محالت منطقه ما :
احمدآباد ،بهشت،راهنمايي ،فلسطين،
سجاد ،آبكوه ،ارشاد ،سناباد ،سعدآباد ،شهيدكالهدوز،گوهرشاد

نصب پالک افتخار بر سردر منزل
بسکتبالیست ،مربی و خبرنگار
پیشکسوت محله فلسطین

هفـته نامه محلی مردم مشهد  /شمـاره  / 261شنبه  25/شهریور 96
Shahrara.com/neighborhoods.html

درد15سالهام
شفاپیداکرد

1

منطقـه
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شهرآرامحله از وضعیت
10پل هوایی عابر پیاده منطقه یک گزارش میدهد

پلمعطل،پلمجلل
عکس :نیما نجف زاده /شهرآرامحله

در نشست شورای بهداشت منطقه یک تصویب شد

تشکیل کارگروه ایمنی و بهداشت برای مدارس

2

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه انجام شد

برگزاری تورهای زیارتی و گردشگری در دهه والیت
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{خبر}

رئیس اداره فنی و عمران شهرداری منطقه
یک خبر داد

اتمام فاز اول پیادهروسازی
بولوار خیام

رئیسادارهفنیوعمرانشهرداریمنطقهیکاز
اتمامفازاولپیادهروسازیبولوارخیام،حدفاصل
سه راه خیام تا خیام 11خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک،
حمیدرضامعلمبااعالماینخبر،عنوانکرد:فاز
اولاینپروژهشامل927مترمربعپیادهروسازی،
321مترمربع آسفالت خط دوچرخه و یکهزار و
 84مترمربعجدولگذاریبود.
وی با بیان اینکه از اردیبهشــت ماه سال جاری
عملیات عمرانی این پروژه آغاز شد ،اظهار کرد:
به منظور رفاه حال شهروندان فاز اول این پروژه
در مدت زمان کوتاهی به بهره برداری رســید و
عملیات عمرانی فاز دوم این پروژه از ماه گذشته
آغاز شده است.
رئیس اداره فنی و عمران شهرداری منطقه یک
هدف از اجرای جدولگذاری و پیادهروســازی
معابر را رفع موانع و معارضات طبیعی موجود و
تسهیل در رفت و آمد شهروندان دانست.

رئیس اداره فنی و عمران شهرداری منطقه
یک خبر داد

آسفالت بیش از 53هزار
مترمربع از معابر منطقه

رئیس اداره فنی و عمران شهرداری منطقه یک
از آســفالت بیش از 53هزار مترمربــع از معابر
منطقه در 6ماه نخست سال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک،
حمیدرضامعلمعنوانکرد:افزایشرفاهوبهبود
وضعیت تردد شهروندان ،مقابله با آب افتادگی
معابر در مواقع بارندگی ،ارتقای سطح سالمت
و ...از جملــه دالیل بهســازی آســفالت معابر
منطقه بوده است.
معلــم تصریح کــرد :آســفالت معابــر ،ترمیم و
مرمت بــه موقع آن عالوه بــر کاهش صدمات و
خســارات احتمالی به وسایل نقلیه عبوری ،در
فصــول بارندگی از آبگرفتگــی معابر جلوگیری
و از معضالت و مشــکالت ترافیکــی به صورت
چشمگیری میکاهد.
رئیس اداره فنی و عمران شهرداری منطقه یک
اضافه کرد :اجرای پروژه ترمیم و بهسازی معابر
پرترددومهممنطقه،بهمنظورمهیاکردنمعابربا
کیفیت مطلوبتر برای تردد شهروندان از سوی
شهرداری از جمله برنامههایی است که به مرور
در طول سال اجرا خواهد شد.

در نشست شورای بهداشت منطقه یک تصویب شد

تشکیلکارگروهایمنیوبهداشتبرایمدارس
نشســت شهریور ماه شــورای بهداشت شــهرداری منطقه یک با موضوع
پیگیــری وضعیت بهداشــت مدارس ،اســتقبال از بازگشــایی مدارس و
استقبال از ماه محرم و صفر و بررسی وضعیت فاضالبریزی معابر منطقه
برگزارشد .بهگزارششهرآرامحلهدرایننشستنمایندگانیازفرمانداری،
شهرداری منطقه یک ،سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان مدیریت
پسماند ،اداره آب و فاضالب مشهد و  ...حضور یافتند.
سازمان
آتشنشانی
درباره ایمنی
مدارس
کارگروه
تخصصی
تشکیلخواهد
داد و درباره
برقکشیهای
داخل
ساختمان،
آبسردکنها،
سیستماطفای
حریق و...
مستنداتخود
را با مراجعه به
مدارس ارائه
خواهد کرد

ارائه مستندات مرکز بهداشت از بهداشت مدارس
در این نشســت ،بررســی وضعیت بهداشــتی و ایمنی مدارس باتوجه به
اسکان مســافران و بازگشــایی مدارس مورد بررســی جدی قرار گرفت و
چندین مصوبه در اینباره تصویب شد.
بدینترتیب طبق مصوبات ،مرکز بهداشــت شــماره ،3به ارائه مستندات
درباره وضعیت بهداشتی مدارس تحت پوشــش از بررسی سرویسهای
بهداشــتی تا بوفه های مدارس و  ...خواهد پرداخت .همچنین سازمان
آتشنشــانی درباره ایمنی مدارس کارگروه تخصصی تشکیل خواهد داد
و درباره برقکشیهای داخل ساختمان ،آبسردکنها ،سیستم اطفای
حریق و ...مستندات خود را با مراجعه به مدارس ارائه خواهد کرد.
همچنین نواقص بهداشــتی مدارس همچون ســرویسهای بهداشتی،
آبخوریها و بوفهها ،با پیگیری اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی،
اداره سالمت ،اداره تعاون و سازمان دانشآموزی رفع خواهد شد.
50ایستگاه صلواتی بدون مجوز در سال گذشته
باتوجه به فرارســیدن مــاه محرم ،مصوبــه مهم دیگر این نشســت درباره
ایســتگاههای صلواتــی بود .در ایــن باره عــاوه بر بحث مجــوز برپایی

