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ریيــس جمهــور بــر خــاف ســفرهای قبلــی در خراســان در طــرح وعده هــا و تشــریح آن هــا 

بــه طــور مشــخص خــودداری کــرد، امــا در همــان ســخنرانی اصلــی خــود در صحــن حــرم 

امــام رضــا گفــت کــه دولــت در ایــن ســفر ۱۲۹ طــرح عمرانــی بــرای اســتان خراســان تصویــب 

ــاءاهلل  ــل و ان ش ــرا، تکمی ــال ۹۳ و ۹۴ اج ــا "در س ــن طرح ه ــه ای ــه هم ــده داد ک ــرده و وع ک

افتتــاح" شــوند.

ــفر دو  ــیده، در س ــول کش ــک روز ط ــتر ی ــه بیش ــین ک ــفرهای پیش ــاف س ــر خ ــی ب روحان

ــع  ــهد، در جم ــی در مش ــخنرانی اصل ــر س ــاوه ب ــوی ع ــان رض ــتان خراس ــه اس ــود ب روزه خ

روحانیــون، ایثارگــران،  نخبــگان و برگزیــدگان، فعــاالن و ســرمایه گــذاران اقتصــادی نیــز 

ــت. ــخن گف س

ــد  ــای ارش ــادی از وزرا و اعض ــد تعــدادی زی ــاز ش ــهریورماه ۹۳ آغ ــه ۱۵ ش ــفر ک ــن س در ای

کابینــه، حســن روحانــی را همراهــی کردنــد و اولیــن جلســه اســتانی هییــت دولــت نیــز 

ــد. ــزار ش ــفر برگ ــن س ــان همی ــهد و در جری در مش

اعضــای شــورای شــهر پیــش از ایــن ســفر از او خواســته بودنــد از دادن  وعده هــای 

ــی پرهیــز کنــد. ســید احمــد علم الهــدی، امــام جمعــه مشــهد هــم کــه حــرف  ــر عمل غی

وحدیث هــای زیــادی در مــورد حضــورش در مراســم اســتقبال روحانــی مطــرح بــود، 

ــده  ــر وع ــی کمت ســرانجام حاضــر شــد و در ســخنرانی خــود بــه دلیــل اینکــه آقــای روحان

می دهــد از او تشــکر کــرد.

حســن روحانــی از ورود بــه جزیيــات طرح هــای دولــت در ایــن اســتان خــودداری کــرد امــا 

ــرای  ــورو ۴ ب ــن ی ــاص بنزی اجمــااًل در ســخنرانی های خــود بــر موضوعاتــی ماننــد اختص

ــن  ــردن راه آه ــه ک ــن آب، دو خط ــرای تامی ــد ب ــرداری از ۳ س ــره ب ــهد، به ــهر مش ش

ــل  ــی از معض ــش بزرگ ــامان دادن بخ ــر و س ــری دیگ ــهیالت تراب ــی تس ــهد و برخ مش

ــرد. ــرح ک ــا مط ــا آن ه ــه ب ــی در رابط ــد و وعده های ــهد تاکی ــینی مش حاشیه نش
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http://www.mashhadnews.org/Pages/News-6140.aspx
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http://www.entekhab.ir/fa/news/179316/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%AC%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%85
http://www.entekhab.ir/fa/news/179316/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%AC%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%85
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توزیعبنزینیورو4درمشهد؛دردستپیگیری

رییس جمهــور در ایــن ســفر بــا اشــاره بــه اقدامــات دولــت در زمینــه محیــط زیســت و کاهــش 

ــک بنزیــن یــورو۴ بــرای  ــده نزدی آلودگــی هــوای شــهر مشــهد ابــراز امیــدواری کــرد در آین

ایــن شــهر و اســتان اختصــاص یابــد تــا آلودگــی هــوا کاهــش پیــدا کنــد.

