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در آستانه فرارسیدن سالروز فتح خرمشهر آیین پالک کوبی 
و نامگذاری بلوار کوهستان به نام شهید سرافراز »امیر 
سرلشکر مسعود منفردنیاکی« با حضور امیران ارتش 
جمهوری اسالمی، مدیران شهری منطقه2و جمعی از 
خانواده شهدا و همرزمان شهید برگزار شد. به گزارش 
همشهری، شهیدمسعود منفردنیاکی، سرهنگ زرهی 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران و فرمانده 

لشکر ۹2 زرهی اهواز از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ بود. سرلشکر 
شهید منفرد نیاکی در جنگ تحمیلی ایران و عراق، در 

عملیات های طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، 
والفجر و رمضان حضور فعالی داشت و به همین دلیل به 

عنوان پیر میدان های نبرد معرفی شد. مطابق مصوبه شورای 
اسالمی شهر تهران حدفاصل میدان کتاب تا بزرگراه یادگار 

امام)ره( به نام این شهید گرانقدر نامگذاری شده است.

  نشست کمیسیون اجتماعی و 

گزارش
فرهنگــی مجمع شــهرداران 
کال نشهرهای کشــور دیروز در 
پایتخت معنوی ایران برگزار شد. بر این اساس، 
19شهردار شهرهای بزرگ یا نماینده های آنان به 
بیــان نظرات خــود درباره چالش هــای حوزه 
فرهنگی و اجتماعی شــهرها پرداختند. البته 
رویکرد اصلی این نشست که مشهد میزبان آن 
بود، هم اندیشی درباره موضوعات سالگرد رحلت 
حضرت امام)ره( و برنامه های ویژه دهه کرامت 

بود.
به گزارش همشــهری، شــهردار تهران در این 
نشست به چگونگی نگاه مســئوالن شهرداری 
دوره قبل نســبت به حوزه اجتماعی و فرهنگی 
مدیریت شــهر انتقاد کرد.  علیرضــا زاکانی در 
حاشیه این نشست گفت: »شاید برخی دوستان 
در دوره قبل از ما، اعتقاد داشتند که نباید به این 
مسائل بپردازند یا از منظر خاص خودشان این 
موضوع را پیگیری می کردند؛ مثال درخصوص 
معتادان متجاهر گفته می شــد که این هم یک 
نوع زیست است؛ رهایشان کنید و بگذارید آنها با 

خود خوش باشند.«
او با بیان اینکه در گذشته شــهر تهران در ابعاد 
کالبدی خود پیشرفت داشت ولی در بخش های 
اجتماعی و فرهنگی آن به صــورت جدی یک 
غفلت رخ داده است، افزود: »ما به کرامت انسانی 
و تکلیفی که ناظر بر احیای انسان هاست، اعتقاد 
داریم. بر همین اساس ضرورت دارد   از همنوعان 

خود دستگیری کنیم تا کســانی که در زندگی 
خود دچار اشتباه شــده اند به جامعه بازگردند و 
اصالح شوند؛ لذا موضوعات فرهنگی بنیان شهر 
را شکل می دهد و مسائل اجتماعی اولویتی بسیار 

جدی به حساب می آید.«
زاکانی درخصوص برنامه های راهبردی شهرداری 
تهران پس از نمایش عملکــرد ۲۰۰ روزه خود 
گفت: »ما ســندی تولید کردیــم که حدود 9۰ 
کالن پروژه دارد و این کالن پروژه ها ما را به سمت 
چشم اندازی که طراحی شده، رهنمون می کند. 
ما مبتنی بر این سند حدود ۴۸۵ خرده پروژه با 
مقیاس های متفاوت را استخراج کرده ایم که بنا 
شــده پیرامون بخش هایی از آن که یک تغییر و 
پیشرفت برای تهران ایجاد خواهد کرد، در زمان 
مناســب گزارش کار را به شهروندان ارائه کنیم. 
مهم تر از هر چیز اثر عملی این تغییر در زندگی 
مردم است تا بتواند زندگی آنان را توأم و همراه با 
خدمت و پیشرفت در جهان کند. شهردار تهران 
در ادامه صحبت هایش با بیان اینکه ما در میانه 
زمانه هســتیم و از نظر زمان و تاریخ در مســیر 
تحقق یک اتفاق بزرگ جهانی قرار داریم، گفت: 
»جهان در حال حرکت در یک مســیر مشخص 
است. اهالی شیطان تالش دارند این موضوع را به 
تأخیر بیندازند و جهان را از آن خودشان کنند و 
یک جهان سازی دروغین را به جامعه بشری القا 
کنند. اینها ۲ مسیر و ۲ هدف را دنبال می کنند. 
در واقع همه ما در تمام لحظات مختلف زندگی 
بین ۲ انتخاب قرار گرفته ایم که آثار انتخاب هر 

