

گرانی موبایل در راه است

آغــاز عرضــه ســیب زمینی در بازارهــای میــوه و تره بــار 
شــهرداری مشــهد

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی: دستگاه های 
کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی متصل می شوند

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی خراسان رضوی: 
خ تورم نقطه  به  نقطه خانوار استان بهمن ماه نسبت  نر

به سال گذشته ۰.۳ درصد کاهش یافته

وزارت جهاد کشاورزی: برن� طارم ایرانی درجه یک
۶۵ هزار تومان

رئیس اتحادیه صادر کنندگان زعفران خراسان رضوی: 
صادرکنندگان از چرخه صادرات حذف شده اند

ءءءءءی
صاءءءد

قت
ا
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حواسشـون  هـم  محتـرم  خدمتگـزاران  نیسـت  بهتـر 
بـه حـرف زدنشـون باشـه ؟!

یعنی شما هم خبر نداشتین !!

خــب حــاال افــرادی کــه چندیــن ســاله بــه همیــن هــوا 
ســفر خارجــی میــرن و حــال میکنــن چــی میشــه ؟!

جوانگرایی شما ما رو کشته

چرا از خدمات این بزرگواران نمیگن واقعا

ممنون، خب بعدش که تحمل نمیکنین 
چکار میکنین ؟

عضو شورای شهر مشهد: رسانه های معاند مدام در حال 
تخریب و لجن پراکنی علیه نظام و خدمتگزاران هستند

رئیس شورای اسامی شهر مشهد: 
ــتند  ــی هس ــم وارث بدهی های ــورای شش ــهرداری و ش ش

کــه نقشــی در آنهــا نداشــته اند

عضو شورای شهر مشهد: عضویت در سازمان های 
بین المللی هیچ خروجی برای مشهد نداشته !

معاون سیاسـی اسـتانداری خراسـان رضوی: میانگین 
سـنی فرمانداران انتخاب شـده در این اسـتان بین ۴۵
تا ۴۷ سـال اسـت که معتقدیم عدد مناسـبی اسـت.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی : 
معاندان، تخلفات مدیران را بزرگ جلوه می دهند

اسـتاندار خراسـان رضـوی: کـم کاری و بی انگیزگـی 
هیـچ مدیـری را تحمـل نمی کنیـم

ءءءءءءءیس
سیا
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مدیرعامــل ســازمان مدیریــت حمل ونقــل بــار درون 
راه انــدازی  از  مشــهد  شــهرداری  حومــه  و  شــهری 
ــاغل  ــدگان ش ــه رانن ــات ب ــه خدم ــی ارائ ــگاه رفاه باش
حمل و نقــل بــار درون شــهری دارای پروانــه خبــر داد.
»سید جعفر شمس« با بیان این مطلب، اظهار 
مدیریت  در  که  مباحثی  مهم ترین  از  یکی  کرد: 
سازمان های امروزی وجود دارد، نگاه به حوزه منابع 
انسانی و توجه به نیازها و مشکات ایشان است. با 
توجه به همین رویکرد، باشگاه رفاهی رانندگان، یکی 
که می بایست  الزاماتی است  و  نیازها  از مهمترین 
حوزه های  در  رانندگان  مشکات  رفع  به  نگاه  با 
خودرویی، سامت و تسهیات مالی راه اندازی شود.

فلسفه وجودی باشگاه
وی با بیان اینکه فلســفه وجودی این باشــگاه، ارائه 
خدمــات رفاهــی بــرای راننــدگان حمل ونقــل بــار در 
ســه محــور اصلــی اســت، ادامــه داد: محــور اول؛ ارائــه 
خدمــات خودرویــی از جملــه بیمــه شــخص ثالــث و 
تامیــن قطعــات یدکــی ماننــد الســتیک، ضــد یــخ و 
باطری اســت. محور دوم؛ برداشــتن گامی در راستای 
اعطــای تهســیات و وام بــرای راننــدگان خواهــد بــود.
شــمس اضافــه کــرد: طبیعتــا یکــی از اقداماتــی کــه 
ســازمان ما و سیســتم مدیریت شهری در این دوره 
پیگیــر خواهــد بــود، رفــع موانع موجود در این مســیر 
اســت کــه از جملــه آن می تــوان بــه صــدور مدارکــی 
رســمی جهــت معرفــی ایــن افــراد بــه عنــوان شــاغلین 