یــورو ۴ یکــی از اســتانداردهای جهانــی بنزیــن اســت کــه در کاهــش آالیندگــی هــوا نقــش 

ــری دارد.  موث

ــی  ــرکت مل ــر ش ــاه ۹۴، مدی ــرداد م ــذرد. در م ــده می گ ــن وع ــرح ای ــال ط ــک س ــش از ی بی

ــر  ــون لیت ــه ۸۱ میلی ــرد ک ــام ک ــوی اع ــان رض ــه خراس ــی منطق ــای نفت ــش فرآورده ه پخ

بنزیــن یــورو ۵ از ابتــدای امســال تــا پایــان تیرمــاه در جایگاه هــای عرضــه  ســوخت در ســطح 

کانشــهر مشــهد توزیــع شــده اســت. او مدتــی بعــد گفــت از ابتــدای تیرمــاه ۹۴، بــه دلیــل 

ــد. ــف ش ــز متوق ــهد نی ــورو ۴ در مش ــن ی ــگاه ها، بنزی ــد در پاالیش ــف تولی توق

ــهرآرای مشــهد کــه از ایــن موضــوع انتقــاد کــرده بــود، در آبــان مــاه از  ــه ش ســایت روزنام

آغــاز توزیــع مجــدد ایــن بنزیــن خبــر داد. 

رســانه های دولتــی می گوینــد روزانــه پنــج میلیــون و ۲۰۰ هــزار لیتــر بنزیــن در ســه 

منطقــه مشــهد، تربــت حیدریــه و ســبزوار مصــرف می شــود کــه بخــش عمــده آن مربــوط 

بــه مشــهد اســت. ایــن درحالیســت کــه بــه گفتــه مدیــر شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی 

خراســان رضوی "روزانــه یک میلیــون و ١٠٠هــزار لیتــر بنزیــن در جایگاه هــای ســوخت 

ــود". ــع می ش ــهد توزی مش

هــر چنــد بــر اســاس اعــام ایــن مقــام اســتانی ایــن میــزان بنزیــن، تامین کننــده ۵٠ 

درصــد نیــاز خودروهــای شــهر مشــهد اســت، امــا اقدامــات دولــت در یــک ســال گذشــته 

ــه ــن رابط ــی در ای ــده روحان ــه وع ــد ک ــان می ده ــورو ۴ نش ــن ی ــع بنزی ــری توزی ــرای فراگی  ب

 "در دست پیگیری" است و نتایج مشخصی به بار آورده است.

http://www.president.ir/fa/80423
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940515000776
http://shahraraonline.com/news/56600
http://www.irna.ir/fa/News/81698600/
http://shahraraonline.com/news/56600
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محیطزیست،آبوسدساز؛تحققناقص

مشــکات زیســت محیطــی و در رأس آن مســاله آب در ســال های گذشــته یکــی از مهمتریــن 

ــفر  ــی در س ــت. روحان ــوده اس ــران ب ــه ای ــا و از جمل ــورهای دنی ــش روی کش ــای پی چالش ه

ــی کشــور" اســت  ــل اصل ســال گذشــته بــه خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه آب "معض

گفــت: "دولــت بــرای امســال و چهــار ســال آینــده ۱۰ میلیــارد دالر بــرای آب اختصــاص داده 

اســت."

ــا  ــان ت ــتان خراس ــد در اس ــه س ــرداری از س ــه بهره ب ــوی ب ــان رض ــتان خراس ــورد اس او در م

ــرد.  ــاره ک ــره وری آب اش ــت به ــر در جه ــرح دیگ ــا ط ــال ۹۳ و ده ه ــان س پای

اگــر چــه روحانــی بــه اســامی ایــن ســدها اشــاره ای نکــرده امــا خبرگزاری هــای رسمــی، نــه 

در مهلتــی کــه روحانــی تعییــن کــرده بــود، بلکــه دو مــاه بعــد از آن، در اردیبهشــت مــاه ۹۴ 