ایستگاهها ،رعایت ایمنی و بهداشت آنها نیز مورد توجه حاضران نشست
قرار گرفت و در این باره دومصوبه ارائه شد.
دربحث مجوزها عنوان شــد که شــهرداری منطقه یــک ،میتواند مجوز
53ایستگاه صلواتی را صادر کند که بهگفته رئیس اداره خدمات و محیط
زیست شهری منطقه یک ،سال گذشــته 50ایستگاه بدون مجوز در کنار
ایســتگاههای دیگر برپا شــده اســت .بدین ترتیب مصوبه در این رابطه،
نظارت بیشتر بر ارائه مجوزها از سوی شهرداری بود.
اما درباره مباحث بهداشتی و ایمنی ایستگاهها ،قرار بر ارائه چکلیستی از
موارد ایمنی و بهداشتی به برپاکنندگان ایستگاهها و گرفتن تعهدات الزم
از آنها برای رعایت آن بود.
رهاسازی فاضالب در دومحدوده مجد و آبکوه
موضوع مورد بحث دیگر در این نشست ،ارائه گزارشی از فاضالبریزیها
در معابر منطقــه یک بود .بهگفتــه رئیس اداره خدمات و محیط زیســت
شــهری منطقه یک ،معابری همچون خیابان مجد و بافت فرسوده آبکوه
بیشــترین فاضالبریزی را داشتهاند .در این بین از 356پرونده فرستاده
شده به شورای حل اختالف درباره این موضوع ،فقط 70مورد رفع تخلف
شده است .در این باره نیز پیشنهاد شهرداری ،حضور کارشناس فنی این
سازمان به همراه کارشــناس بهداشت هنگام بازدید از منازلی است که به
رهاسازی فاضالبهای خود پرداختهاند.همچنین درخواست پیگیری
از سازمان آب و فاضالب برای اتصال محدودههایی از منطقه یک به طرح
جمعآوری فاضالب اســت .بهگفته رئیس اداره خدمات و محیط زیســت
شــهری منطقه ،در دومحدوده مجد و آبکوه هنوز این طرح انجام نشــده
است که خود دلیلی بر رهاسازی فاضالبهای خانگی به خیابان است.

اقدامات اداره خدمات شهری منطقه در دهه والیت

شستوشویروزانههفتهزارمترمربعازمعابر

رئیس اداره خدمات و محیط زیســت شهری شهرداری منطقه یک گفت:
بهمنظور پاکسازی معابر و خیابانها ،روزانه بیش از هفتهزار مترمربع از
معابر شست و شو شده است .همچنین حدود 100متر مربع از پوسترها و
آثار تبلیغاتی پاکسازی شد.
جالل بیوکی به رفع نازیباییهای منطقه در این مدت نیز اشــاره و تصریح
کرد :به منظور رفاه حال شــهروندان بیش از سههزار متر مربع از معابر بایر
و رهاشــده پاکسازی شــد؛ زیرا آلودگی این معابر میتواند موجب انتشار
بیماریهای مختلفی مانند سالک شود.
رئیس اداره خدمات و محیط زیســت شــهری شــهرداری منطقه گفت:
جمعآوری32متکدی،جمعآوری 32تابلوتبلیغاتیو...ازجملهاقدامات
اداره خدمات شهری در این مدت بوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در این مدت  16سطل ثابت زباله ،جایگزین
یا بازسازی شده است ،افزود :پاکسازی یکهزار و  680تابلوی ترافیکی،
رفع نقص و شســتوشوی  14چشمه ســرویس بهداشتی به صورت دوره
ای و ...اقدامات دیگرما بوده است.
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{خبر}

از سری مصوبات شورای اجتماعی
محله گوهرشاد برگزار شد

همایش چگونه
شاد زیستن

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه انجام شد

برگزاریتورهایزیارتیوگردشگریدردههوالیت
معــاون فرهنگــی و اجتماعی شــهرداری منطقــه یک گفــت :بهمنظور
غنیســازی اوقات فراغت زائران و مجاوران امام رضا(ع) تورهای زیارتی،
تفریحی ،آموزشی و گردشگری در منطقه یک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی منطقه یک ،فریده وجدانی اظهار کرد :انجام این
طرحها عالوه برایجاد کارآفرینی و اشتغال ،شناسایی و معرفی ظرفیتها،
موجب ایجاد شــادابی و نشاط ،تنو عبخشــی به جاذبههای گردشگری و
جلوگیری از یکنواختی فضاهای سیاحتی برای گردشگران و شهروندان
میشود.

وی ادامه داد :اجرای چنین برنامههایی در ســطح شهر عالوه بر آشنایی
بیشــتر زائران و مجاوران با جاذبههای گردشگری و فرهنگی شهر مشهد،
موجب افزایش مانــدگاری زائر و همچنیــن پرداختن بــه اقتصاد زیارت
میشود که این موضوع میتواند به رشد و پویایی شهر مشهد کمک کند.
معــاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری منطقه یک مشــهد درباره نحوه
اطالعرســانی برگزاری این برنامه ،افــزود :برگزاری این تورها با ارســال
پیامک ،تبلیغات محیطی و برگزاری جلسات شوراهای اجتماعی محالت
به اطالع شهروندان و مجاوران امام رضا(ع) میرسد.

شهروند محله سعدآباد در جشنواره «دوام ثامن» برگزیده شد

نمرهبیستبرایبانویسعدآباد

سیده ســاجده علیزاده موسوی از شــهروندان محله ســعدآباددر اولین
جشنواره آموزشی دوام ثامن برگزیده شد.
مرتضــی گلمکانی رابط طــرح دوام ثامن منطقه یک با اعــام این خبر به
شهرآرامحله گفت :در اختتامیه جشــنواره دوام ثامن که با هدف تقدیر از
داوطلبان واکنش اضطراری محالت مشهد برگزار شد ،شهروند فعال محله
سعدآباد یکی از برگزیدگان این جشنواره بود.
وی افــزود :خانــم علیــزاده موســوی ،از بســیجیهای فعــال مســجد
صاحبالزمان(عج) است که در آزمون جشــنواره ،نمره  20را کسب کرد
و از طرفی زیرمجموعهای قوی تشکیل داد و به آموزش آنها پرداخت.
گلمکانی در ادامه با اشاره به چیســتی طرح دوام ثامن گفت :طرح دوام
ثامن مخفف «داوطلبان واکنش اضطرار محله» اســت و در ســال 1395
با هدف آمادهســازی شهروندان برای روبهروشــدن با اتفاقات پیشبینی
نشده ،در مشهد شروع به کار کرد.
وی با بیان اینکه در بهمن ماه این طرح در منطقه یک شــروع شده است،

گفت:یکدورهکالسهای آموزش مقدماتیهالل احمر ،مدیریتبحران،
آتشنشانی و پدافند غیر عامل برای 240تن از شهروندان محله سعدآباد
برگزار شد.
رابــط طرح دوام ثامن افزود :پس از این دوره ،از شــرکتکنندگان آزمونی
گرفته شــد و به 84نفر گواهینامه اعطا کردیم .بعد از آزمون نیز به مرحله
جشنواره رسیدیم .در این مرحله هر کدام از شرکتکنندگان میتوانست
به یک تا پنجنفر از اطرافیان خود آموزش بدهد تا در جشنواره شرکت کنند.
درنهایت 75نفر برای شرکت در جشنواره انتخاب شد.
گلمکانی عنــوان کرد :در جشــنواره نیــز دورههای عملــی و تخصصی
آتشنشانی ،هالل احمر ،مدیریت بحران و پدافند غیر عامل برگزار شد.
در اختتامیه جشنوارۀ دوام ثامن ،از ٣٠شــهروند برتر مشهدی که در این دورۀ
آموزشــی شــرکت کرده و رتبۀ برتر کسب کردند ،تقدیر شــد که شهروند محله
ســعدآباد هم جزو برگزیدگان بود .در این بین ،مدیریت طرح دوام ثامن منطقه
یکازپنجبرگزیدهدیگرطرحدوامثامنمحلهسعدآبادتقدیرخواهدکرد.