یک از این ۲ راه مشهود است. حال اگر بخواهیم 
مسیر درست را انتخاب کنیم و بنیان صحیحی 
در جامعه بگذاریم، راهی جز تمســک به اسالم 

نداریم.«

اجرای پویش های بزرگ 
ریاســت کمیســیون اجتماعی کالنشهرهای 
ایران بر عهده معــاون امور اجتماعی و فرهنگی 
شهردار تهران است. بر همین اساس، محمدامین 
توکلی زاده، یکی از ســخنرانان اصلی نشســت 
کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران 
کالنشــهر بود که در بخشــی از مراسم گفت: 
»یکی از ظرفیت های مهم کالنشــهر ها کمک 
به دولت است. شــهرداری ها لبه ارتباط با مردم 
به حساب می آیند که وســعت بسیاری دارند. از 
این حیث، تحقق دولــت مردمی یکی از مظاهر 
شهرداری های کشور است.« رئیس کمیسیون 
اجتماعی کالنشهرهای ایران افزود: » در تک تک 
شهرداری ها شاهد مســیر جدیدی هستیم که 
یکی از امورات مدنظــر، اجرای پویش های ملی 
و پویش های بزرگ اســت. از سوی دیگر طبق 
برنامه، دهه کرامت جدیدی را رقم خواهیم زد؛ 
همانطور که در قالب قرارگاه ســالمت و مبارزه 
با کرونا، شهرداری تهران توانست نقش مهمی 

را ایفا کند.«
او گفت: »قرارگاه اجتماعی و حاشیه شهر مشهد 
نیز از برنامه های اساســی به شــمار می آید که 

می تواند اقدامات خوبی را به سرانجام برساند.«

رهاشدگی فرهنگی در دوره قبل مدیریت شهری
زاکانی در  نشست کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور از نوع نگاه مسئوالن شهرداری در دوره پیشین انتقاد کرد

مدیرکل امور فرهنگی شهرداری تهران در گفت وگو با همشهری اهداف و عملکرد ۲۰۰روز خدمت برای مردم را تشریح کرد

ایجاد توازن در اتمسفر فرهنگی پایتخت 

 »آنچه امروز در پایتخت حائز اهمیت اســت و جای کار بسیار دارد، 
مباحث فرهنگی و اجتماعی هستند.« همین جمله علیرضا زاکانی، 
شهردار تهران سبب شد تا برنامه های فرهنگی و اجتماعی در اولویت 
اقدامات مدیریت شهری قرار گیرد و متولیان فرهنگی برای برقراری 
عدالت و ایجاد توازن در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، 
سالمت، امور بانوان، آموزش های شــهروندی و... برنامه ریزی کنند. 
عملکردی که تورق آنها در کارنامه 200روز خدمت برای مردم، بیانگر 
توزیع عادالنه خدمات و توجه به مناطق کم برخوردار است. رویکردی که 
به گفته محمدحسن جعفرزاده،  مدیرکل امور فرهنگی شهرداری تهران، 
منجر به برقراری توازن در اتمسفر فرهنگی شهر خواهد شد. این مقام 
مسئول در گفت وگو با همشهری عالوه بر اقدامات، اهداف و برنامه های 

فرهنگی را تشریح کرده است که در ادامه می خوانید.

اهداف برنامه های فرهنگی در این دوره مدیریت شهری 
چیست؟

اصلی ترین هدف فرهنگی، برقراری توازن بین توســعه و پیشــرفت در 
حوزه های کالبدی با روح و اتمسفر فرهنگی شهر است. در ادوار گذشته به 
مسائل کالبدی و زیرساختی شهر توجه و کارهای زیادی هم انجام شده، اما 
از نظر فرهنگی به دلیل ترک فعل ها، ضعف ها و نقص هایی دیده می شود؛ 
تاحدی که به جرأت می توان گفت امروز شهر تهران از نظر شاخص های 
هویتی نقص های بسیاری دارد و به واســطه جوالن خرده فرهنگ های 
نامتجانس و وارداتی، شهری بی هویت محسوب می شود و از تراز فرهنگ 
انقالب اسالمی هم فاصله معنی داری گرفته است. قطعاً تالش می کنیم 

با برنامه ریزی های اصولی، هویت اصیل ایرانی اســالمی به شهر و سبک 
زندگی فردی و اجتماعی شهروندان باز گردد و این کاستی ها جبران شود.