از افتتــاح ســد مخزنــی بــار نیشــابور بــا حضــور معــاون اول رییــس جمهــور و وزیــر نیــرو در 

ایــن شــهر خبــر دادنــد. بــر اســاس ایــن گــزارش ایــن ســد مخزنــی در ۲۳ کیلومتــری شــمال 

غــرب نیشــابور قــرار دارد و بــا ظرفیــت ۲۳ و نیــم میلیــون متــر مکعــب، از جملــه پروژه هایــی 

اســت کــه اعتبــار تکمیــل آن از محــل مصوبــات ســفر رییــس جمهــوری بــه اســتان خراســان 

رضــوی در شــهریور مــاه ســال گذشــته تامیــن شــده اســت.

ــکان  ــر رود قره تي ــی س ــد مخزن ــری س ــه آبگي ــد ک ــالم کردن ــی اع ــات دولت ــان مقام همزم

شهرســتان کات در شــمال شــرق خراســان رضــوی آغــاز کلید خــورده اســت. در همین حال 

وزیــر نیــرو گفــت ســد دوســتی کــه آب آن از ۱۰ ســال قبــل بــه مشــهد منتقــل شــده، طــی 

بهره بــرداری بخشــی از پروژه هــای ســفر دولــت بــه اســتان دو طــرح مرتبــط بــا انتقــال آب از 

ايــن ســد افتتــاح شــده اســت.

بــا گذشــت یــک ســال از وعــده بهره بــرداری از ســه ســد در خراســان رضــوی، کــه اجــرای آن 

هنــوز در ابهــام قــرار دارد،  ایــن اســتان کمــاکان بــا مشــکل آب دســت و پنجــه نــرم می کنــد. 

ــن  ــت ای ــوان گف ــام داده، می ت ــه انج ــن زمین ــت در ای ــه دول ــی ک ــه اقدامات ــه ب ــا توج ــا ب ام

ــص" متحقــق شــده اســت.  وعده هایــی ایــن نمــره را می گیرنــد کــه  وعــده بــه صــورت "ناق

ــت  ــدر هس ــی آنق ــد، ول ــش را داده بوده ان ــه قول ــزی ک ــر از آن چی ــیار کمت ــان بس دستاوردش

http://www.president.ir/fa/80423
http://khabarfarsi.com/ext/12687659
http://ostanha.tabnak.ir/fa/news/31144/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
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کــه بتــوان آن هــا را در راســتای اهــداف اولیــه و نهفتــه در وعــده ارزیابــی کــرد. 

ســاخت ســد بــرای بــر طــرف کــردن معضــل آب درحالی مــورد توجــه ریيــس دولــت و اعضای 

ــازی و  ــت های سدس ــت سیاس ــرو از شکس ــر نی ــش وزی ــی پی ــه مدت ــه ک ــرار گرفت ــه ق کابین

احتمــال توفــق آن هــا خبــر داده بــود. 

ــری  ــر بازنگ ــال اخی ــرو در دو س ــه وزارت نی ــود ک ــه ب ــرو گفت ــر نی ــان، وزی ــد چیت چی حمی

ــت.  ــته اس ــازی داش ــه سدس ــدی در برنام ج

دوخطهکردنراهآهنمشهد؛عملبهوعده

ــیع  ــل تش ــدس اه ــی و مق ــهرهای مذهب ــی از ش ــوی، یک ــان رض ــتان خراس ــهد در اس مش

ــان ــاالنه میزب ــیعیان در آن، س ــتم ش ــام هش ــن ام ــت دف ــه عل ــهر ب ــن ش ــت. ای ــان اس  جه

ــری آن  ــت تراب ــن جه ــه ای ــت و ب ــی اس ــر خارج ــون زائ ــه ۲ میلی ــر، از جمل ــون زائ  ۲۵ میلی

ــت. ــوده اس ــی ب ــی و حکومت ــئوالن دولت ــه مس ــورد توج ــواره م هم

ــده داد کــه  در همیــن راســتا حســن روحانــی، در دومیــن روز ســفر خــود بــه مشــهد، وع

حــوزه ریلــی قطــار برقــی مشــهد بــه تهــران، مشــهد بــه گــرگان و خــواف بــه هــرات را پیگیری 

می کنــد.