مصوبه شورای اجتماعی محالت ناحیه2

کارگاهآموزشیسبکزندگیسالمدرمسجدصاحبالزمان
کارگاه آموزشــی ســبک زندگی ســالم ویژه بانوان منطقه یک در مسجد
صاحبالزمان(عج) برگزار شد.
دبیر شــوراهای اجتماعی ناحیه یک و دو شــهرداری منطقه یک مشــهد
گفت :به همت شورای اجتماعی محالت ناحیه دو کارگاه آموزشی ساده و
کاربردی سبک زندگی سالم برگزار شد.
حامــد ضیائی با بیــان اینکه ایــن کارگاه با رویکرد تغذیه ســالم مبتنی بر
آموزههای طب سنتی و اسالمی برگزار شد ،عنوان کرد :همچنین در این
دوره درمان برخی از بیماریها به وسیله طب سنتی بیان شد.

(عج)

وی ادامه داد :خوشبختانه این برنامه مورد استقبال بانوان شرکتکننده
قرار گرفت و آنان تقاضا کردند ایــن نوع از کارگاهها در موضوعات مختلف
ادامه داشته باشد.
دبیر شــوراهای اجتماعی ناحیه یک و دو شــهرداری منطقه یک مشــهد
با اشــاره به اینکه برگزاری ایــن کارگاهها موجب باال رفتن ســطح آگاهی
شــهروندان میشــود ،افزود :امیدواریــم بتوانیم دورههای آموزشــی و
کاربردی مختلفی را بــا موضوعات متفاوت برای تمام اقشــار ،گروههای
سنی و  ...برگزار کنیم.

برگزاری
این تورها با
ارسال پیامک،
تبلیغات
محیطیو
برگزاری
جلسات
شوراهای
اجتماعی
محالت
به اطالع
شهروندان
و مجاوران
امام رضا(ع)
میرسد

همایش چگونه شــاد زیستن ویژه بانوان منطقه
یکدرپایگاهبسیجامابیها(س)برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک،
همایش چگونه شادزیســتن از سری مصوبات
شورای اجتماعی محله گوهرشاد برگزار شد.
امــا از جمله موضوعــات مطرح شــده در این
کارگاه ،تعریف شادی در زندگی ،انواع شادی،
عوامل شادی ،چگونگی تحقق شادی و ایجاد
آرامش در خانــواده ،روشهای پیشــگیری از
افسردگی ...بود .مباحثی که با استناد به آیات
قرآن کریم و با هــدف ترویج آموزههای دینی در
نهاد مقدس خانواده و تالش برای تحکیم بنیان
خانواده و اصالح سبک زندگی اسالمی ایرانی
آموزش داده شد.
این همایش بــا هدف افزایش نشــاط جمعی،
ارتقای ســطح ســامت روان مردم و پیشگیری
از آســیبهای اجتماعــی در پایــگاه بســیج
امابیها(س) برپا شد.

در نشست شورای اجتماعی
محله راهنمایی تصویب شد

فراخوان برای
جذب عضو جدید

حمایت از کاالی ایرانی به منظور تحقق اقتصاد
مقاومتی در نشســت شــورای اجتماعی محله
راهنمایــی عنوان و فراخــوان برای جذب عضو
جدید تصویب شــد .در این بیــن ،تخفیف ویژه
بــرای کاالهای داخلــی ،تبلیغ ایــن کاالها در
ســطح شــهر و ...از جمله موضوعاتــی بود که
در راســتای تحقق اقتصــاد مقاومتی توســط
نمایندگانشورامطرحشد.چاپبنربرایجذب
اعضای جدید شورا در ســطح محله راهنمایی
یکی از مصوبات این جلسه بود.

شهرآرا محله  /ویژه منطقه 1
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میدان فلسطین

پل ملک آباد 3

خیام

پل خیام  11و 13

اشکاالتی که رفع شد
ســال  93بود که از وضعیت پلهای هوایی منطقه گزارشی تهیه
کردیم .در آن گزارش اشاره کرده بودیم پلهها و بدنه بیشتر پلهای
هواییعابرپیادهکثیفوراهپلههاباایرانیتهاینامناسبمحصور
شده است و برخی از شــهروندان به کشیدن طر حهای گرافیتی
روی آن اقــدام کردهانــد .از طرفی ایرانیت بعضــی پلهها طوری
نصب شده که امکان دید وجود نداشت و امنیت عابران را به خطر
میانداخت .خوشــبختانه در بازدید این گزارش این مشــکلها
بهطور کامل حل شده بود.

پل بنی فاطمه

بازهم عبور از عرض خیابان

بیشــتر پلهای منطقه در مکانهای پرتردد قــرار گرفتهاند؛ اما
بهدلیل نداشتن پلهبرقی و آسانسور رفت و آمد را برای شهروندان
و بهویژه سالمندان و دانشآموزان دشوار کرده است و آمد و شد از
این پلها بسیار کم اســت و مردم عبور از عرض خیابان را ترجیح
میدهند.