توجه به مناطق و اقشار کم برخوردار کلیدواژه شهردار 
تهران است. آیا در اجرای برنامه های فرهنگی به این موضوع توجه 

شده است؟
قطعاً توجه شده اســت. یکی از شاخص های ســند تحول فرهنگی که 
مانیفست )سند( حرکت ما در اداره کل فرهنگی محسوب می شود، توجه 
ویژه به حوزه عدالت اســت. به همین خاطر تمام برنامه های مناسبتی و 
غیرمناسبتی به گونه ای اجرا می شوند که سهم مناطق و محالت محروم 
در آنها بیشتر از سایر مناطق   است؛ به عنوان مثال در ماه رمضان چندین 
کاروان سیار به محالت محروم اعزام شدند و برنامه های مخصوص کودکان 

همراه با افطاری ساده برگزار کردند.
نیمی از جمعیت پایتخت، زنان هستند. برای این قشر 

برنامه ریزی های فرهنگی صورت  گرفته است؟
یکی از موضوعات اصلی اداره کل فرهنگی، ترویج سبک زندگی خانوادگی 
مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسالمی است و با توجه  به اینکه مادر، محور خانواده 
محسوب می شود، طراحی و برنامه ریزی برای تثبیت هویت مادرانه شهر 
تهران را در دستور کار قرار دادیم. چرا که معتقدیم با ارتقای جایگاه و  شأن 
مادری در مناسبات شهری و مناسب ســازی خدمات برای مادران، عالوه 
بر تحکیم بنیان خانواده، سبک  زندگی اصیل )ایرانی - اسالمی( در میان 
شهروندان ارتقا و تعالی پیدا می کند. ازاین رو پویش ملی چلچراغ با هدف 
پیاده سازی چهل اقدام در ستایش مادری و هدایت خدمات به مادران شهر 
راه اندازی شده است که با مشــارکت بانوان، چالش های پیش روی بانوان 
ازجمله ایمنی در تردد و تسهیل بهره برداری از خدمات رفاهی و... شناسایی 

و رفع می شوند.
شهردار تهران به مشارکت شهروندان و نخبگان در امور 

شهر تأکید دارد. آیا برنامه ای برای استفاده از این ظرفیت ها در حوزه 
فرهنگی دارید؟ 

باور داریم گفتمان سازی موضوعات مختلف فرهنگی اجتماعی از مسیر 
نخبگان می گذرد؛ بنابراین در برنامه های متعــددی از حضور نخبگان 
اســتفاده کرده ایم و تالش می کنیم با اســتفاده از هیأت ها و گروه های 
خودجوش مردمی، تجربه متفاوتــی از برگزاری برنامه های فرهنگی در 

شهر خلق شود.
مدام از تحول فرهنگی صحبت می شود. آیا زیرساخت ها 

برای این تحول فراهم شده است؟
برای پاسخ به این پرســش باید حوزه های کاری اداره کل را به ۲ قسمت 
مناسبتی و موضوعی تقسیم کنیم. در حوزه مناسبت ها سعی کردیم عالوه 
بر هم افزایی ظرفیت های داخل شهرداری، ظرفیت های بیرون شهرداری 
)دســتگاه های دولتی، نهادهای انقالبی و مجموعه های مردمی( را در 
قالب پویش های مختلف با خود همراه کنیم. در مناسبت های موضوعی 

هم کمیت و کیفیت برنامه های میدانی و 
محصوالت رسانه ای را ارتقا داده ایم که 
امیدواریم با هم افزایی بیشتر واحد های 
درون و بیرون شهرداری و همراهی بهتر 
رســانه های فراگیر و جبهه رسانه ای 

انقالب با پویش های مناسبتی ما، 
اتفاقات خوبی تا پایان ســال 

رقم بخورد.

