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یادداشت مدیرمس�ول

محمدرضا زارع برزشی

مصــــــــــائـب کـانــــــــــــال هـای
بی هـــــویـــــــــــــــــــــت !

رسلانه های بی هویت در واقع همان کانال های خبری هسلتند که 
معملواًل در تلگلرام و برخلی از آن هلا در اینسلتاگرام در قالب کانال و 
پیج فعالیت می کنند. این کانال های اطالع رسلانی بدون داشلتن 
مجلوز خاصلی از اداره کل فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی بله نشلر اخبلار 
اطمینلان  ملورد  چنلدان  آنلان  اخبلار  صحلت   

ً
طبیعتلا می پردازنلد. 

نیسلت، املا نبلود نظلارت صحیلح در فضلای مجازی و اطالع رسلانی 
بله موقلع توسلط روابلط عمومی هلا و برخلی قوانین ممیزی در نشلر 
، باعل� شلده اسلت ایلن کانال هلای بلی هویلت مشلتریان  اخبلار

خلاص خلود را داشلته باشلند.
شللروع بلله کار رسللانه های بللدون شناسللنامه بلله ابتللدای تولللد 
فضللای مجللازی در ایللران برمی گللردد، جایللی کلله برخللی افللراد بللا راه 
انداختللن فللن پیللج تللالش کردنللد تللا از فللرد یللا گللروه مللورد عالقلله 
بلله اصطللالح فللن پیج هللا  ایللن  خللود حمایللت کننللد. رفتلله رفتلله 
تبدیللل شللدند بلله رسللانه های بللدون مجللوز بللرای اطللالع رسللانی و 
تللا امللروز در جللو پرحاشللیه خبللری فضللای مجللازی جللوالن می دهنللد.
همانطللور کلله ذکللر شللد یکللی از علت هللای مهللم در تأثیرگللذاری 
ضعیللف  عملکللرد  شناسللنامه،  بللدون  کانال هللای  اخبللار 
متولیللان امللر اطالع رسللانی در نهادهللای دولتللی از جمللله روابللط 
عمومی هاسللت، بلله نظللر می رسللد سیاسللت نشللر اخبللار خللوب از 
داخللل سللازمان ها و شللفاف نبللودن باعلل� شللده تللا اخبللار منفللی 
درون سللازمانی در کانال هللای بللی هویللت انتشللار یابللد. جالللب آن 

کلله معمللواًل منبللع ایللن اخبللار از داخللل خللود سازمان هاسللت.
فضای مجازی توانسلت رابطه میان مردم و مسلئوالن را بسلیار 
کلم کنلد و سلرعت نشلر تملام اخبلار را بلاال ببلرد. همیلن موضلوع 
باعل� شلد تلا بسلیاری از افلراد اقلدام بله سلاخت کانلال خبررسلانی 
بلا اهلداف مختللف کننلد، یکلی از موضوعاتلی کله همچنلان ملورد 
نهلاد  کلدام  بلا  کار  ایلن  مسلئولیت  کله  اسلت  ایلن  اسلت  سلوال 
اسلت؟! آیا وزارت فرهنگ و ارشلاد اسلالمی مسئول نظارت بر این 
کانال هاسلت یا پلیس فتا و نهادی دیگر؟! تعداد این کانال ها در 
مشلهد بیشلتر از دیگر شهرسلتان های کشلور اسلت، کانال هایی 
کله گاهلی بلا ادبیلات توهین آمیلز دربلاره اشلخاص قللم می زننلد و 
بلا همیلن روش جلذب مخاطلب می کننلد املا مشلخص نیسلت 
مسلئولیت توهین هلا و افتراهلا بلا چله کسلی اسلت؟ هلر چنلد کله 
مشلاهده  نیلز  مجلوزدار  رسلانه های  در  گاهلی  بی اخالقی هلا  ایلن 
مسلئوالن  بلودن  مشلخص  بلا  کله  تفلاوت  ایلن  بلا  املا  می شلود 
رسلانه، املکان احقلاق حلق بلرای شلخص ملورد خطاب قلرار گرفته، 
وجلود دارد و حرملت قللم و اذهلان عموملی نیلز رعایلت می شلود.
رسلانه،  حلوزه  در  خوبی هایلش  تملام  رغلم  بله  مجلازی  فضلای 
باعل� ایجلاد برخلی بی اخالقی هلا شلده اسلت کله امیدواریلم هرچه 
زودتر، چه با دخالت مسلئوالن و چه با رعایت قانون توسلط همه 

حرملت خبلر، خبرنلگار و حلوزه خبلری و اطالع رسلانی حفلظ شلود.
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یادداشت سردبیر

وجیهه هوشیارفر

تــــــــک صــــــدایــــی تهـــــــدیــــد 
یــا فرصــــــــــت ؟!