خیام

طول42 :متر
عرض2 :متر
سال ساخت1385 :
اعتبار هزینهشده:
حدود یکصد میلیون تومان

شهید منتظری

طول34 :متر
عرض2 :متر
سال ساخت1383 :
اعتبار هزینهشده:
حدود یکصد میلیون تومان

ملک آباد

احمدآباد

پل خیام 35
طول42 :متر
عرض2 :متر
سال ساخت1385 :
اعتبار هزینهشده:
حدود یکصد میلیون تومان

لیال کوچکزاده-درست مقابل یکی از ورودیهای بیمارستان قائم(عج)،
پل هوایی عابر پیاده قدیمی و مشکلدار ،جای خود را به پلی سرپوشیده
و زیبا داده است.حاال شهروندان از همان لحظه ورود به پل ،برای دقایقی
شلوغیهای شهر را فراموش میکنند .اینجا رنگهای آبی ،زرد و قرمز و سبز
زیر نور خورشید ،براقتر و شادمانتر بهنظر میرسد؛ صدای موسیقی بلند
است و گوشنواز و هوای مطبوع خنککنندهها هم دلبری میکند .حتی
شاید همراهان بیمارکه بیشترین استفاده از این پل را دارند ،برای دقایقی
حالشان بهتر شود.
مدتی است که از بازگشایی پل هوایی عابر پیاده در مقابل بیمارستان
قائم(عج) با ظاهر متفاوت آن میگذرد .حاال در خیابان احمدآباد دوپل
هوایی متفاوت در مسافت کمی از یکدیگر قرار گرفته است که بهگفته مدیران
شهری ،در کشور نمونه ندارد و بینظیر است.
پل هوایی عابر پیاده سهراهراهنمایی دراوایل سال  1394با شکل جدید و
متفاوتش که شبیه به نمایشگاهی هوایی بود ،افتتاح شد؛ دوسال گذشت
و حاال نوبت به پل پررفت و آمد قائم(عج) است .گرچه با گذشت دوسال از
گشایش پل راهنمایی ،مشکالت قدیمی آن که به پلههای برقی مربوط بود،
همچنانپابرجاستوازطرفیفضایداخلپلنیزاینروزهابیشتربهفضایی
نیمهمتروک تبدیل شده است .در این گزارش ،با نگاهی به دالیل تغییرات پل
هوایی قائم(عج) ،به مشکالت پلهوایی سهراه راهنمایی نیز میپردازیم و
اینکه چرا سرنوشت پلی زیبا و مدرن بعد از دوسال اینگونه است و مدیران
شهری برای تعمیر و نگهداری از آن چه اندیشیدهاند.
در این بین یادآوری خواهیم کرد که باوجود دوپل هوایی نامبرده ،هشت پل
هوایی دیگر نیز در منطقه قرار گرفته است که روی نقشه منطقه ،آنها را با
ویژگیها و مشکالت احتمالیشان جانمایی کردیم.

پراکندگی پلهای هوایی در منطقه ما
یکسان نیست

پراکندگیپلهایهواییدرمنطقهمایکساننیستوبیشترپلها
در راسته خیابان احمدآباد به ســمت ملکآباد قرار گرفته است؛
درحالی که به گفته شــهروندان منطقــه مکانهای پرخطر برای
عبور و مرور در منطقه کم نیست.

شهرآرامحله از وضعیت
10پل هوایی عابر پیاده منطقه یک گزارش میدهد

پلمعطل
پلمجلل

ابوذر غفاری

طول34 :متر
عرض2 :متر
سال ساخت1385 :
اعتبار هزینهشده:
حدود یکصد میلیون تومان

پل بزرگمهر

طول32 :متر
عرض2 :متر
سال ساخت1383 :
اعتبار هزینهشده:
حدود یکصد میلیون تومان

پل منتظری

طول35 :متر
عرض2 :متر
سال ساخت1385 :
اعتبار هزینهشده:
حدود یکصد میلیون تومان
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طول35 :متر عرض3 :متر
سال ساخت1383 :
اعتبار هزینهشده در سال  :83بیش از
150میلیون تومان
سال بازسازی1394 :
اعتبار هزینهشده در سال :94
یکمیلیاردتومان

طول35 :متر
عرض2 :متر
سال ساخت1383 :
اعتبار هزینهشده:
حدود یکصد میلیون تومان

بیمارستان قائم
میدان طالقانی

پل راهنمایی

احمدآباد

پل میدان احمدآباد

گالیههای مردم از مشکالت
پل هوایی عابر پیاده تقاطع سهراه راهنمایی و احمدآباد

هیچ زمانی پلهها درست نبوده است

پل ســه راه راهنمایی بیشتر به پلی متروکه شــبیه شده است که
همه زیباییهای بعد از بازســازیاش در سال  94را از دست داده
است .ازهمان ابتدایورود ،پلههایش ِدل ِدل میزند و روان حرکت
نمیکند و ترســی را در نگاه مردم موجب میشود .آن باال هم که
میرسی ،گرما و هوای خفه مشامت را میآزارد و قدمهایت را تندتر
میکنی تا زودتر از پل بگذری.
از هیچکــدام از تبلیغات زیبا که زمانی مردم در کنارشــان عکس
یادگاریمیگرفتند،اثرینیست.پلسمتسهراهراهنماییرانیز
مدتهاست بستهاند و رفت و آمدی انجام نمیشود.
یکی از مغازهداران سه راه راهنمایی مدعی است بارها و بارها برای
خرابیهای پلههای پل با  137تماس داشــته اما همچنان پلهها
هفتهای دوسهروز خراب بوده است .او میگوید :هیچ زمانی پلهها
درستنبودهاست؛ حتیبعدازبازسازی .شایددر ماه به یک هفته
هم نرسد که پلهها درست باشد.
او اضافه میکند :تاکنون بیشتر از یکصدنفر برای تهیه گزارش
از مشــکالت پل ،آمدهاند امــا بینتیجه بوده اســت .همچینن
صدها نفر بــرای تعمیر پلههای برقی اقدام کردهاند اما بازهم زود
خراب شده است.

طول35 :متر عرض2 :متر
سال ساخت1383 :
اعتبار هزینهشده در سال  :83بیش از
150میلیون تومان
سال بازسازی1396 :
اعتبار هزینهشده در سال  :96یکو نیم
میلیاردتومان

میدان شریعتی

پل قائم

پلهای حیاتی
به دلیل حضور دودبســتان در کنار پل هوایــی عابر پیاده میدان
احمدآبــاد و دبیرســتان خلیــج فــارس در کنار پــل هوایی عابر
پیاده ابتدای خیابان ملک آباد ،نام ایــن پلها را پلهای حیاتی
گذاشــتهاند؛ چون وجودشــان برای عبور و مــرور دانشآموزان
بسیار مهم اســت اما مشــکل مهم این پلها لغزندهشدن سطح
آن در هنگام بارندگیهاســت .بهگفته شهروندان ،در زمستان و
بههنگام باد و بوران ،گاهی سقف ایرانتی پل کنده هم شده است
و روی پلههــا یخ زده و معموال کســی برای تمیزکــردن پل حضور
نداشته است.