زینب زینال زادهگزارش
خبرنگار

 پساب تصفیه شده 
جایگزین آب های زیرزمینی 

16/۵میلیون مترمکعب پساب برای آبیاری جنگل کاری 
و فضای سبز تهران در سال 1۴۰1تامین می شود 

 هر سال حداقل هزار هکتار به توسعه جنگل کاری کمربند 
سبز پیرامون شهر تهران اضافه می شــود و این در حالی 
است که موضوع »آبیاری« جنگل های حریم شهر اهمیت 
بسیاری دارد. تاکنون بیشتر از ۴3هزار هکتار جنگل کاری 
کمربند ســبز توســعه پیدا کرده و با توجه به کمبود آب 
در پایتخت، شــهرداری تهران برای آبیاری روی استفاده 
از »پســاب تصفیه شده« حســاب ویژه ای باز کرده است. 
به گزارش همشــهری، جنگل کاری کمربند ســبز حریم 
تهران به شکل سنتی از منابع آب های زیرزمینی صورت 
می گرفت، اما در ســال های اخیر برای کاهش برداشــت 
از چاه هــا و مدیریــت منابع آب، 11۲حلقه چاه توســط 
شــهرداری تهران به شــرکت آب منطقه ای تحویل داده 
شــده اســت. البته این تصمیم گیری بعــد از تفاهمنامه 
شــهرداری تهران با وزارت نیرو صــورت گرفته و به گفته 
مدیرعامل سازمان بوســتان ها و فضای سبز شهر تهران، 
قرار است هر سال برداشــت از آب های زیرزمینی کاهش 
یابد  و بــه موازات آن از پســاب تصفیه شــده در آبیاری 
کمربند ســبز پیرامون شهر استفاده شــود. علی محمد 
مختاری به همشهری می گوید: »آبیاری جنگل کاری های 
 کمربند ســبز پیرامون شهر تهران مســئله بسیار مهمی

 است.  اگر منابع آب مورد اســتفاده برای جنگل کاری ها 
از روش های سنتی تامین شــود، می تواند در روند توسعه 
این فعالیت ها تأثیرگذار باشــد، اما طی چند دهه گذشته 
به تدریج از طریق اتخاذ راهبردهای صرفه جویی در مصرف 
آب و انتخاب راهکارهای مناســب آبیاری این مشکالت 
تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده اســت؛ به عنوان مثال، 
هم اکنون با به کارگیری سیســتم های آبیاری تحت فشار 
ازجمله روش هــای آبیاری قطره ای، میــزان راندمان آب 

به شدت افزایش پیدا کرده است.«
 او ادامه می دهد: »از سوی دیگر فعالیت جنگل کاری ها در 
اراضی دامنه ای و شــیب دار، از طریق احداث نهرهایی به 
موازات خطوط تراز و به اصطالح پلکانی کردن اراضی صورت 
می گیرد. این امر سبب می شود که آب ناشی از بارندگی ها 
در روی این اراضی فرصت بیشتری برای نفوذ در زمین پیدا 
کرده و ضمن آنکه امکان تغذیه منابع آب زیرزمینی نظیر 
چشمه و قنات های پایین دست را تقویت می کند، همزمان 
قسمتی از آن به صورت رطوبت خاک )نم خاک( در محدوده 
ریشه درختان ذخیره می شود. این رطوبت ذخیره شده در 
خاک که قباًل در عرصه های بدون پوشــش با شروع فصل 
کم باران و گرما مســتقیما تبخیر می شــد، هم اکنون در 
پهنه های درختکاری شده صرف تأمین بخشی از نیاز آبی 

گیاهان می شود.« 
به گفته مدیرعامل سازمان بوســتان ها و فضای سبز شهر 
تهــران، هم اکنون تمامی اراضی توســعه یافته از آب خام 
)آب غیرشــرب( یا پساب تصفیه شــده آبیاری می شوند: 
»ضمن اینکه با احــداث مخازن ذخیــره آب ژئوممبران 
 از انباشــت نزوالت جوی جهت آبیاری درختان استفاده 
می شود.یعنی آبیاری بخشی از جنگل کاری پیرامون شهر 
و بخشی از بوســتان های درون شهری از آب خام و پساب 

تصفیه شده صورت می گیرد.«  
مختاری در ادامه اشــاره می کند که آبیاری جنگل کاری 
حریم تهــران اهمیت بســیاری دارد و بــه همین دلیل، 
می گوید: »تمام تالش ما بر این اســت کــه در آینده ای 
نزدیک برای آبیاری تمامی جنگل های این پروژه از پساب 
تصفیه شده استفاده شود؛ چراکه معتقدیم برای جلوگیری 
از فرونشست زمین باید منابع آب های زیرزمینی را حفظ 

کنیم.« 

احسان حامدمقدم
 مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شرکت بهره برداری متروی تهران