آنچه را که می توان در ابتدای سخن به صورت قطعی بیان نمود، 
آنست که هیچ گاه در یک جامعه نمی توان منکر تفاوت انسان ها 
ابتدای  در  که  همانگونه  شد،  گرایش  و  رفتار  عقیده،   ، تفکر در 
آفرینش نیز با تفاوت در شکل و ظاهر و رنگ خلق شده اند. اما 
در کنار تمامی این آزادی در تفاوت ها پایبندی به قوانین، اصول 
بود. نخواهد  انکار  قابل  نیز  مدنی  جامعه  یک  چارچوب های  و 
حال آن که اجبار و الزام به همسو شدن همگان به سوی یک 
گرایش، تفکر و یا عقیده و به اصطالح رواج » تک صدایی « در جامعه 
امری به دور از عقالنیت است چرا که مقاومت در برابر ذات متفاوت 
انسانی و سعی در یک دست نمودن تمامی افراد جامعه امری 
 ناشدنی است که نتیجه آن کشیدن نقاب همسان بر باورهایی 

متفاوت است که موجب ظاهرسازی و دورویی خواهد شد.
اسلالمی،  انقلالب  پیلروزی  اوایلل  روزگاران  در  کله  همانگونله 
در  تفلاوت  عیلن  در  همدللی  و  کلمله  وحلدت  خمینلی؟هر؟  املام 
عقایلد را عاملل پیلروزی بیلان نملود و رهبلر انقلالب نیلز بلر جلذب 
حداکثلری و دفلع حداقللی تماملی عقایلد و تفکلرات و بله رسلمیت 
شلناختن اصلالح طلبلی اصولگرایانه و اصول گرایلی اصالح طلبانه 
تأکیلد می نماینلد، پذیرفتلن و شلنیدن تماملی صداهلای جلاری در 
جامعله بله صلورت مسلتقیم و بلدون سلرکوب، موجلب می گلردد 
کله اوال سلره از ناسلره و دوسلت از دشلمن جلدا شلود چلرا کله در 
همیلن شنیدن هاسلت کله صلدای کسلانی که به هردلیلل با صدا 
و خواست اصیل مردم و انقالب زاویه دارند و در صف مخالفین 
کله  کیسلت  ثانیلا  و  می گلردد  مشلخص  می گیرنلد،  جلای  نظلام 
بتوانلد منکلر آن شلود کله تعاملل و تضارب آرا و ایجلاد فضای نقد 
منصفانله در چارچلوب اصلول نظلام مقلدس جمهلوری اسلالمی، 
عالیله ای  اهلداف  شلکوفایی  و  حیلات  رشلد،  موجلب  می توانلد 
می گلردد. محقلق  دیدگاه هلا  در  تفلاوت  همیلن  در  کله  شلود 
و  صفلر  و  جناح بنلدی  فضلای  ایجلاد  ایلن  گفلت  بتلوان  شلاید 
صلدی حاکلم بلر فضلای سیاسلی و غیلر سیاسلی جامعله تهدیدی 
اسلت کله نله تنهلا موجلب اثرگلذاری کوتلاه ملدت خواهلد شلد و 
هیچ تأثیری بر عقاید و تفکرات باطنی و حقیقی افراد و اشخاصی 
کله صرفلا در جهلت رسلیدن بله موفقیت همسلو با ایلن جریانات 
را  خفتله ای  آتشفشلان  کلوه  بلکله  داشلت  نخواهلد  شلده اند، 
دنبلال  بله  کله  آنلان  توسلط  روزی  سلرانجام  کله  سلاخت  خواهلد 
فرصتی برای برهم زدن آرامش کشور هستند، بیدار خواهد شد.

امیدواریلم روزی بله درجله ای از بللوغ فکلری در جامعله برسلیم 
که بتوانیم در حین پرسله زدن در رسلانه ها شلاهد اظهارنظرهایی 
باشلیم که سرشلار از نگرش های متفاوت اما همسلو برای اعتالی 

کشلورمان است.
کم ما و کرم شما
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 دوستان داروخونه ای 
میدونین تخلف شما ممکنه 

به قیمت جون مردم 
تموم بشه؟

 چه عجب 
باالخره یک آمار منفی 
تو استان کاهش یافت

 واقعا؟! چه جالب که تا حاال 
نمیدونستیم! اونوقت شما 
واسه حفظ سالمتی بچه های 

مردم چه کردین؟

 کل کشور در وضعیت قرمزه 
ولی خب مدارس باید باز باشه!

بازرسی از ۷۵۲ داروخانه فعال 
در شهر مشهد و ۷۲ مورد 

تخلف

جانشین فرمانده نیروی 
انتظامی خراسان رضوی: 

کاهش 1۰ درصدی جرائم قتل 
در خراسان رضوی/فوتی های 

ناشی از تصادفات هم 3۰
درصد کاهش داشته 

است

 مدیرکل آموزش وپرورش 
خراسان رضوی: امکان ابتالی 
دانش آموزان و معلمان به 
ویروس کرونا در مدارس 

وجود دارد

 فوت 1۷۶ بیمار 
/ کووید 19 در کشور

خراسان رضوی هم چنان 
در وضعیت قرمز
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 قیمت هاتونو که گرون 
کردین چیزی نگفتیم

اقال کیفیت غذاهارو هم یکم 
بهتر کنین دیگه

 تا حاال فکر می کردیم آموزش 
مجازی باید ارزون تر باشه نه 

! گرون تر

اونهایی که باید بر روی 
ساخت این خانه ها نظارت 
کنن و نمیکنن اگر بعد این 

حادثه از عذاب وجدان بمیرن 
هم کمه

اونهایی که از ترس آبروریزی 
گزارش نمیدن رو هم حساب 

کردین!؟

خ مصوب قیمت غذای   ابالغ نر
دانشجویی به دانشگاه ها

 ریزش سوپرمارکت در بولوار 
توس مشهد جان دو دختر

۸ و 13 ساله را گرفت

افزایش 3.۵ برابری گزارش 
کودک آزاری در خراسان رضوی

شنیده ها حاکی از افزایش 
شهریه دانشگاه ها در ترم 

جدید است
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واقعا این رکورد تو گینس ثبت 
نشه جای تعجب داره!