نظر مردم درباره بازسازی و زیباسازی پل قائم(عج)

در شأن ماست

تقریبا بیشتر شهروندان از تغییرات پل قائم(عج) راضی هستند و
این را در نگاه اول میتوان از ذوق و شوق و حس کنجکاویشان از
تماشای پل فهمید .پخش موسیقی و هوای مطبوع پل هم مزید
بر علت شده و بهگفته یکی از شهروندان ،یک لحظه هم که مردم
شاد شوند و از درد و غمشــان فراموش کنند ،خوب است .بهویژه
آنهــا که بیمار دارند و با عبور از پل برای دقایقی مشکالتشــان را
فراموش میکنند.
شــهروند دیگری هم میگوید :دستشان درد نکند؛ تغییرات پل
بسیار عالی و همه چیزش خوب است.
بهنظر او هزینهکردن بــرای تغییر پل و زیبایــی آن کامال منطقی
اســت؛ چون رفاه مــردم را افزایش میدهد .او عنــوان میکند:
«ردشــدن از این مســیر بســیار خطرناک اســت و هر چــه برای
آسانشدن رفت و آمد مردم هزینه کنند ،ضروری است».
شهروند دیگری که اولین بار است بعد از بازسازی از این پل عبور
میکند ،با خنده میگوید که تغییرات پل فوقالعاده اســت .او
ادامه میدهد :مدیریت شــهری برای شــهروندان ارزش قائل
شده و این در شأن شهر مشهد و مردم است که اینطور برایشان
هزینه شود.

معاون اقتصادی و بازرگانی سازمان میادین
میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری

مشکالت پل سهراه راهنمایی برای پل
قائم(عج) اتفاق نمیافتد
معاون اقتصادی و بازرگانی سازمان میادین ،میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل
شهری ،پرکاربردبودن پلهای هوایی عابر پیاده سهراه راهنمایی و قائم(عج) را
دلیل مهمی بر بازســازی و زیباسازی آن دانست و گفت :تجهیزات مکانیزه این
یفرسودهشدهبودوخطرآفرین.ازطرفی،فضاهای
پلها،مانندآسانسوروپلهبرق 
تبلیغاتیبدنهخارجیپل،غیراستانداردبودوهمچنینعرشهاینپلها،فرسوده
نشدهبودواینموارددرکنارهملزومبازسازیپلهارامشخصمیکرد.
وغیرایم 
مسعود رضوی با بیان اینکه اعتبار هزینهشده برای پلهای هوایی سهراه
راهنمایی و احمدآباد یکمیلیارد تومان و پل قائم(عج) ،یکو نیم میلیارد
تومان و با ســرمایهگذاری بخش خصوصی انجام شــده ،افزود :در ســال
 ،1394پــل هوایی ســهراه راهنمایی ،فقط زیباســازی شــد و تجهیزات
مکانیکی آن همچون پله برقی و آسانســورها تعمیر نشد و همین موضوع
مشکالت بعدی آن را پدید آورد .
وی ادامــه داد :برای رفع این مشــکالت ،دوماه قبل ،قــراردادی جدید با
مبلغ حدود 350میلیون تومان با سرمایهگذار بخش خصوصی بسته شد
که در آن نگهداری و نگهبانی پل در کنار تعمیر و تغییر تجهیزات مکانیکی
آن دیده شده است.
وی ادامه داد :در پروژه بازسازی پل قائم(عج) هم زیباسازی و هم بازسازی
لحاظشدهاست.ازطرفیتعمیرو نگهداریونگهبانیازپلرانیزبهقرارداد
اضافه کردهایم تا دیگر شاهد مشکالت پل هوایی سهراه راهنمایی نباشیم.

مدیر پیمان پروژه بازسازی پل هوایی سهراه راهنمایی

پلی زیبا و بینقص تحویل میدهیم

مدیر پیمان پروژه بازســازی پل هوایی عابر پیاده ســهراه راهنمایی بیان
کرد :بازسازی و تعمیر پل از زیباسازی اولیه آن که دوسال پیش انجام شد،
دشوارتر اســت .وی با بیان اینکه مجری قبلی طرح ،بسیاری از مسائل را
هنگام زیباسازی پل ،در نظر نگرفته است ،افزود :بازسازی و تعمیر دوباره
پل ،پروژهای عظیم ،دشــوار و زمانبر اســت .آن هم به این دلیل که نظیر
این پل را نهتنها در مشــهد که در ایران نداریم؛ بنابراین در روند تعمیرات و
بازسازی دوباره آن با مسائل بســیاری روبهرو هستیم که موجب تأخیر در
روند اجرای پروژه میشود.
او افزود :باوجود این شــرایط ،نهایت ســعیمان را میکنیم تا مردم بعد از
تغییرات ،شاهد پلی بسیار زیبا و رفع تمام نواقص آن باشند.
اینمدیرپیمانگفت:پلههایبرقیدرحال اورحالشدن است.همچنین
در حال بررسی وضعیت کولرها ،انشعاب آب ،آکواریومها و  ...هستیم.

} {
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نصب پالک افتخار بر سردر منزل بسکتبالیست ،مربی و خبرنگار پیشکسوت محله فلسطین

درد15سالهامشفاپیداکرد
کوچکزاده

امروز در کوچه فرهاد 19بروبیایی است .بزرگان و پیشکسوتان ورزش مشهد ،یکی یکی به حیاط منزل مربی و بسکتبالیست پیشکسوت
مشهد که خبرنگار و گزارشگر نیز هست ،وارد میشوند .پردهای قرمزرنگ درست باالی در وردی ساختمان ،روی پالک افتخار علی عبد
احد را پوشانده و چه حرکتی شایستهتر از رونمایی از این پالک ،میتواند دل پیشکسوت پر کاری همچون او را به دست آورد .چنانکه در
بخشی از صحبت خود در مراسم ،از دردی 15ساله میگوید که در این روز با نصب پالک افتخار ،التیام یافته است.
نکته جالب درباره این مراسم ،حضور مهمانان پیر و جوان ورزشکار ،از رشتههای گوناگون هستند .کسانی چون رضا ا ِرمگان ،قهرمان و
پیشکسوت بکس ،حاج آقای آزمون کشتیگیر همدوره مرحوم تختی و مرحوم وفادار و . ...
اساتید دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی و همچنین مدیریت تربیت بدنی همگانی مشهد و معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه یک
که بانی این مراسم هستند و جمعی از مدیران شهری نیز دیگر مهمانان این برنامه هستند.
در این مراسم از کتابچه زندگی آقای عبد احد با عنوان «آقای اخالق» که به همت مدیریت تربیتبدنی مشهد تهیه شده  ،نیز رونمایی
میشود.
پی دو ِد کباب نیست
در تمام مراسم ،چشمش به در است تا استادش
َ
منوچهر نقافی ،پیشکسوت بکس و خبر مشهد
وارد شــود اما او به دلیل نقاهت نتوانسته بیاید.
آقــای نقافی در کتــاب «آقای اخــاق» درباره
شــاگردش گفته اســت« :عبد احــد در ورزش
نمونه است .منظم ،پر کار و عالقهمند است؛ هم
در حیطه خبرنگاری و هم ورزش .بنده 76سال
دارم و از قبــل انقالب میشناســمش .ورزش
باعث آشــنایی ما شد و این دوســتی ادامه پیدا
کرد و تقویت شد .او همیشه ب ه من محبت داشته
است و در روابطمان امتیازهایی به من میدهد
که برای من در این سن و سال بسیار لذتبخش
است .ما همسایه هستیم و در یک محله زندگی
میکنیــم و معموال اگــر از کنار منــزل من گذر
کند ،در میزند و احوالم را جویا میشــود .او در
خبرنگاری روش خاصی دارد که در کمتر کسی