ــال  ــوس در ح ــی و اتوب ــهری، تاکس ــاوگان ش ــازی ن ــه نوس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب او همچنی

ــه  ــم ب ــت یازده ــان دول ــا پای ــران ت ــهد - ته ــن مش ــدن راه آه ــه ش ــت ۲ خط ــت گف ــام اس انج

ــه  ــواف ب ــن خ ــران، راه آه ــهد - ته ــی مش ــن برق ــی " راه آه ــه روحان ــه گفت ــد. ب ــام می رس اتم

هــرات و مشــهد بــه گــرگان هــر ۳ طــرح در دســتور دولــت قــرار دارد و ایــن طرح هــا بــه زودی 

ــی  ــئله برق ــد. مس ــام نرس ــه اتم ــت ب ــن دول ــت در ای ــن اس ــه ممک ــد. البت ــد ش ــروع خواه ش

شــدن و ۲ خطــه شــدن راه آهــن مشــهد بــه تهــران طرحــی ۴ ســاله اســت امــا تــا پایــان ایــن 

دولــت بــه اتمــام خواهــد رســید."

ــت کــه پــروژه  محمــد مقــدوری، معــاون اســتاندار خراســان رضــوی، در آبــان مــاه ۹۴  گف

ــال  ــک س ــش از ی ــس" بی ــن فاینان ــکل تامی ــل "مش ــه دلی ــهد-تهران ب ــار مش ــردن قط برقی ک

http://www.roozonline.com/persian/wijeh/wijehitem/archive/2015/october/25/article/persian/news/newsitem/article/-859c728a85.html
http://www.mehrnews.com/news/2761352/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.mehrnews.com/news/2761352/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/17/491845/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.mehrnews.com/news/2850154/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87


7گزارش هشتمین سفر استانی روحانی؛ خراسان رضوی

اســت کــه معطــل مانــده و اســناد الزم بــرای برگــزاری مناقصــه و قــرارداد آن نیــز تهیــه شــده 

ــارد دالر اعتبــار نیــاز دارد. اســت. برقــی شــدن ایــن مســیر قطــار بــه دو میلی

گفتــه مقــدوری، معــاون هماهنگــی امورعمرانــی اســتانداری خراســان رضــوی  بــه 

ــم  ــه امیدواری ــده ]…[ ک ــروژه داده ش ــن پ ــاز ای ــورد نی ــار م ــن اعتب ــرای تامی ــی ب "وعده های

ــود." ــام ش ــه اع ــن رابط ــی در ای ــای خوب خبره

ــتان  ــری اس ــه تراب ــی در زمین ــای روحان ــر از وعده ه ــی دیگ ــرگان  یک ــهد – گ ــن مش راه آه

ــابه متوقــف شــده اســت چــون بــه گفتــه محمــد  ــل مش خراســان رضــوی بــود کــه بــه دلی

مقــدوری "قــرار بــود از محــل فاینانــس تامیــن اعتبــار شــود تــا کنــون معطــل مانــده اســت."

ــود  ــده داده ب ــی وع ــه روحان ــود ک ــی ب ــه موضوعات ــز از جمل ــرات نی ــه ه ــواف ب ــن خ راه آه

ــار بــه بــرای راه انــدازی آن  ــال اعتب ــارد ری پیگیــری کنــد. پیــش از ســفر روحانــی ۵۰ میلی

ــود.   ــده ب ــاص داده ش اختص

ــد  ــا پيون ــران و اروپ ــن اي ــبکه راه آه ــه ش ــتان را ب ــه افغانس ــرح ک ــن ط ــی اي ــات اجراي عملي

می دهــد، در تابســتان ۱۳۸۵ آغــاز شــده اســت.