دیگه ایمنی حتی در حد شعار 
هم رعایت نمیشه!

خب اگر پایانکار نداره چرا 
پلمب نمیشه؟ خوِنشون از 

بقیه رنگین تره!؟

حیف این بچه ها که 
کودکی شونو به خاطر 
بی مسئولیتی مدیران

از دست میدن

رتبه اول و دوم مشهد در
1۷ آسیب اجتماعی در کشور

جوشکاری ساختمان در 
ارتفاع، بدون رعایت اصول 
ایمنی و لباس ضدحریق

در بلوار الهیه

آبادگران پایانکار ندارد، اما 
مشکل آن ایمنی نیست

 ، سامان دهی کودکان کار
قربانی اختالف سلیقه 

دستگاه اجرایی!
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وقتی والدین 
فاصله گذاری رو رعایت 

نمیکنن و ماسک نمیزنن 
چجوری از بچه ها 

توقع داریم؟

مثل اینکه تخلف بین مدیران 
مد شده!

اسم شون تو تاریخ 
می مونه، کسانیکه برای 

معیشت خانواده جون شون 
رو دادن، کاش مسئولین 

فراموش نکنن

قطعا همه این سفرها اجباری 
بوده! کرونا را جدی بگیریم

ازدحام والدین پشت 
در مدرسه در اولین روز 

بازگشایی مدارس

اسامی کارگران فوت شده در 
انفجار معدن سرخس

اعالم شد

جابه جایی بیش از 4 میلیون 
مسافر طی ۶ ماه گذشته از 

طریق پایانه های مسافربری

برکناری 3 مدیر متخلف 
مدرسه در خراسان رضوی

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شللللللللملللاره 4
----------
تابستان 1399

۷

عی
ما

جت
ا



ح هللا پللول نللداره براتللون  کار خللوب! درسللته ایللن طر
ولللی دعللای خیللر حتمللا داره

حللاج آقللا اینللا اگلله میخواسللتن گللوش کنللن کلله االن 
وضللع مللا ایللن نبللود، کسللی کلله خودشللو زده بلله خللواب 

رو مگلله میشلله بیللدار کللرد

دوره  آخللر  حللاال  بللود  امیللد  دولللت  آوردن  رأی  موقللع 
؟ بدهللکار دولللت  شللده 

باشلن  بایلد خلادم ملردم  کله  دسلتگاه های حکومتلی 
کللی مللک و زمیلن دارن، اونوقلت ملردم پلول اجلاره 

نلدارن خونله 

ممنوعیلللت ثبلللت طلللالق در خراسلللان رضلللوی، در 
روز اول ذی الحجللله

علم الهلللدی: بلللرای مشللللللللللللللهد برنامه ریلللزی خلللاص 
داشلللته باشید/ملللللللردم مشلللللللللللهد در وضعیلللت 

اقتصلللادی نامطلوبلللی بللله سلللر می برنلللد

: دوللت به شلهرداری مشلهد  رئیلس شلورای شلهر
1۲هلزار میلیلارد توملان بدهلی دارد

اسلتاندار خراسلان رضوی: دسلتگاه های حکومتی 
در خراسلان رضلوی 91 هلزار ملک ملازاد دارند

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شللللللللملللاره 4
----------
تابستان 1399
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ای کاش قللوه قضاییلله بلله همیللن رونللد اداملله بللده 
کلله واقعللا واسلله سللن و سللال بعضیللا کار کللردن خللوب 

نیللس دیگلله!!

هرچللله بگنلللدد نمکلللش می زننلللد، وای بللله روزی کللله 
بگنلللدد نملللک!

هیات  رئیس  نتونست  خودش  خانوم  این  درسته 
فوتبال بشه ولی دلیل نمیشه که بچه های ایشون اونجا 
مدیر نشن! مدیونین فکر کنین البی در کار بوده ها

از جمللله صفللات  امیدواریللم شللفافیت و حقطلبللی 
مهللم نماینللدگان ایللن دوره باشلله! خیلللی از جوونللا دل 

بسللتن بلله ایللن مجلللس!

در پی خاتمه خدمت مدیرکل امور مالیاتی خراسان
رضوی، سرپرست این اداره  کل منصوب شد

یکللی از مدیللران ارشللد تعزیللرات حکومتللی اسللتان 
دسللتگیر شللد

دختر عضو شلورای شلهر در هیات فوتبال اصولی 
مدیر شد

مجلللس یازدهللم بللا شللعار مجلللس انقالبللی آغللاز 
بلله کار کللرد

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شللللللللملللاره 4
----------
تابستان 1399
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 دبیلللرکل انجملللن حسابرسلللان داخللللی ایلللران: تندیلللس 
زریلللن را بلللا افتخلللار بللله شلللهرداری مشلللهد اهلللدا کردیلللم

راه انللدازی جایللگاه اختصاصللی  بللا  آالیندگللی هللوا  کاهللش 
اتوبوسللرانی سللوخت 

 4۰ از  بیللش  دشللواری ها  تمللام  بللا   : شللهر شللورای  رئیللس 
داریللم پللروژه عمرانللی فعللال در سللطح شللهر 

بهسازی حریم کشف رود باید ادامه پیدا کند

 اتفاقللا تللو مشللهد هللم حسابرسللان حسللابی از خجالللت 
مدیللران پاکدسللت در اومللدن