ــرد. ــاره ک ــن اش ــذ وام ضام ــت اخ ــا جه ــه بانک ه ــهری  ب ــار درون ش ــل ب ــوزه حمل ونق در ح
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت حمل ونقــل بــار درون شــهری و حومه شــهرداری مشــهد 
ضمــن اشــاره بــه ارائــه تســهیات مختلــف در باشــگاه رفاهــی راننــدگان بــار درون شــهری، 
تصریــح کــرد: ارائــه کارت هــای اعتبــاری بــرای خریــد ارزاق و قطعــات خودرویــی، خدمتــی 

اســت کــه در ایــن باشــگاه ارائــه خواهــد شــد.
در ایــن خصــوص ایجــاد خدمــات بانکــی آســان، بــا ارائــه کارت هــای اعتبــاری بــه راننــدگان 
محتــرم جهــت مبــادالت مالــی خــرد و اســتفاده از ظرفیــت اجتماعــی حــوزه راننــدگان حــوزه 
حمل ونقــل بــار بعنــوان یــک خانــواده بــزرگ در مجموعــه شــهر جهــت تشــکیل صنــدوق 

قرض الحســنه ای بــا محوریــت و مدیریــت خــود ایشــان اســت.

سالمت خانواده بزرگ حمل ونقل درون شهری
وی با بیان اینکه در محور سوم، بحث سامت خانواده بزرگ حمل ونقل بار درون شهری 
مورد تاکید و توجه است و در اولویت قرار می گیرد، عنوان کرد: در این بخش بیمه تکمیلی 
درمان رانندگان و آزمایشات پزشکی دوره ای آنان، ارائه خدمات ورزشی و تفریحی مانند 
استخر و استفاده از مکان های ورزشی در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین برگزاری 
دوره های آموزشی با رویکرد توجه به حوزه سامت این عزیزان حائز اهمیت می باشد.

خادمان گمنام امام رضا؟ع؟
شــمس همچنیــن بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه توجــه بــه ســاختار اجتماعــی فعالیــن و 
راننــدگان محتــرم شــاغل در حــوزه حمل ونقــل بــار درون شــهری و ایجــاد زیرســاخت ها و 
شــبکه های ارتباطــی بیــن خانــواده بــزرگ حمل ونقــل و شــهروندان و مجموعــه مدیریــت 
شــهری از وظایفــی اســت کــه می شــود جهــت ایجــاد هویت اجتماعــی این خادمــان حضرت 

علی بن موســی الرضا؟ع؟ کــه بــه حــق خادمــان گمنــام می باشــند اشــاره کــرد.

آمادگی سازمان حمل بار درون شهری برای نوروز 
ح  وی همچنین در خصوص آمادگی این سـازمان برای ایام نوروز خاطرنشـان کرد: در طر
اسـتقبال از بهـار همـکاران مـا در حـوزه نظـارت و بازرسـی وظایـف مهمی را برعهـده دارند، 
یکـی از ایـن وظایـف، هدایـت خودروهـای حمـل ونقـل بـاری سـنگین و نیمـه سـنگین به 
کنارگذر شـمالی که باعث کنترل ترافیک شـهر به خصوص در هسـته مرکزی می شـود و 
به جهت سهولت در تردد زائرین و مجاورین شهر مقدس مشهد تاثیر به سزایی دارد.