شما امروز مزد
مرا پرداخت
کردید.شما
امروز با نصب
این پالک
افتخار ،دردی
که 15سال در
قلب و سینه من
بود ،شفا دادید

پی دود کباب نیست .متاسفانه سالهاست
ســراغ دارم .راحت بگویم که ِ
که حساب و کتابهای خاصی بین خبرنگاران ورزشی و هیئتها و تیمها
بهوجود آمده اســت؛ در حالی که ایشــان از این جهت منزه و پاک است و
چشمبسته میتوان روی رفتارهای او شرط بندی کرد.
او یکــی از رکترین افراد در حوزه خبر اســت .در جلســات با مســئوالن،
پرســشهایی مطرح میکند کــه حتی خیلــی از خبرنــگاران ،رو ترش
میکنند و البته بعد از جلسه میگویند این سؤال ما هم بوده است .معتقدم
خبرنگاران جوان ،باید دنبالهرو امثال آقای عبد احد باشند .وجود چنین
افرادی در جامعه ایران اســامی غنیمت است و متأسفانه تعدادشان روز
به روز کمتر میشود.».
این پالک ،روی قلب من نصب شده است
ورزشکارپیشکسوتمحلهفلسطین،دستشرارویسینهمیگذاردوردیف
به ردیف از مهمانان حاضر رخصت میگیرد و پشــت تریبون میایســتد.
ورزش مشهد .همین است که بغض،
میایستد مقابل اســتادان و بزرگان
ِ
راه گلویش را میبندد و آن گزارشــگر بیباک و خبرنگار قلمآتشین ،برای
احترام حضور برای موسپیدان
لحظهای سکوت میکند .سکوتی مملو از
ِ

ورزش .میگوید :این پالک روی قلب من نصب شده است .درست است
که به نام من است ،اما متعلق به خانواده بسکتبال است .همچنین من این
پالک را به گزارشــگران صدا و ســیما تقدیم میکنم .تقدیمش میکنم به
جامعهخبرنگارانخراسان؛بهورزشینویسهاوپیگیرخواهمبودکهپالک
افتخار بر سر در منازل خبرنگاران و گزارشگران پیشکسوت هم نصب شود.
او ادامه میدهد :نصب این پال کها بر ســر در منازل پیشکسوتان ،آنها
را مغرور نمیکند؛ بلکه باعث میشــود سرمان پایینتر بیاید و متواضعتر
شویم.
مگر چقدر به تو حقوق میدهند؟
او صمیمانــه از مدیریت ورزش همگانی مشــهد و مدیریــت تربیتبدنی
شهرداری منطقه یک که بانی برگزاری این مراسم هستند ،تشکر میکند
و رو به آنها می گوید :شما امروز مزد مرا پرداخت کردید .شما امروز با نصب
این پالک افتخار ،دردی که 15سال در قلب و سینه من بود ،شفا دادید.
وبعد هم از ماجرای آن درد میگوید:
«در زمین ورزشی روباز ســجاد ،کالس داشتم؛ از ســاعت سه بعدازظهر
آرنج
تا 8شــب .یک روز چندنفر از پیشکســوتان ِ
ســر زمین آمدنــد .گویا ِ
دســتم ،در آفتاب خشــک شــده و خونابه داده بود .یکــی از آنها گفت
مگر چقدر به تو حقوق میدهند .پرســیدم چرا؟ گفتنــد بیچاره! آرنجت
ترک خــورده و دارد خون میآیــد و خودت متوجه نیســتی .میخواهیم
ببینیم چقــدر به تــو حقوق می دهنــد که در ایــن هوا حاضــری اینقدر
کارکنی».
آنها دوستان من بودند و از سر دلسوزی این حرف را به من زدند اما همیشه
این ماجرا دغدغه ذهنی من بود.
تابستانها هم با خانوادهام نبودم
او دوباره دستش را روی ســینه میگذارد و این بار رو به همسر و فرزندانش
از بابــت عمری حضورنداشــتنش در کنــار آنها عذرخواهــی میکند و
میگوید :تابســتانها هر صبح جمعه ،آموزش رایگان بسکتبال به پدرها
و پســرها داشــتیم .گفته بودم با هم به کالس بیایند؛ این کار تأثیر بسیار
خوبی روی روحیه آنها و عالقهمندیشان به ورزش داشت .این کالسها
ســالهای سال ادامه داشــت و همین میتواند یکی از گالیههای همسر
و فرزندانم از من باشــد .حــق هم دارند .چنانکه همســرم در مصاحبهای
عنوان کرده بود که حتی صبحهای جمعه هم در کنار خانوادهام نیســتم.
تابســتانهایی کــه وقت مســافرت بــود و باید خانــواده را به مســافرت
میبردم و نبودم.
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آقای اخالق
تبعیدگاهی که به عشــق تبدیل میشود .تعبیر
آقای عبداحــد دربــاره ورزش بســکتبال این
جمله است .بله ،همه چیز برمیگردد به دوران
نوجوانــیاش؛ زمانی که ناخواســته و به دلیل
شــیطنتهای زیاد در مدرســه ،به اجبــار او را
وارد این رشــته ورزشــی میکننــد و حاال وقتی
نام بســکتبال میآید ،انگار درباره خانوادهاش
صحبت میکنند.
علــی عبداحــد ،شــهروند محلــه فلســطین،
بسکتبالیســت ،خبرنــگار ،مربی و گزارشــگر
پیشکســوت صــدا و سیماســت که هنــوز هم
در دهه ششــم زندگــیاش ،بســکتبال را کنار
نگذاشته اســت .هنوز هم سالنهای بسکتبال
این شهر ،شــاهد مربی موســپیدی است که با
بیماری آزاردهنده خار پاشنه ،تمرکز خود را روی
آموزشفرزنداننونهالونوجوانمشهدگذاشته
اســت .اعتقاد او همیشه این بوده است که باید
روی بســکتبال پایه و باشگاهی سرمایهگذاری
کرد .کاری که خود او به بهترین نحو انجام داد و
عبد احدهای بســیاری را با همان مرام و اخالق
ورزشی خاصش راهی تیم ملی کرد.