دیدیللن میشلله زیرسللاخت ها رو درسللت کللرد تللا آلودگللی 
کللم بشلله

دسللتاوردهای ایللن شللورا فقللط پروژه هللای عمرانللی فعللال 
آخللر دوره س؟

کشف رود اصوال تئوری در حال بهسازیه! آخرش چی شد؟

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره 4
----------
تابستان 1399
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وجود شن و ماسه در آب منطقه آبکوه مشهد

رئیلس کمیسلیون فرهنگلی: نام هلای تکلراری معابر حذف 
می شلوند

: کوه پارک دقیقا کمربندجنوبی است  عضو شورای شهر

اسکوتر برقی، مهرماه به مشهد می رسد/دوچرخه ها رسید

احتمللاال دوسللتان آبفللا درگیللر پللروژه سللاختمانی هسللتن 
شللن و ماسلله اضافلله آوردن

اونکلله سلله سللاله قللراره حللذف بشلله فقللط معلللوم نیللس 
کللی اجرایللی بشلله

مللا کلله باالخللره نفهمیدیللم چللی شللد فقللط تللو رو خللدا انقللدر 
پللوالی مللردم رو هللدر ندیللن

چه عجب باالخره یکی به وعده هاش عمل کرد و حمل و نقل 
پا� به شهرمون رسید

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شللللللللملللاره 4
----------
تابستان 1399
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اسللتعفای معللاون شللهردار و رئیللس سللازمان اجتماعللی و 
فرهنگللی صحللت نللدارد

عضو شورای شهر : ما وسیله امتیازگیری برخی نمی شویم

یک درخواست شهروندی و پاسخ عجیب 13۷

اجللرای برنامه هللای فرهنگللی در کللوه پللارک بللدون رعایللت 
بهداشللتی پروتکل هللای 

خللب بللازم خللدارو شللکر صحللت نداشللت وگرنلله شللهردار 
نداریللم عملکللرد بعضیللا  کار  حللاال  می مونللد و حوضللش! 

یه جوریلله کلله زودتللر بللرن بهتللره

شللده!  علنللی  کامللال  شللهر  شللورای  بیللن  شللکاف  دیگلله 
خداکنلله ایللن وسللط مللردم مثللل همیشلله قربانللی اختالفللات 

نشللن ؟!

هللم  رو  مشللکالت  بقیلله  شللهرداری  دوسللتان  کنلله  خللدا 
نکنللن! حللل  اینجللوری 

حللاال درسللته بلله هللر قیمتللی می خوایللن بگیللن کللوه پللارک 
خوبلله ولللی قیمتللش نبایللد بلله انللدازه جللون مللردم باشلله

12

ءءءءءی
شءءره

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شللللللللملللاره 4
----------
تابستان 1399



ساخت و ساز غیرمجاز در بلوار نماز

: پیگیر ورود شرکت الیت به فرابورس  رئیس شورای شهر
هستیم

وضعیت اسفبار آب شرب منطقه خیام مشهد

خ کرایه ثابت برای 3۲ خط شهری  اعمال نر

دوسللتان شللهرداری چللرا تذکللر نمیللدن؟ منتظللرن سللاخته 
بشلله بعللد تللو کمیسللیون مللاده 1۰۰ پللول جریملله بگیللرن!؟

بللرای جبللران ضللرر راهللکار خوبیلله بلله شللرطی کلله مللردم اگللر 
سللهام خریدنللد ضللرر نکنللن مثللل بللورس

دسللت بلله دسللت کنیللن برسلله بلله دسللت رئیللس جمهوری 
بهداشللتی  آب  شهرنشللین ها  درصللد   99٫9 می گفللت  کلله 

دارن!

 اینجلوری هلم مسلافر راضیله هلم راننده! عداللت اینجوری 
اجرا میشله
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فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شللللللللملللاره 4
----------
تابستان 1399



 االن باید بگردیم دنبال 
سلطان کره تا اعدامش کنیم و 

قیمت چند برابر بشه!

شهروندان گرامی! 
کال گرانی ها به مسئولین ربطی 

نداره و مشکل خودتونه

 اینقدر منابع داریم اونوقت 
همیشه هم کمبود داریم!

یکم زیادی گرون نمی کنین؟ 
این قانون ها رو منتخبان مردم 

تصویب می کنن واقعا؟؟

 معاون سازمان جهاد 
کشاورزی استان: مشکلی 

غ  غ و تخم مر برای تامین مر
در خراسان رضوی وجود 

ندارد

افزایش ٧٧٫٨ درصدی
قیمت کره در استان

 کمبود گاز مایع در 
خراسان رضوی

شرکت آب و فاصالب مشهد 
همه ساله می تواند ۲۵درصد 
افزایش تعرفه داشته باشد

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شللللللللملللاره 4
----------
تابستان 1399
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دیگه واقعا باید گردشگری 
رو فقط تو خونه های خودمون 

انجام بدیم!

راستشو بگین، باز کجا 
بودجه کم آوردین یا برق 
رایگان کجا رو میخواین

تأمین کنین؟

کال پول گرفتن برای شما 
عادیه و اضافه کردن خدمات 
برای دانشجو خیلی غیر عادیه!

کار به جایی رسیده که 
گوشی و مواد باهم قاچاق 

میشه تا تو وقت
صرفه جویی کنن!

قیمت بلیت
مشهد - استانبول

صد میلیون تومان!