جلوگیری از سرقت منازل با افزایش نظارت سازمان حمل بار درون شهری
بــا پلیــس راهــور و پلیــس انتظامــی اســتان در بحــث عــدم  ح مشــترک  ایشــان از طــر
جابه جایــی لــوازم منــزل در ایــام نــوروز گفــت و افــزود: در ایــن ایــام صــدور مجــوز جهــت 
ــدم  ــر ع ــارت ب ــا نظ ــکاران م ــن هم ــد و همچنی ــد ش ــام نخواه ــزل انج ــه من ــی اثاثی جابجای

جابجایــی لــوازم منــزل را بصــورت مســتمر پیگیــری و ایــن حــوزه را رصــد مــی کننــد.
وی در پایــان عیــد نــوروز را بــه همــه همــکاران خــدوم شــهرداری بــه خصــوص همــکاران 
خــود در ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار درون شــهری و نیــز خانــواده بــزرگ حمــل  بــار 

تبریــک و تهنیــت گفــت.

راه اندازی باشگاه رفاهـی رانندگان 
ویـــژه حــوزه حمـــل ونقـــل بـــار درون شــهری در مشــهد

یژه
ی و

گتو
گف
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یکی از موضوعاتی که دغدغه شــهروندان مشــهدی 
تــا بــه امــروز بــوده اســت و البتــه ســبب نارضایتــی 
هــم  پارکینــگ  سیســتم  علمکــرد  از  شــهروندان 
می شــده اســت نحــوه محاســبه هزینــه پــارک خــودرو 
در پارکینگ هــای حاشــیه ای و غیرحاشــیه ای بــوده 
بدیــن صــورت کــه شــهروندان بــه درســتی هیچــگاه 
بــرای  شــده  کســر  هزینــه  کــه  نمی شــدند  متوجــه 
پــارک خــودرو چگونــه محاســبه و ایجــاد شــده اســت. 
ترافیکــی  ارتباطــات  توســعه  شــرکت  رو  همیــن  از 
شــهروندان،  خودروهــای  بــرای  مشــهد  شــهرداری 
ایجــاد  شــهروند  خــود  درخواســت  بــا  را  پروفایلــی 
ــه  ــا از ایــن پــس، تراکنش هــای پارکینــگ، ب می کنــد ت

صــورت شــفاف در معــرض دیــد قــرار گیــرد.
ارتباطــات  توســعه  شــرکت  زمینــه  همیــن  در 
اســفند  ابتــدای  از  مشــهد  شــهرداری  ترافیکــی 
ریــز تراکنش هــای  آســاپ، تمامــی  مــاه در ســامانه 
جدیــد، نحــوه محاســبه هــر تراکنــش، کســر شــارژ 
در  خــودرو  پــارک  بــه  مربــوط  شــارژ  صورتحســاب  و 
بــرای  حاشــیه ای  غیــر  و  حاشــیه ای  پارکینگ هــای 

اســت. کــرده  شــفاف  شــهروندان 
پــارک  موضــوع  در  شــهروندان  بــرای  همیشــه 
ــارک  ــه پ ــه هزین ــد ک ــوال پیــش می آم ــن س ــودرو ای خ
خــودرو بــر چــه مبنایــی محاســبه می شــود و مبلغــی 
کــه بــرای پــارک خــودرو شــهروند پرداخــت می کنــد بــه 
ــا بــه امــروز عملکــرد  چــه علــت کســر شــده اســت. ت
کســر شــارژ پــاک خــودرو و نحــوه محاســبه آن بــرای 

شــهروندان مبهــم بــوده اســت، در ایــن رابطــه تمــام اطاعاتــی کــه شــهروندان در موضــوع 
کســر شــارژ پــارک خــودروی خــود دریافــت می کردنــد فقــط بــه پیامکــی ختــم می شــده کــه 
بــرای شــهروندان ارســال می شــد. بــه عنــوان مثــال، هیــچ گاه پیامــک ارســالی از بانــک بــرای 
هــر تراکنــش، نمی توانــد جایگزیــن صــورت حســاب بانکــی باشــد؛ ولــی از ابتدای اســفندماه 
در ســامانه آســاپ، ایــن امــکان ایجــاد شــده، کــه بــر اســاس آن تمامــی تراکنش هــای جدیــد 
پارکینــگ کــه از مــاه اخیــر محاســبه شــده و گــزارش ریــز هزینــه کســر شــارژ پــارک بــه صــورت 