ــا ســایت افغانســتان  در مهرمــاه ۹۴، رایــزن اقتصــادی ســفارت ایــران در کابــل در گفتگــو ب

ــن  ــازی راه آه ــه فعال س ــد ب ــران عاقمن ــتان و ای ــود: "افغانس ــه ب ــارس گفت ــزاری ف خبرگ

"خــواف - هــرات" هســتند و بــزودی بــا موافقــت ۲ طــرف ایــن راه ترانزیتــی فعــال می شــود.”

یــک مــاه بعــد معــاون ســاخت و توســعه راه آهــن شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل 

و نقــل از پایــان عملیــات ریل گــذاری خواف-مــرز شــمتیغ تــا دهــه فجــر خبــر داد و گفــت: 

ــرح  ــی مط ــط ریل ــن خ ــت از ای ــرداری ترانزی ــکان بهره ب ــرزی و ام ــث برون م ــون بح ــم اکن "ه

اســت."

ــی  ــه زمان ــوی ب ــان رض ــتان خراس ــری اس ــه تراب ــی در زمین ــای روحان ــتر وعده ه ــق بیش تحق

ــری  ــل اندازه گی ــتان قاب ــن اس ــه ای ــفر او ب ــالگی س ــک س ــده و در ی ــول ش ــخص موک ــا مش ن

نیســتند، امــا روحانــی تنهــا قــول داده بــود کــه ایــن پروژه هــا را "پیگیــری" کنــد کــه بــا اعــام 

مقامــات دولــت او در یــک ســال گذشــته، بــه نظــر می رســد روحانــی بــه وعــده خــود، یعنــی 

ــرده اســت. ــل ک پیگیــری ایــن پروژه هــا، عم

http://isna.ir/fa/news/92120704750/%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://www.mehrnews.com/news/2960857/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
http://www.irna.ir/fa/News/81829801/
http://www.yjc.ir/fa/news/4793316/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-50-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.yjc.ir/fa/news/4793316/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-50-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940728000529
http://news.mrud.ir/news/14163/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%B2
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حاشیهنشینیدرمشهد:دردستپیگیری

ــان  ــتان خراس ــه اس ــفر ب ــت در س ــده دول ــن وع ــاید مهمتری ــر و ش ــی دیگ ــینی یک حاشیه نش

رضــوی بــود. پیــش از ســخنرانی اصلــی روحانــی، احمــد علم الهــدی امــام جمعــه مشــهد 

در ســخنانی بــر ضــرورت توجــه بــه ایــن معضــل تاکیــد کــرد. تصادفــی نبــود کــه روحانــی 

ــت  ــورد باف ــدی در م ــای علم اله ــه دغدغه ه ــاع ب ــا ارج ــش را ب ــن بخ ــود در ای ــخنان خ س

ــرد. ــاز ک ــهد آغ ــینی مش ــرم و حاشیه نش ــراف ح ــوده اط فرس

ــران و بزرگتریــن شــهر  ــه کان شــهرهای ای ــون جمعیــت از جمل ــا حــدود ۳ میلی مشــهد ب

ــد.  ــاب می آی ــه حس ــور ب ــی کش مذهب

در ســال های گذشــته حاشیه نشــینی بخــش مهمــی از مشــکات ایــن شــهر بــوده و حتــی 

ــد ســاکنان شــهر بــا ایــن مشــکل دســت بــه گریبان انــد؛ شــهری  گفتــه شــده کــه ۱۲ درص

کــه مــورد توجــه ویــژه رهبــر جمهــوری اســامی قــرار دارد و امــام جمعــه مشــهد بارهــا بــه 

صــورت مســتقیم در مــورد دغدغه هــای او پیرامــون معضــل حاشیه نشــینی مشــهد 

ســخن گفتــه اســت. 