رئیس دانشگاه فردوسی 
مشهد: افزایش 1۰ تا 1۵

درصدی شهریه دانشگاه 
عادی است

کشف مواد مخدر و گوشی 
قاچاق توسط مرزبانان هنگ 

مرزی تایباد

جریمه مشترکان پرمصرف 
برق در مشهد

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شللللللللملللاره 4
----------
تابستان 1399
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تیللم  از  بعللدش  میدیللم  تشللکیل  اطالعاتللی  بانللک 
میشلله! منحللل  نمی کنیللم  حمایللت 

آقللا خللب دلللت نمیللاد فوتبللال رو بللزاری کنللار چللرا قبللول 
کللردی مربللی بشللی؟ خیللر سللرمون تیللم لیللگ برتریلله

حیللف ایللن تیللم کلله بلله محللل آزمللون و خطللا تبدیللل 
شللده!

ای کاش تیم هلای شلهر خودملون رو قبلل از سلقوط 
اینجلوری حمایلت می کردیلن

تشلللکیل اولیلللن بانلللک جاملللع اطالعاتلللی والیبلللال، 
در خراسلللان رضلللوی

رحمتلللی، سلللرمربی جدیلللد شلللهرخودرو: در لیلللگ 
پیلللش رو گللللر جلللذب نشلللود خلللودم بلللازی  می کنلللم

شللهرخودرو ایللران - االهلللی امللارات؛ اولیللن آزمللون 
آسللیایی رحمتللی

حضللور اسللتاندار خراسللان رضللوی و نماینللدگان 
مللردم اسللتان در مجلللس بللرای تماشللای مسللابقه 

فینللال جللام حذفللی فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شللللللللملللاره 4
----------
تابستان 1399

1۶

ءءءءءءءیش
ورز



فقللط بلللدن میلیللاردی بلله فوتبللال و والیبللال کمللک 
کنللن! ورزش معلولیللن هللم کلله هیچللی!

آفریللن! مشللخصه مدیرامللون شللعار مبللارزه بللا فسللاد 
رو از خودشللون شللروع کللردن!

یلک  انتخلاب می کنیلن! خلب  اینجلوری سلرمربی  چلرا 
نفلرو بیاریلن چهلار تلا بلازی تجربله داشلته باشله اقلال

یلله  ولللی  کشللیدین!  زحمللت  نکنلله  درد  دسللتتون 
فکللری هللم بللرای راه انللدازی بللا پروتللکل بهداشللتی ایللن 

بکنیللن باشللگاه ها 

اعضای هیئت جانبازان و معلولین خراسان رضوی 
استعفا دادند

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی تعلیق 
می شود

توافلللق سلللیدمهدی رحمتلللی بلللا حمیلللداوی بلللرای 
شلللهرخودرو تیلللم  سلللرمربی گری 

پرداخللت ۸9 میلیللارد ریللال تسللهیالت بانکللی بلله 
رضللوی خراسللان  باشللگاه های 

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شللللللللملللاره 4
----------
تابستان 1399
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حاشللیه  شللهروندان  بلله  رهبللری  طللرف  از  کتللاب  اهللدای   
مشللهد شللهر 

استعفا دسته جمعی اعضای سازمان دانشجویان جهاد 
دانشگاهی مشهد

 حاج  علی شمقدری درگذشت

از امروز سینماها و سالن های تئاتر استان باز می شود

 اگلللر مسلللئولین نصلللف دغدغللله رهبلللری رو تلللو مسلللائل 
نبلللود ایلللن  اوضاع ملللون  داشلللتند  فرهنگلللی 

سللرمایه  دانشللجوها  نیسللتن  متوجلله  مسللئولین  انللگار 
مملکتللن! ایللن  اجتماعللی 

 حیفلله کلله فقللط بعللد مللرگ بلله یللاد بزرگ مللردان ایللن مللرز و 
بللوم میفتیللم

دوسللتانی کلله مجالللس عللزاداری رو محللل تکثیللر ویللروس 
میدونسللتن در مللورد سللینما نظللری نللدارن؟

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره 4
----------
تابستان 1399
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تولیللت آسللتان قللدس رضللوی: برپایللی عللزاداری بللا رعایللت 
پروتکل هللا بهانلله را از بدخواهللان و غللرب زدگان گرفللت

حسللن رحیللم پللور عضللو شللورای انقللالب فرهنگللی: چللرا 
مدیللران خراسللان رضللوی بلله اردوهللای جهللادی نمی رونللد؟

معلللاون املللور فرهنگلللی و رسلللانه اداره کل فرهنلللگ و ارشلللاد 
اسلللالمی خراسلللان رضلللوی: خراسلللان رضلللوی قطلللب دوم 

رسلللانه در کشلللور اسلللت

رضلللوی:  خراسلللان  مذهبلللی  هیات هلللای  شلللورای  رئیلللس 
مذهبلللی  هیئت هلللای  غدیلللر  جشلللن  هزینللله  از  بخشلللی 

یافلللت نیازمنلللدان اختصلللاص  بللله  مشلللهد 

با این نوع عزاداری نشون دادیم که اگه بخوایم میتونیم!