شــفاف بــه اطــاع شــهروندان می رســد.
بــرای دسترســی بــه ایــن ســامانه، شــهروندان می توانــد بــا ورود بــه لینــک کــه ذیــل 
هــر پیامــک بــرای آنهــا ارســال می شــود، فرآینــد ثبت نــام و هویت ســنجی خــود را انجــام 
دهنــد و پــس از تاییــد فرآینــد ثبت نــام، صفحــه کاربــری بــرای شــهروند ایجــاد می شــود 
و شــهروند می توانــد بــا ورود بــه ایــن صفحــه، ریــز گــردش تراکنش هــای خــود را از مــاه 
اخیــر، در پارکینگ هــای حاشــیه و غیرحاشــیه را ماحظــه کنــد. در ایــن صفحــه کاربــری، 
خدماتــی شــامل صــورت حســاب های پرداختــی شــهروند مشــخص اســت و همچنیــن 
ریــز تراکنش هــای پارکینــگ و نحــوه و علــل ایجــاد هزینــه، بــر اســاس تعرفه هــای مصــوب 
ــزار  ــهروند ۲۰ ه ــک ش ــرای ی ــک روز ب ــول ی ــر در ط ــه اگ ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــخص اس آن مش
تومــان هزینــه پــارک خــودرو کســر شــده اســت، بــا ورود بــه ایــن ســامانه، شــهروند می توانــد  
ــه  ــتفاده از چ ــا اس ــی و ب ــه زمان های ــ� در چ ــن مبل ــه ای ــود ک ــه ش ــفاف متوج ــورت ش ــه ص ب
ــوه محاســبه  ــرای نح ــرای وی محاســبه شــده اســت و دقیقــا الگویــی کــه مــا ب تعرفــه ای ب
پــارک خــودرو، بــه صــورت خــودکار در ســامانه آســاپ از آن اســتفاده می کنیــم در دســترس 

شــهروندان نیــز خواهــد بــود.
بــا بهره منــدی از فــاز جدیــد ســامانه، دیگــر صــورت حســاب های کاغــذی پارکینگ هــای 
غیرحاشــیه ای چــاپ نخواهــد شــد و در راســتای حفــظ محیط زیســت و حــذف هزینه هــای 
غیــر ضــروری کاغــذ و پرینتــر و همچنیــن رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی مبــارزه بــا کرونــا؛ 
شــهروندان می تواننــد از طریــق حســاب کاربــری خــود، صورت حســاب الکترونیکــی هــر 
شــارژ را دریافــت نمــوده و عــاوه بــر آن نســبت بــه شــارژ حســاب پارکینــگ خــود بــا ۱۰ درصــد 

تخفیــف شــارژ غیرحضــوری اقــدام کننــد.
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دنبــال  بــه  مشــهد  بــه  ســفر  در  کــه  آنهایــی  بــرای 
هیجــان، تفریــح و خوش گذرانــی هســتند شــهربازی 
ــت.  ــن گزینه هاس ــی از بهتری ــهد یک ــت مش ــارک مل پ
ایــن شــهربازی در ســال ۱۳۵۱ خورشــیدی در قلــب 
ملــت  پــارک  مشــهد،  شــهر  بوســتان  بزرگتریــن 
ــهربازی  ــن ش ــوان اولی ــه عن ــت و ب ــده اس ــاخته ش س
کــه  ای  مجموعــه  می شــود.  شــناخته  نیــز  مشــهد 
خ و  ۳۰ هــزار مترمربــع وســعت دارد و بزرگتریــن چــر