رهبــر ایــران در جریــان یکــی از ســفرهای خــود بــه ایــن اســتان دســتور داده بــود کــه "ســتاد 

ــتاد در مهرمــاه ۹۴،  ــن س ــکیل شــود. ای ســاماندهی فرهنگــی حاشــیه شــهر مشــهد" تش

بــا حضــور دســتگاه های اجرایــی و ســپاه پاســداران  بــا اعتبــار ۴۰ میلیــارد ریــال در قالــب ۲۱ 

برنامــه آغــاز بــه کار کــرد.

روحانــی نیــز در ســخنرانی خــود بــر اهمیــت ترمیــم "بافــت فرســوده اطــراف حــرم"  و 

ــت در همــان  ــت دول ــه هیی معضــل "حاشیه نشــینی" تاکیــد کــرد و روز بعــد هــم در جلس

شــهر بررســی ایــن مشــکات را در دســتور کار قــرار داد. او دولــت را متلتــزم کــرد کــه  

"چارچــوب برنامــه ای را اتخــاذ و آن را پیگیــری کنــد تــا در ســه ســال آینــده بخــش بزرگــی از 

ــد". ــدا کن ــامان پی ــر و س ــدس س ــهد مق ــهر مش ــینی ش حاشیه نش

در اردیبهشــت ماه ۹۴ معــاون ســابق هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری خراســان رضــوی 

ــیه  ــاماندهی حاش ــرای س ــنهادی ب ــته پیش ــب بس ــن و تصوی ــه از تدوی ــن رابط ــز در ای نی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931007000466
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931007000466
http://www.tabnakrazavi.ir/fa/news/31876/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://www.tabnakrazavi.ir/fa/news/31876/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://shahrara.com/links-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87.html
http://basijnews.ir/fa/news/8576212/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/20/495392/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.president.ir/fa/80485
http://www.mehrnews.com/news/2575680/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B4%DB%B7-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
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کانشــهر مشــهد خبــر داد. محمدحســن واحــدی بــا بیــان اینکــه ســند و بســته پیشــنهادی 

ــت  ــرای معاون ــخه ب ــه نس ــتاندار در س ــای اس ــا امض ــهد ب ــهر مش ــیه کانش ــاماندهی حاش س

ــال  ــازی ارس ــوری و وزاره راه و شهرس ــت جمه ــاد ریاس ــردی نه ــارت راهب ــزی و نظ برنامه ری

شــده، گفــت: "ایــن بســته پیشــنهادی شــامل وضــع موجــود حاشــیه نشــینی در مشــهد، 

ــم از  ــف اع ــث مختل ــب مباح ــی در قال ــنهادات اجرای ــی و پیش ــای اساس ــایل و چالش ه مس

ــت". ــی اس ــی و زیربنای ــادی، امنیت ــی، اقتص اجتماع

ــات  ــل معض ــرای ح ــود "ب ــه ب ــهریورماه ۹۴ گفت ــر راه، در ش ــاون وزی ــان، مع ــن نریم محس

حاشیه نشــینی مشــهد نیــاز بــه ۲ هــزار و ۴۰ میلیــارد تومــان داریــم کــه بخشــی از ایــن مبلــغ 

را شــهرداری و بخشــی دیگــر را شــرکت های خدماتــی همچــون آب و فاضــاب، بــرق و گاز 

مــی پردازنــد".

ــن  ــود ای ــه ب ــوی گفت ــان رض ــتانداری خراس ــی اس ــور عمران ــاون ام ــدوری، مع ــد مق محم

بودجــه در بــازه زمانــی ۳ ســاله بــرای حــل مشــکات حاشــیه شــهر مشــهد تصویــب شــده و 

در تــاش هســتیم تــا ایــن اقدامــات را تــا انتهــای برنامــه ششــم توســعه بــه پایــان برســانیم. 