مدیللران مللا یکللم خسللته ان! یعنللی ترجیللح میللدن زیللر بللاد 
کولللر تللو دفترشللون خدمللت کنللن

میشلله بگیللن شللما بللرای ایللن رسللانه ها چیللکار کردیللن و 
چلله مشللکلی رو واسشللون حللل کردیللن؟

ج تفریحللات  حللاال ببنیللم بعضیللا حاضللرن یللک دهللم خللر
بکنللن! نیازمنللدان  ج  خللر خودشللونو 
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مدیریتللی کلله بللا فللراز و نشللیب بسللیاری همللراه 
روزهللای  بلله  دوره هللا  هملله  هماننللد  امللا  بللود 
پایانللی خللود نزدیللک می شللود. فعالیللت و جنللب 
دوره  ششللمین  بللرای  انتخاباتللی  جوش هللای  و 
شللورای شللهر مشللهد آغللاز شللده اسللت. فعالیتللی 
کلله از هم اکنللون بلله راحتللی قابللل مشللاهده اسللت 
امللا هللر چلله بلله پایللان سللال نزدیللک تللر شللویم پللر 

شللد. خواهللد  هیجان تللر 
خواهیللم دیللد شللورایی کلله پنجمیللن دوره آن 
آن  دوره  چهارمیللن  و  طلبللان  اصللالح  اختیللار  در 
آن  ششللم  دوره  بللود،  اصولگرایللان  اختیللار  در 
یللا  بللود و  یللک حللزب خاصللی خواهللد  در اختیللار 
تلفیقللی از دو حللزب و شللاید هللم این بللار شللورایی 

باشللد غیللر سیاسللی!
انتخابلات شلوراها از آن جهلت اهمیت دارد که 
شلهرداری یکلی از پولدارتریلن نهادهلای کشلوری 
اسلت و احلزاب می تواننلد با مدیریت آن شلهر ها 
را یلک بله یلک در مقیاس هلای کوچک و بزرگ و با 

توجله بله خلط و مشلی خود رهبلری کند.
پنجللم  شللورای  اصالح طلللب  اعضللای  بیللن  از 
بللرای  کاندیداتللوری  قصللد  آنهللا  تمامللی  احتمللااًل 
ششللمین دوره را نیللز دارنللد. هللر چنللد کلله برخللی 
رد  نظارتللی  دسللتگاه های  توسللط   

ً
حتمللا آنللان  از 

صالحیللت خواهنللد شللد و بعیللد اسللت بتوانللد 
عبللور  نگهبللان  شللورای  فیلترهللای  از  بللار  ایللن 
کننللد. آن طللور کلله بلله نظللر می رسللد تعللداد زیللادی 
بللرای  الزم  صالحیللت  نتواننللد  شللورا  اعضللای  از 
را کسللب نماینللد. انتخابللات  شللرکت مجللدد در 

در طیللف اصولگللرا نیللز کلله قبللل از سللال 14۰۰ 
نماینللده آنللان موفللق بلله حضللور در شللورا شللد، 
اسللت.  گرفتلله  شللکل  انتخاباتللی  فعالیت هللای 
فعالیللت هایللی کلله بللرای بازپس گیللری مدیریللت 

مشللهد جللدی تللر از قبللل پیللش مللی رود.
هرچنللد اصللالح طلبللان نیللز بیللکار ننشسللته و 
بللرای اصللالح لیسللت قبلللی خللود دسللت بلله کار 
شللده اند. لیسللتی کلله بعضللا انتقللاد داخلللی اصللالح 
طلبللان را بیللش از رقیبان سیاسللی در پی داشللت.

یکللی از مسللائل مهللم منفللی در ایللن شللورا تعللداد بازداشللت هللا و احضللار هللا 
بلله دادگاه بللود، هرچنللد کلله احضللار بلله خللودی خللود مسللئله و مشللکلی نللدارد امللا 

خللب تعللدادی از آنهللا منجللر بلله بازداشللت اسللتعفا و یللا اخللراج شللد.
همیللن موضللوع سللبب شللد اصالح طلبللان بلله نظارت هللای قللوه قضائیلله طعنلله 

بزننللد و اصولگرایللان بلله تخلفللات متعللدد اصللالح طلبللان.
دوره پنجللم نقللاط اوجللی نیللز داشللت، هماننللد پروژه هللای عمرانللی کلله به سللرعت 
و در زمان مناسللب افتتاح گردید، از جذب اعتبارهای مناسللب و توسللعه طوس. 
امللا تللا امللروز وعده هللای فرهنگللی امیللد در مشللهد اجرایللی نشللده و هیللچ عزمللی 
بللرای اجرایللی کللردن آن نیللز دیگللر نیسللت. موضوعی که بانوی اصالحات مشللهد و 
رئیللس کمیسللیون برناملله و بودجلله شللورای پنجم نیز به آن اشللاره داشللته اسللت.

مشللهد شللهری بللا ظرفیت هللای فللوق العللاده و عجیللب اسللت، از حضللور بللارگاه 
منللور حضللرت علللی بللن موسللی الرضللا؟ع؟ گرفتلله تللا آرامللگاه فردوسللی، از صللادرات 
زنللده  و  فعللال  شللبانه روز  کلله  خیابا هایللی  و  شللبانه روزی  بازارهللای  تللا  زعفللران 
هسللتند، پللس می بایسللت توقللع داشللت اقتصللاد و فرهنللگ مشللهد فراتللر از سللایر 
شللهرها باشللد امللا متاسللفانه مدیریللت شللهری در سللال های اخیللر همللواره بللا 
نللگاه سیاسللی فقللط بلله دنبللال اجللرای فکللر متناسللب بللا جریللان خللود بوده اسللت.