امشــب به دلیــل برگــزاری مســابقه 
فوتبــال در ورزشــگاه آزادی یــک قطــار 
فوق العاده به ســمت ایســتگاه گلشهر 
اعــزام می شــود. آخرین قطــار خط۵ از 
مبدأ ایستگاه صادقیه در ساعت22:۰۹ 
به ایســتگاه ورزشــگاه آزادی می رسد، 
اما برای رفاه حال تماشاگران مسابقه 
فوتبــال پرســپولیس و شــهر خــودرو و 
تســهیل در رفت وآمــد آنهــا یــک قطار 
فوق العــاده در ســاعت22:2۰ از مبــدأ 
ایســتگاه ورزشــگاه آزادی بــه مقصــد 
گلشهر پیش بینی شده و آخرین قطار 
خط۵ از مبدأ ایستگاه گلشهر به سمت 
تهران هــم ســاعت22:۵۰ به ایســتگاه 

ورزشگاه آزادی می رسد. 

 محمد آیینی
 مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری

پیشــنهاد افزایــش مــدت بازپرداخــت 
تســهیالت نوســازی بافت هــای فرســوده 
به 2۰ســال از ســوی وزیــر راه و شهرســازی 
تأییــد شــد. به منظــور ترغیــب مــردم و 
ســازندگان جهــت مشــارکت در نوســازی 
بافت هــای فرســوده پیشــنهاد طوالنــی 
شدن بازپرداخت تسهیالت ویژه نوسازی 
بافت هــای فرســوده معــادل نهضت ملی 
مســکن به  تأیید رستم قاســمی، وزیر راه 
و شهرسازی رســیده که به زودی عملیاتی 

خواهد شد.  

54درصد جمعیت جهان 
شهرنشین هستند

احمد صادقی، رئیس کمیته شــفافیت و شهر 
هوشمند شورای اسالمی شهر تهران در وبینار 
علمی تخصصی »آینده نگاری و سیاستگذاری 
مدیریت دانش در شهرداری تهران گفت: امروزه 
۵۴درصد از مردم جهان در شــهرهای مختلف 
زندگــی می کنند کــه انتظار می رود تا ســال 
۲۰۵۰این آمار به 66درصد برســد. در مجموع 
با رشــد کلی جمعیت، شهرنشــینی در عرض 
3دهه آینده، جمعیتی بیــش از ۲میلیارد نفر 
دیگر را به شهرها اضافه خواهد کرد؛ لذا پایداری 
زیســت محیطی، اجتماعی و اقتصادی از نکات 
بسیار ضروری جهت هماهنگی با این گسترش 
سریع جمعیت و تأمین منابع مالی شهرهاست. پر 
واضح است با رشد شهرنشینی نیاز های جدید نیز 
پدیدار می شود؛ همچنان که نیاز های شهرهای 
امروز با چنــد دهه قبل قابل قیاس نیســت؛ از 
این رو امروزه با رشد فناوری و تکنولوژی ضرورت 
ایجاد شــهر هوشــمند بیش از پیش احساس 
می شــود و این در حالی اســت که شــهر های 

هوشمند و بستر های وجود 
آن، چندین ســال است 
که در جهان شروع شده 
و ما ناگزیــر به حرکت 

در ایــن مســیر 
هستیم.

نقل قول خبر

عکس خبر

 خبر

محمود موالیی ؛ روزنامه نگارگزارش۲

افق 1410
بعد از تفاهمنامه شــهرداری تهران با وزارت 
نیــرو، کم کــم آبیــاری جنــگل کاری بــه جــای 
استفاده از آب های زیرزمینی از طریق پساب 
تصفیه شده انجام می شود؛ آبیاری با پساب 
تصفیه شده شامل جنگل کاری حریم تهران 
و همچنیــن بوســتان ها و فضــای ســبز شــهر 

تهران می شود: 

  ۱۱2حلقــه چاه توســط شــهرداری تهــران به 
شــرکت آب منطقــه ای تحویــل داده شــده 

است.
   ۹/۵میلیون مترمکعب پســاب برای آبیاری 

فضای سبز تا پایان ۱4۰۰ استفاده شد.
  تامین ۱۶/۵میلیون مترمکعب پساب با اجرای 
خطوط انتقال پساب و ایستگاه پمپاژ در مناطق 

۱، 2، ۵، و ۶تا پایان ۱4۰۱ انجام می شود.
  تامین 2۰میلیون مترمکعب پساب از طریق 
تصفیه خانه های بزرگ مقیاس شــرکت آب و 
فاضالب در جنوب شهر تهران و انتقال آن به 
مناطــق ۱8، ۱۹، 2۰و 2۱تــا پایــان ۱4۰2)جمعا 

۳۶/۵میلیون مترمکعب(  صورت می گیرد.
  بهره بــرداری از ۱4۵میلیــون مترمکعــب 

 پســاب در افــق ۱4۱۰ پیش بینــی 
شده است.

