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خط دو قطار شهری مشهد با حضور معاون اول 
رییس   جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت و فرمان 
آغاز عملیات اجرایی خط چهار قطار شهری مشهد 

نیز صادر شد.
اســحاق جهانگیری پیش از ظهــر دیروز در 
آیین افتتاح خط ۲ قطار شهری مشهد، با بیان این 
که توســعه خطوط ریلی در دولت های یازدهم و 
دوازدهم به یکی از اولویت های دولت تبدیل شد 
گفت: بر اساس سیاســتگذاری دولت تالش شد 
که تمام مراکز استان به راه آهن سراسری متصل 
شوند چرا که مسیر ریلی ارزان ترین و ایمن ترین نوع 
حمل و نقل است و در این چند سال پنج مرکز استان 

به ریل سراسری متصل شده اند.
معاون اول رییس   جمهور از نامگذاری ایستگاه 
پایانی خط ۲ قطار شهری مشهد به نام شهید کاوه 
قدردانی کرد و گفت: شــهید کاوه شهید سرافراز 
جنگ تحمیلی و فرمانــده ای مقتدر بود که با نثار 

خون خود به پایداری انقالب اسالمی کمک کرد.
معاون اول رییس   جمهور شهدا را از سرمایه های 
بزرگ کشور برشــمرد و افزود: شهدا برای ما الهام 
بخش هستند و مسیر را نورافشانی می کنند تا راه 

آینده نظام روشن شود.
دکتر جهانگیری با اشاره به این که مسایل حوزه 
شهری کالنشهر مشــهد پس از تهران مهمترین 
مســایل در بخش مدیریت شــهری برای کشور 
محسوب می شود اظهار داشت: کالنشهر مشهد 
به دالیل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند نمادی 
از آثار مدیریت   جمهوری اسالمی ایران و مدیریت 

کالنشهرهای کشور باشد.
معاون اول رییس   جمهور افزود: مشهد می تواند 
از هر نظر مورد بررسی قرار گیرد که چه آسیب هایی 
در مدیریت کشور وجود داشته و چه راهکارهایی 

برای حل این آسیب ها باید در پیش گرفت.
جهانگیری با قدردانی از مدیریت مطلوب شهری 
در کالنشهر مشهد تصریح کرد: در مدیریت شهری 
باید عالوه بر موضوع حمل و نقل، حقوق افراد پیاده 
نیز مورد نظر قرار گیرد و همه مسایل شهر به صورت 

یکپارچه دیده شود. بر اساس گزارش ها در مدیریت 
شهری مشهد به همه بخش ها توجه کافی صورت 

گرفته و رعایت همه نکات در دستور کار قرار دارد.
معاون اول رییس   جمهور با بیان این که مسایل 
زیســت محیطی، حمل و نقــل و ترافیک یکی از 
مهمترین مسایل کالنشهرهای کشور است خاطر 
نشان کرد: اگر به موقع برای حل این مسایل تصمیم 
گیری نشود آثار مخرب آن می تواند به سایر بخش 

ها تسری پیدا کند.
جهانگیری ادامه داد: یکی از مهمترین مسایل 
تهران و مشهد مسایل زیست محیطی و ترافیک 
است چرا که بخش زیادی از وقت افراد در ترافیک 

تلف می شود.
معاون اول رییس   جمهور توسعه قطار شهری را 
یکی از تجربیات موفق بشریت در بهبود حمل و نقل 
کالنشهرها و حل مسأله ترافیک و محیط زیست 
برشمرد و اظهار داشــت البته ما در زمینه توسعه 
قطار شهری سال ها عقب هستیم اما باید با جدیت 
هر چه بیشتر در این زمینه تالش کنیم تا کاستی 

های گذشته جبران شود.
جهانگیری با اشاره به پروژه های در دست اجرای 
نظیر قطار سریع السیر قم - تهران - اصفهان و قطار 
برقی تهران - مشهد خاطرنشان کرد: این پروژه ها از 
سوی طرف چین قدری با کندی مواجه شده است 

که باید تالش کنیم مسایل پیش رو برطرف شود.
معاون اول رییس   جمهور بــا تأکید بر این که 
توسعه قطار شهری در ۹ کالنشهر کشور در دستور 
کار دولت قرار دارد گفت: دولت توانسته علیرغم 
محدودیت منابع مالی ۳۱۸ کیلومتر خط مترو را 
در پنج کالنشهر اجرا کند که ظرفیت آن جابجایی 

۸۰۰ میلیون نفر مسافر در سال است. جهانگیری 
افزود: ۲۷۰ کیلومتر خط مترو نیز در دست اجرا 
قرار دارد و دولت ۱۳ هزار میلیــارد تومان اوراق 
مشــارکت برای کمک به احــداث این خطوط 
فروخته و ۵۰ درصد بازپرداخت این اوراق نیز بر 