کلله  از اقدامللات مهللم شللورای پنجللم اسللت  سللامانه فللاش نیللز یکللی دیگللر 
امیدواریللم در شللورای ششللم نیللز اداملله یابللد، هرچنللد فللاش در شللورای پنجللم بلله 

شللدت ناقللص بللود، امللا اسللتارت آن در حللوزه شللفافیت امیللد بخللش بللود.
احتمللااًل نفللرات ششللم تللا آخللر انتخابللات مجلللس شللورای اسللالمی برناملله خللود 
را بللرای انتخابللات شللورای شللهر نیللز آمللاده کردنللد، انتخابللات مجلللس 9۸ رقابللت 
اصولگرایللان بللود هرچنللد بعیللد اسللت کلله اصالح طلبللان بخواهنللد بلله ایللن راحتللی 

قافللله را ببازنللد.
بلله هللر حللال فعالیت هللا بللرای انتخابللات شللورای شللهر در مشللهد آغللاز شللده 
اسللت و ایللن بللار هللم مللردم تصمیللم خواهنللد گرفللت بلله چلله اشللخاصی رأی داده و 

آنهللا را نماینللده خللود در مدیریللت شللهر کننللد.
معایلب و مزایلای پنلج دوره گذشلته می توانلد بهتریلن راهنملا برای مردم باشلد 
البتله اگلر کملی واقلع نگلر باشلیم. خیللی از ملردم اتفاقلات اخبلار شلهری را دنبلال 
نمی کننلد و دلیلل آن هلم مشلکالت معیشلتی و اقتصلادی خانواده هلای ایرانلی 
اسلت، املا ایلن دلیللی بلرای انتخلاب نماینلدگان بلی صالحیلت در شلورای شلهر 
نیسلت اگلر ملردم از اهمیلت نماینلدگان شلورا و تأثیلر تصمیملات آن هلا در زندگی 

خود و همشهریانشان باخبر باشند و بتوانند نمایندگانی 
 
ً
صاللح را بلرای ششلمین دوره شلورا انتخلاب نماینلد حتما
 بخشلی از مشلکالت شلهر چله در زمینله فرهنلگ 

ً
و حتملا

شلد. خواهلد  حلل  زمینه هلا  سلایر  در  چله  و  اقتصلاد  و 

پایگاه خبری تحلیلی افق اندیشان مشهد

با نزدیک شدن به انتخابات 1۴00

دورخـــــیز برای 
شورای ششم

پنجمیــن دوره شــورای اســامی در حالــی آخریــن روزهــای خــود را ســپری می کنــد کــه از فرصــت چهارســاله خدمــت و مدیریــت در مشــهد 
نزدیــک بــه یــک ســال مانــده اســت.
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شللرایط بللد اقتصللادی و عوامللل دیگللری ماننللد شللیوع اعتیللاد و تکدی گللری و … 
میللان والدیللن اعللم از مللادر و یللا پللدر منجللر بلله آن شللده اسللت کلله فللروش نللوزاد بلله 
طللرز عجیبللی گسللترش بیابللد کلله علللت آن، زنللان و مللردان کارتللن خللواب و معتللاد 
اسللت کلله بلله جهللت مشللکالت خللود پیللش از وضللع حمللل، کودکشللان را بلله 
افللرادی کلله صالحیللت نداشللته و یللا دالالن پیللش فللروش می نماینللد و بسللیاری 
دیگللر پللس از وضللع حمللل، نللوزادان خللود را بلله فللروش می رسللانند و در قبللال 

نوزادشللان مبلغللی انللدک دریافللت می نماینللد.
نوزادان معصوم در آینده خود نقشللی نداشللته و توان مقابله ندارند و دایما تا 
 
ً
بزرگسللالی در معللرض آسللیب های روانللی و اجتماعللی بسللیاری قللرار گرفتلله و نهایتللا
بسللیاری از آن هللا باالجبللار عضللوی از اعضللای سللود جللوی تکللدی گللری می گردنللد.

از طرفللی نحللوه دیگللری از خریللد و فللروش نللوزاد وجللود دارد و آن عبللارت اسللت 
از اینکلله افللرادی کلله بچلله دار نمی شللوند از خانللواده ای دیگللر تقاضللا می نماینللد 
کلله برایشللان بللا پرداخللت هزینه هللای الزم طفلللی را آورده و آن را حمللل نمللوده و 
پللس از وضللع حمللل، دریافللت پللول صللورت گرفتلله و نللوزاد تحویلشللان می گللردد.

در ایللن نللوع خریللد و فللروش طللی گزارشللاتی کلله صللورت گرفتلله اسللت، مخصوصللا 
در بیمارسللتان های دولتللی، پول هللای بسللیاری جابجللا می شللود و حتللی در ایللن 
میللان ردپللای دالالن نیللز دیللده می شللود کلله نللوزادان را از خانواده هللای پرجمعیللت 
کلله بلله عنللوان نمونلله در روسللتا سللاکن هسللتند و تعللداد زیللادی فرزنللد دارنللد و 
 
ً
 خواسللته و یللا ناخواسللته بللاردار می شللوند خریللداری می نماینللد و نهایتللا

ً
مجللددا

بلله خانواده هایللی کلله بللاردار نمی شللوند،  بلله قیمت هایللی گللزاف می فروشللند.