علیرضــا رشــیدیان، اســتاندار نیــز در خردادمــاه همــان ســال گفتــه بــود:  "عــزم ملــی و اراده 

عمومــی بــرای حــل مشــکل حاشــیه شــهر مشــهد وجــود دارد کــه بایــد از فرصــت بــه وجــود 

آمــده نهایــت اســتفاده را ببریــم".

بــا گذشــت بیــش از یــک ســال از ســفر روحانــی بــه اســتان خراســان رضــوی، شــهر مشــهد 

کمــاکان از معضــل حاشیه نشــنی رنــج می بــرد و پیشــرفت ها طبــق انتظــارات پیــش نرفتــه 

ــاد از  ــه انتق ــران ب ــش از دیگ ــه پی ــهد ک ــه مش ــام جمع ــدی، ام ــم اله ــد عل ــید احم ــت. س اس

حاشیه نشــینی در مشــهد پرداختــه بــود، در مهرمــاه ۹۴ بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد "توجــه بــه 

ــرد"  ــرار گی ــران ق ــتور کار مدی ــد در دس ــهد بای ــهر مش ــیه ش ــای حاش ــکات و نیازه ــع مش رف

ــا وجــود اینکــه شــهرداری اقدامــات شایســته ای بــرای ســاماندهی حاشــیه شــهر  ــت "ب گف

داشــته اســت امــا ایــن مهــم نیازمنــد توجــه جــدی و بیشــتر اســت".

بــا توجــه بــه تصویــب بودجــه بــرای رفــع ایــن معضــل و رضایــت نســبی امام جمعــه مشــهد 

ــرای  ــی ب ــده چاره یاب ــد وع ــر می رس ــه نظ ــی رود، ب ــمار م ــه ش ــم ب ــت ه ــدان دول ــه از منتق ک

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/06/06/842134/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.sobhmashhad.ir/news/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.html
http://www.mehrnews.com/news/2926907/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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ــری اســت.  ــت پیگی بخشــی از مشــکل حاشــیه نشــینی در شــهر مشــهد دســت کم در دس

هرچنــد روحانــی و بعــد دیگــر مقامــات دولــت تاکیــد کرده انــد کــه ایــن رفــع ایــن مشــکل بــه 

یــک بــازه یــک ســاله نیــاز دارد. 

ــر  ــر ب ــار دیگ ــوی، ب ــان رض ــتان خراس ــه اس ــدد ب ــفری مج ــز در س ــاه ۹۴نی ــی در آذر م روحان

ــته  ــال گذش ــفر س ــت: "از س ــرد. او گف ــد ک ــود تاکی ــتان داده ب ــن اس ــه در ای ــی ک وعده های

تاکنــون براســاس گزارش هــای ارایــه شــده، عمــده طــرح هــا و پروژه هــای وعــده داده شــده، 

پیشــرفت زیــادی داشــته انــد و مــا بــا ایســتادگی بــر تعهــد خــود و تــوکل بــر خــدا امیدواریــم 

ایــن طرح هــا هــر چــه ســریعتر کامــل شــوند".

ــکات  ــع مش ــهری، رف ــک ش ــاماندهی ترافی ــهر، س ــازی ش ــی، زیباس ــاماندهی اجتماع س

حمــل و نقــل در اســتان،  ســاماندهی مســایل فرهنگــی و نحــوه بــروز و ظهــور آن در انظــار 

عمومــی، از جملــه اقداماتــی اســت کــه بــه گفتــه روحانــی در ســفر آذرمــاه،  بایــد بــه آن هــا 

ــرار  ــه تک ــی ک ــت؛ اظهارات ــژه ای داش ــه وی ــهد توج ــهر مش ــوی و ش ــان رض ــتان خراس در اس

ــت. ــتان اس ــن اس ــته در ای ــال گذش ــخنان س س

http://www.president.ir/fa/90851