پیام محمود مشحون،
رئیس فدراسیون بسکتبال
درباره آقای عبد احد

انتقادهای تندش را روی تخم
چشم گذاشتهام
محمود مشحون ،رئیس فدراسیون بسکتبال در
پیامی ،رونمایی پــاک افتخار آقای عبد احد را
اینگونه تبریک می گوید:
انتقادهای تندش ،خطــاب به بنده را روی تخم
چشم گذاشــتهام و از آنها متأثر نشدم؛ چون او
در نوشتههایش هم ،داشــتهها را میبیند و هم
نداشتهها .سالهاست عبد احد را میشناسم و
به من ثابت شــده که هیچگاه در جهت تخریب،
انتقــاد نکرده و همیشــه حامــی و خدمتگزار
ورزش بوده است.
قلم تندی دارد ،به کسی هجمهای
اگر عبد احد ِ
وارد نمیکند و درجهت سازندگی گام برداشته
اســت .او مردی بزرگ اســت و زحمتکش .به
عزیزانی که موقعیت تقدیر از او را فراهم کردند،
تبریک میگویم.

رفیق ما بودند
آقای عبد احد در سال  83یا  ،84مربی ما در تیم
بسکتبال دانشــجویان منطقه خراسان بودند.
در این ســال ،در مسابقات کشوری به مقام دوم
دست پیدا کردیم.
مربی منظم و ســختگیری بودنــد .انجام همه
چیــز را با نظــم و جدیــت از ما میخواســتند تا
مــا کارهایمــان را درســت انجام دهیــم .این
نظــم ایشــان در تاکتیکهــای تیمــی خــود
را بیشــتر نشــان میداد .امــا همانقــدر که در
زمین بســکتبال جدی بودند ،خــارج از بازی،
بسیار شو خطبع و خوشاخالق بودند و فضای
شــوخی و خنده حاکم بود .ایشان مثل رفیق ما
بودند.
روزبه ارغوان
بازیکن تیم ملی بسکتبال  /شاگرد

معما ِر فنی بسکتبال استان
در نشســتهای خبری ،تا رسیدن به نوبت آقای
عبد احد نفس در ســینه مســئوالن حبس است
تا ببیننــد این بار چــه میخواهد بگویــد .او هم
بــدون لفافه ســخنش را میگوید و البته کســی
از صحبتهایشــان دلگیر نمیشــود چون عین
حقیقت را بدون هیچ غرضی بیان میکند .حتی
خود بنده هم از نیش قلمشــان در امان نبودهام،
اما این خاصترین خاطره من درباره ایشان است.
از طرفی نامشــان را باید معلم گذاشــت تا مربی.
معلماستچونبرایرشدهنرجویانشسختگیر
اســت و در گزارشگری هم بــدون درنظر گرفتن
هیچ حاشیهای ،کارش را ارائهمیکند .یعنی او به
عنوان گزارشگر آنچه را در بازی میبیند ،گزارش
میدهد و مانند معلمی دلســوز آنچــه به نفع آن
بازیکن و تیمش باشد بیان میکند .و همه اینها،
نشان از ویژگی معلمی او دارد.
آقــای عبد احــد بازیکنــان خوبی را در ســطح
استان و پایه پرورش داده است و چون در رزومه
ورزشیاش هیچ نقطه ضعفی ندارد ،به راحتی
میتواند با بازیکنان همکالم شــود و صحبت و
کسی نمیتواند او را به چیزی متهم کند.
عبد احــد را در یــک جمله معمار فنی بســکتبال
اســتان خراســان میدانــم و بــه نظر بنــده آنچه
بســکتبال خراســان از لحاظ فنــی دارد ،از آقای
عبد احد است.
هاشم حسینی
رئیس سابق تربیتبدنی مشهد
مشاور مدیر کل تربیت بدنی
مدیر فنی باشگاه پرسپولیس

پایان بازی را پیشبینی
میکند!

ســال  1362برنامــه ورزش خراســان را بنده و
همکارانم در ســیمای خراسان شــروع کردیم.
خوب در ابتدا ،امکانات امروزی را نداشت اما با
همان امکانات محدود ،این برنامه شکل گرفت
و بعد از برنامههای ورزشی شبکه یک و دو ،شبکه
خراسان در کشور پیشرو شد.
مــا در آن زمان بــه افــراد متخصــص در زمینه
گزارشــگری رشــتههای مختلف ورزشــی نیاز
ِ
داشتیم و میخواستیم افراد متخصص آن رشته
را بیاوریم .کسانی که از نظر کالمی و خوانش در
کارشان متخصص باشند .در ابتدا آقایان عامل
و شــجیع را آوردیم و بعد از مدتی آقای عبد احد
با ما همکاری کردند .ایشان سالهای  63و 64
به ما ملحق شــدند و کار گزارشگری را در رشته
تخصصی بســکتبال شــروع کردنــد و حقیقتا
ایشان در این راه به ما کمک بسیاری کردند.
به جرأت میگویم که گزارشگری ایشان در ایران
بهترین اســت .چون خــودش بسکتبالیســت
بوده و مربی و حاال چنین شخصیتی گزارشگر
شده است .خوب مهمترین ویژگی گزارشگر هم
داشتن دانش فنی است که ایشان اشراف کامل
دارد .او همچنین همزمان با گزارشش میتواند
تفســیر کند و پایان بازی را پیشبینی .درحالی
که معموال همیشــه مفســری کنار گزارشــگرها
مینشیندوتحلیلمیکند.داشتناینفاکتورها
در یک گزارشگر ،از او شخصیتی عالی میسازد.
بیژن قنبری
پیشکسوت و مجری فوتبال
گزارشگر صدا و سیما

1

منطقـه

صاحبامتياز:شهرداريمشهد
جانشین مدیرمسئول:مجیدتفکرناوهطوس
مدیرضمائم:مسعودنبیدوست

مسئولشهرآرامحلهمنطقه:1لیالکوچکزاده
تلفندفترمركزي37288881-5:
تلفندفترشهرآرامحلهمنطقه38403063 : 1
تلفنروابطعمومي37243110:
نمابر37231407:
پیامک30007289:
دفترمركزيروزنامهشهرآرا :میدانشهدا ،نبش دانشگاه یک
دفترشهرآرامحلهمنطقه :1خیامجنوبی،35شهرداریمنطقهیک

{ارهنما}

امامعلی(ع):

جال َو ُيدنى َ
صر ُع ِّالر َ
غى َي َ
َا َلب ُ
اآلجال
ِ

ظلم و تجاوز ،انسان را زمين مى زند و مرگ ها را نزديك مى سازد
تصنیفغررالحکمودررالکلمص، 345ح7937

هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــیمــــــردم مشهـــــد
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المان تونل
نوری در مقابل
مجتمعبنیفاطمه،
مورد استقبال بسیار
شهروندان منطقه ما
قرار گرفت
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{نگاه}

پستالكترونيكmahalle1@shahrara.com :
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{گفتگو}

یک توزیع کننده کاالی ایرانی:

هنگامخرید
باکودکانتانتعاملکنید

{خبر}

کوتاه درباره تونل نوری منطقۀ ما

شبتا بها

«خرید نوشتافزار برای كودك فرصت بسیار عالی برای برقراری رابطه عمیق
بین والدین و كودك است و بین آنها تعامل بسیار آموزندهای به نفع كودك برقرار
میکند ».اینها صحبتهای مهدی شکوهی ،مدیر مجموعه تخصصی
کودک و نوجوان بچههای آفتاب است که در آستانه بازگشایی مدارس با او
همکالم شدهایم.
بهترین روش خرید نوشتافزار برای كودكان را چه میدانید؟
بارهــا دیدهام والدیــن در هنگام خرید بــه فرزند خود چنیــن میگویند:
«بــرو هرچــه دلــت میخواهــد انتخــاب كــن و بــردار» .بارهــا نیــز
دیــده ام كه پــدر خانواده کامــا كــودك را كنــار زده و خود بــه انتخاب
طر حهــا و نوشــتافزار پرداختــه و در كیســه نایلونی تحویــل كودكش
داده است.
روش اول ظاهــری اتوكشــیده و به اصطــاح باكالس دارد کــه واگذاری
كامــل اختیار بــه كــودك ارزش تلقــی میشــود .روش دوم هــم كامال
خشــن اســت و كودك را محدود میكند .امــا باید بگویم كــه هر دو روش
اشــتباه اســت .خرید لوازمالتحریر برای كودك فرصت بسیار عالی برای
برقــراری رابطه عمیق بین والدین و كودك اســت و بین آنها تعامل بســیار
آموزندهای بــه نفع كودك برقرار میکند .ایجاد حــس احترام در فرزندان
و در عیــن حــال تعیین حــدود منطقــی اختیــارات و توقعــات آنها ،از
مهمترین دستاوردهای این تعامل ساده اســت .ازطرفی این رفتار ساده
به شكلگیری شــخصیت درست در كودكان كمك میکند و در عین حال
بــه والدین یاری میرســاند تا بهراحتی و با یك ســیر آرام فرزنــد خود را به
سمت درست هدایت کنند.

خوب ،آیا این لوازم ارزا نتر كیفیت مناسبی هم دارند؟
بله .البته بیشــتر محصوالت ایرانی با مواد اولیه خارجی تهیه میشــوند.
مثال از كاغذ خارجی برای تولید دفتر استفاده میشود .اما این محصوالت
در جزییاتی با محصوالت خارجی تفاوت دارند .اما اغلب كیفیت مناسب
و متناسبی با نوع مصرف كودكان دارند.

{شعر}

عجب گنجی
در این ویرانه دارم

آیا شما به عنوان یک فروشنده به خانوادهها در زمینه خریدن
لوازمالتحریر مناسب مشاوره هم میدهید؟
در این مركز تمام تالش ما كمك به خرید بهتر خانوادههاست .مثال مادری
از میان بستههای مدادرنگی ،برندی خارجی را انتخاب میكند كه قیمتی
تقریبا دوبرابر برند ایرانی دارد .از او میپرسیم كه كودكش كالس چندم
است و جواب او نشان میدهد كه كودكی كالس اولی دارد .ما خیلی ساده
به او چنین میگوییم« :دانشآموز كالس اولی در همان هفتههای اول
تمام مداد خود را میتراشــد ،چون با مداد و كار با آن آشنا نیست .پس یك
جنس ارزانتر بخرید تا صرفهجویی كرده باشید ».

المان تونل نوری در مقابل مجتمع بنیفاطمه ،مورد اســتقبال بســیار
شهروندان منطقه ما قرار گرفت.
محمد ســلطانی طراح و مجری این المانها در گفتگو با شــهرآرامحله
گفت :این طرح ابداعی نبود و در شــهرهای دیگــری همچون تهران،
کیــش و اصفهــان برپا شــده بــود امــا تونل مشــهد خاصتــر از آنها
اجرا شد.
وی افزود :باتوجه به درخواســت مدیریت شهری مشهد برای استفاده
از المانهای نوری خاص در روزهــای عید ،این طرح را اجرا کردیم که
خوشــبختانه با استقبال بســیار خوب شــهروندان روبهرو شد .در این
میــان ما به دنبال این بودیم که شــهروندان بتوانند بــا المانها ارتباط
نزیک برقرار کنند.
وی دربــاره ویژگیهای تونل نور مقابل مجتمــع بنیفاطمه گفت :این

به دل عشق رخ جانانه دارم
عجب گنجی در این ویرانه دارم
به یاد نرگس مستانه دوست
همه شب نعره مستانه دارم
اگر زلفش شبی در دستم افتد
شکایتها ز دست شانه دارم
اگرچه هست راه عشق دشوار
ولیکن همت مردانه دارم
چه غم از آتش سوزنده عشق؟
که بیپروایی پروانه دارم
ز افسوس سیهچشمی فسونکار
بهخاطر صدهزار افسانه دارم
چه باک از سیل درد و غم «امینی»؟
به کوی میفروشان خانه دارم
از دیوان اشعار مرحوم
دکتر حسین امینی ،شهروند محله راهنمایی

تونل 50متر اســت و دارای 6هزار متر ریســه
کــه در آنها 60هزار الای دی بــه کار گرفته
شده است.
طــراح و مجــری المان تونــل نــوری افزود:
تونــل نــوری از نظــر برقگرفتگــی خطــری
نــدارد چــون ولتــاژ ا لا ید یهــا پاییــن
اســت و بــه میــزان ولتــاژ بــرق شــهری
نیست.
ســلطانی همچنیــن دربــاره المــان نــوری
چتــر و مکعب کــه در ابتدای خیابــان عارف
جانمایی شــده اســت گفت :المــان مکعب،
عیدیدادن و عیدیگرفتن را تداعی میکند.
المان چتــر نیز نشــان از بــاران رحمت خدا
دارد.
او بــا بیان اینکــه هزینه نگهــداری تونلهای
نوری از احداث آن بیشــتر بوده است ،گفت:
باتوجه بــه اینکه این المانهــا باید در فضای
مناســب خودش جانمایی شــود ،مــردم نیز
بایــد بهخوبــی نگهدار آنهــا باشــند و به آن
آسیبی نرسانند.