اجرای برنامه های ویژه با شعار »ما مقاوم هستیم«
به مناسبت سالروز فتح خرمشهربرنامه های متعددی  پیش بینی  شده که با عنوان »روایت مقاومت« و با شعار »ما مقاوم هستیم« امروز و فردا در 
مناطق 22گانه اجرا می شود. برگزاری مراسم سخنرانی، برپایی جشن در 110مسجد و 110بوستان، راه اندازی کاروان روایت خرمشهر از طریق 
حرکت مینی بوس، تویوتا و جیپ های روباز قدیمی در شهر با هدف یادآوری دوران باشکوه دفاع  مقدس و پذیرایی از مردم و پخش محتوای 
مناسبتی در قالب شعر و ...، نمایش میدانی با موضوع دفاع  مقدس در محالت، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری )کتابخوانی، عکاسی، 
خاطره گویی و ...( دعوت از فرماندهان و تجلیل از پیشکسوتان، ایثارگران و آزادگان در مساجد و پایگاه های بسیج، برپایی نمایشگاه عکس 
از دوران پرافتخار دفاع مقدس در معابر پرتردد و گالری های شهر، اجرای سرودهای خیابانی و ... بخشی از برنامه های پیش بینی شده هستند.

مکث

در نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کالنشهرها، 
دیگر مسئوالن حاضر هم به بیان نظرات خود پرداختند 

که خالصه ای از آنها را در زیر می خوانید.
  سید عبداهلل ارجائی شــیرازی، شهردار مشهد 
مقدس: هر رویدادی در کالبد و روح شهر باید با این 
فلسفه ذاتی هماهنگ باشد. مشهد تمامش حرم است؛ 
مساحت حرم امام رضا)ع( بستگی به فعالیت عمرانی 

آستان قدس ندارد و تمام مشهد حرم است.
محسن برمهانی، معاون سیمای صدا و سیما: رسانه 
ملی وظیفه خود می داند کنار همه شــهرداری های 
کشور باشد و به عنوان رسانه ملی و مسئوالن فرهنگی 
باید وظایف فرهنگی محول شده را به بهترین نحو به 

انجام برسانیم.
  حجت االسالم والمســلمین محمد قمی، رئیس 
سازمان تبلیغات اسالمی: قرن جدید، قرن شهر است 
و برنده منازعات اندیشه تمدنی کسی خواهد بود که 
در توسعه شهر پیشرو باشد.  شهر را باید با گام بلند 
تمدن سازی  ساخت، با سرمایه های مردمی و حاکمیتی، 

توسعه شهر ها توأم با آرامش مردم محقق می شود.
  حجت االسالم حسن منصوریان، رئیس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر مشهد: 
متأسفانه گاهی برخی بی مهری می کنند و مشهد را 
شهری بسته و گرفته معرفی می کنند که در این شرایط 
باید سیاست های فرهنگی اجرا شود. از ابتدای فعالیت 
شورای شــهر تا کنون فرهنگ شهرنشینی بازبینی 
شده و به جای حقوق شــهروندی و شهرنشینی به 
اخالق اجتماعی رسیده ایم. همچنین آیین نامه هایی 
که بر مدار غیراز فرهنگ رضوی صادر شده بود اصالح 
شد و از پیوست فرهنگی در پروژه ها به الزام فرهنگی 
رسیدیم تا اصل پروژه ها با فرهنگ رضوی سازگاری 

داشته باشد. 

برنامه های فرهنگی در 200روز خدمت
برگزاری 4۵۵۰برنامه میدانی

برپایی ۱2۹8نمایشگاه
اجرای ۱۹۹۵برنامه مسجدمحور

تکریم و تجلیل از 287۶خانواده شهید
اجرای 7۵7برنامه استیج و جشن

تولیــد و نشــر 2۶۵۰محتــوا بــا مضامیــن متنــی، گرافیکی، 
تصویری و... در فضای مجازی

 ارائه 47۵۵خدمات فرهنگی و اجتماعی
 برگزاری ۶۰۱مسابقه فرهنگی

 توزیع ۶۳4۱۳۳محصوالت فرهنگی مکتوب
نورافشانی ۵۶7نقطه از شهر
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