خبری خوش برای مردم م�هد

شهربازی �ارک م�� ب� زودی بازگشا�� می شود 
فلــک خاورمیانــه را در خــود جــای داده اســت. مجموعــه شــهربازی و ســرگرمی پــارک ملــت 
بــه عنــوان اولیــن دارنــده گواهــی اســتاندارد تجهیــزات شــهربازی در کشــور نیــز شــناخته 
می شــود و از نظــر تنــوع و کیفیــت در میــان برتریــن شــهربازی های ایــران قــرار گرفتــه اســت.  
شــهربازی پــارک ملــت یکــی از فضاهــای قدیمــی و تفریحــی شــهر مشــهد و مکانــی بــرای 
گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان و زائــران بــه شــمار مــی رود؛ بــه همیــن جهــت مدیریــت 
شــهری بــه دلیــل نیــاز ایــن مجموعــه بــه بهســازی، بازســازی و استانداردســازی دســتگاه ها 
حــوزه  در  مذکــور  پروژه هــای  اجــرای  بــه  نســبت  و  اســتفاده  کرونــا  پاندومــی  شــرایط  از 

تجهیــزات، فضاســازی و ابنیــه اقــدام کــرد.
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طبــق پیش بینی هــا قــرار بــود بخــش زیــادی از ایــن اقدامــات جهــت بازگشــایی مجــدد 
شــهربازی پــارک ملــت تــا تیرمــاه ســال جــاری اعمــال شــود، امــا بــا تــداوم شــرایط همه گیری و 
ابــاغ مصوبــات ســتاد ملــی کرونــا امــکان بازگشــایی ایــن مجموعــه فراهــم نشــد، در نتیجــه 
بــا اتمــام عملیــات اجــرای پــروژه، مقــرر شــد مجموعــه مذکــور با رعایــت تمامــی پروتکل های 

بهداشــتی فعال شــود.
ــورای اســامی شــهر  رئیــس کمیســیون اقتصــادی، ســرمایه گذاری و مشــارکت های ش
مشــهد از انعقــاد قــرارداد بــا ســرمایه گذار جهــت بهره بــرداری از شــهربازی پــارک ملــت 

خبر داد.
مجیــد دبیریــان بــا اعــام ایــن مطلــب اظهــار کــرد: معاونــت اقتصــادی شــهرداری و پــس 
از انجــام تشــریفات قانونــی و رفــع محدودیت هــای دوران کرونــا، قــرارداد بهره بــرداری از 

شــهربازی پــارک ملــت بــا ســرمایه گذار منعقــد شــد.
وی ادامـــه داد: بـــه همیـــن منظـــور فضـــای شـــهربازی و تجهیـــزات آن بـــرای آماده ســـازی 
و اخـــذ مجـــوز بهره بـــرداری از مراجـــع قانونـــی، نظیـــر اداره اســـتاندارد، اداره بهداشـــت و… 

اســـت. قرارگرفتـــه  جدیـــد  بهره بـــردار  اختیـــار  در 
ــه زودی  ــم ب عضــو شــورای شــهر افــزود: امیــد داری
ــای  ــازی فض ــاختی و بهس ــات زیرس ــل اقدام ــا تکمی ب
آغــاز  و  بازگشــایی  شــاهد  ملــت  پــارک  شــهربازی 
ایجــاد محیطــی  و  ایــن مجموعــه  فعالیــت مجــدد 
شــاد و ســالم بــرای تفریحــات خانوادگــی مجــاوران و 

باشــیم. مشــهدالرضا؟ع؟  زائــران 
ــم  ــی و مهـ ــهربازی قدیمـ ــن شـ ــد ایـ ــد دیـ ــال بایـ حـ
بـــرای مـــردم مشـــهد، عیـــد نـــوروز بـــه روی زائـــران و 
ــاوران شـــهر مقـــدس مشـــهد گشـــوده خواهـــد  مجـ

شـــد یـــا خیـــر ؟

تهیه و تدوین گزارش: مینا امامی
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ببینید گرونی با سیگاری ها چه کرده!  )مهدی عزیزی(
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فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره 10
----------
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