عهده دولت خواهد بود.
معاون اول رییس   جمهور با اشــاره به گزرش 
شهردار مشــهد از برنامه ریزی برای اجرای هفت 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طرح در شــهر مشهد 
گفت: امیدوارم با اجــرای این طرح ها و نیز اجرای 
خط چهارم قطار شهری مشهد شاهد متحول شدن 
چهره مشهد و خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم 

و زائران باشیم.
جهانگیری همچنین با اشاره به برنامه قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا برای اجرای طرح های بزرگ 
عمرانی در اقصی نقاط کشور خاطرنشان کرد: این 
قرارگاه طرحهای متعددی را ظرف سال های ۹۸ و 
۹۹ به بهره برداری خواهد رساند که مجموعه این 
اقدامات باعث شده تا سراسر کشور به کارگاهی در 

حال ساخت و ساز تبدیل شود.
در این مراســم استاندار خراســان رضوی نیز 
از وجود ملجاء شــریف امام رضا به عنوان سرمایه 
ای اجتماعی و معنوی برای شهر مشهد یاد کرد و 
گفت: زیبنده شهری که به نام امام رضا )ع( است این 
نیست که یک و نیم میلیون نفر جمعیت با وضعیت 
نامناسب در حاشیه شهر سکونت داشته باشند که 
الزم است با برنامه ریزی دقیق این مشکل را حل و 

فصل کنیم.
شهردار مشهد نیز در این مراسم گزارشی از روند 
احداث قطار شهری و سرمایه گذاری انجام شده ارائه 
کرد و به تشریح برنامه های شهرداری مشهد برای 

اجرای دیگر پروژه های مدیریت شهری پرداخت.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا نیز در این 
مراسم گزارشی از روند اجرای پروژه قطار شهری 
مشهد ارائه کرد و افزود: خط دو قطار شهری مشهد 
۱۴ و نیم کیلومتر بوده و دارای ۱۳ ایستگاه است و 
برای احداث آن هزار میلیارد تومان و ۳۰۰ میلیون 

یورو سرمایه گذاری شده است.

خبر

معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح خط دو قطار شهری مشهد:

توسعه خطوط ریلی از اولویت های دولت است

 حجت االسالم مروی: بیشتر حرف ها 
درباره پول های آستان قدس شایعه است

شفاف سازی کنید تا 
شایعه   سازی   نکنند

شهرنوشت 6

ولی فقیه عهده دار تعیین تولیت آستان قدس است. پس از انقالب 
تولیت آســتان با نام مرحوم عباس واعظ  طبسی، گره خورد. او از سال 
۱۳۵۹ شمسی تا ۱۳۹۴ تولیت آســتان قدس بود و بعد از آن ابراهیم 
رئیســی به این ســمت منصوب شــد. پس از انتصاب وی به ریاست 
قوه قضاییه نیز،  حجت االســالم احمد مروی عهده دار تولیت آستان 
قدس رضوی شــد. او پس از عباس واعظ  طبســی و ابراهیم رئیسی، 

سومین تولیت آستان پس از پیروزی انقالب اسالمی است.
اما با وجود ســابقه  چند صد ســاله؛ در دوران تولیت عباس واعظ 
طبسی بود که حریم آســتان از حرم امام رضا بسیار فراتر رفت و بدل 
به نهادی شــد که منتقدان، آن را امپراتوری آستان و تولیتش را والی 
خراسان لقب دادند. آستان قدس رضوی اگر ثروتمندترین مجموعه 
اقتصادی ایران نباشد، به گفته مسئوالن آن بزرگ ترین نهاد موقوفاتی 
جهان اسالم است. اداره تمام نذورات و موقوفات امام هشتم شیعیان 
به عهده آستان قدس اســت. با وجود فعالیت های اقتصادی فراگیر، 
از پرداخت مالیات معاف اســت و بــرای این معافیت نامــه ای از امام 
خمینی)ره( دارد که از زمان ایشــان تا به امروز دست دولتی ها را که 
چشم به این آستان دوخته اند، بسته است. افزون بر این، تولیت سالی 
۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ریال بابت اجاره زمین های موقوفی  به این آستان 
از دولت پول مطالبه می کند. این موقوفات محدود به مشهد و خراسان 

نیست و آستان قدس در سرتاسر ایران زمین و باغ و چاه و قنات دارد.
 اینقدر پول اینجا نیست که فکر می کنید

با وجود این دو روز پیش تولیت آستان قدس گفت: بیشتر حرف ها 
درباره پول های آستان قدس شایعه است...

ایران »حق مقابله با این تهدید« را برای خود محفوظ دانست

واکنش شدید ایران به حضور اسرائیل در ائتالف خیلج فارس
سياست 2
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مواد اولیه نامرغوب و قاچاق، سالمت کودکان را تهدید می کند

آسیب شناسی آثار تحریم ها  بر کتاب کودک