شرایط سرپرستی نوزادان و کودکان چگونه می باشد؟
متاسللفانه افللراد زیللادی در جامعلله وجللود دارنللد کلله توانایللی بللاروری نداشللته و 
بسللیار عالقلله دارنللد کلله کودکللی را در آغللوش بگیرنللد و او را بللزرگ نماینللد و تمایللل 
زیللادی بلله، به سرپرسللتی گرفتللن کللودکان بللی سرپرسللت دارنللد و از ایللن رو بلله 
پرورشللگاه ها مراجعلله می نماینللد امللا ایللن امللر بسللیار پروسلله طوالنللی و قوانیللن 
خاصللی دارد کلله شللاید موجللب گللردد هیللچ گاه فرزنللدی بلله زوجللی مشللتاق تعلللق 
نگیللرد، درنتیجلله زوج هللای نابللارور نیللز حتللی ترجیللح می دهنللد بجللای در پیللش 
گرفتللن راه قانونللی و مراجعلله بلله سللازمان بهزیسللتی، از روش هللای غیرقانونللی 

اسللتفاده نمللوده و نللوزادی را بللرای سرپرسللتی انتخللاب نماینللد.
علل اصلی این امر آن است که:

1_ بلله ازای هللر بچلله ۷ خانللواده در لیسللت انتظارنللد و حداقللل ۲۰ الللی ۲۲ مللاه 
طللول می کشللد تللا آن هللا در نوبللت باشللند.

۲_ فرآینللدی کلله جهللت سرپرسللتی نللوزادان و کللودکان وجللود دارد مسللتلزم 
هماهنگی هایی اسللت میان چندین سللازمان همچو سللازمان بهزیسللتی، نیروی 

نگاهی اجمالی به معضل فروش نوزاد

هر کودک ��د؟!
انتظامللی، اداره سرپرسللتی قوه قضاییلله، سللازمان 
. و…  نابللاروری  درمللان  مراکللز  قانونللی،  پزشللکی 
مالللی  تمکللن  چللون  شللرایطی  داشللتن   _3
دارا  سللن،  اجتماعللی،  تأمیللن  بیملله  متقاضیللان، 
بللودن منللزل مسللکونی، تقیللد بلله انجللام واجبللات 
روانللی،  و  جسللمی  سللالمت  محرمللات،  تللرک  و 
 ، کللودک، عللدم حجللر نللوزاد و  توانایللی نگهللداری 
عللدم محکومیت هللای جزایللی م�ثللر بللا اسللتناد بلله 
قانللون مجللازات اسللالمی، عللدم اعتیللاد بلله مللواد 
گللردان،  روان  قرص هللای  مصللرف  عللدم   ، مخللدر
عللدم مصللرف الللکل، عللدم ابتللال بلله بیماری هللای 
صعللب  بیماری هللای  بلله  ابتللال  عللدم   ، واگیللردار
العللالج، مقیللد بللودن بلله یکللی از ادیللان مللورد قبول 

. در قانللون اساسللی و… 
بلله طوالنللی شللدن  ایللن مللوارد منجللر  تمامللی 
 ترجیللح افللراد 

ً
فراینللد سرپرسللتی شللده و نهایتللا

نابللارور بلله امللور غیللر قانونللی و سللودجویی دالالن 
را بلله دنبللال خواهللد داشللت.

خریللد و فللروش نللوزادان و کللودکان در قانللون 
جمهللوری اسللالمی ایللران جللرم تلقللی می گللردد و 
قانونللی بللا عنللوان قانللون حمایللت از کللودکان و 
نوجوانللان در 9 مللاده بلله تصویللب رسللیده اسللت 
خریللد  جهللت  صریحللی  اشللاره  متاسللفانه  کلله 
تللا  اسللت  نشللده  انللان  قانونللی  غیللر  فللروش  و 
باشللد. داشللته  پللی  در  را  اجرایللی  ضمانت هللای 

شللده  بیللان  مذکللور  قانللون   3 مللاده  در  لکللن 
اسللت کلله هرگونلله خریللد، فللروش و بهللره کشللی 
ماننللد  خللالف  اعمللال  جهللت  بلله  کللودکان  از 
یللک  تللا  مللاه   ۶ بلله  مرتکللب  شللخص  و…  قاچللاق 
سللال حبللس و یللا پرداخللت 1۰ میلیللون ریللال تللا ۲۰

شللد. خواهللد  محکللوم  ریللال  میلیللون 

خرید نوزاد و مشکات شناسنامه ای
خریلد و فلروش نلوزادان در نظم سلجلی کشلور نیز 
اخلالل وارد می نمایلد کله تبعلات اجتماعلی فراوانی 
را به دنبال داشلته زیرا که وفق قانون مشلروعیت 
والدت از اهمیلت باالیلی برخوردار اسلت و باید که 
مشلخص گردد. در کشلور جمهوری اسالمی ایران 
افلرادی کله فاقلد شناسلنامه هسلتند از بسلیاری 
حقلوق محلروم می شلوند بله عنلوان نمونله: حلق 
تحصیلل، حلق سیاسلی، حق اجتماعلی، حق بیمه، 

حلق مشلارکت های سیاسلی و… .
ایللن وضعیللت باعلل� بللی هویتللی آنللان و بللروز 
مشللکالت روانللی شللده و حضورشللان در جامعلله 
دارای خطراتللی جبللران ناپذیللر بللوده و بایللد درصدد 

از  و  برآمللد  امللر  ایللن 
مصائللب  ایللن  وقللوع 

جلوگیری نمود.

تحلیلـی  خبـری  پایـگاه 
اندیشـان افـق 

امــروزه همانطــور کــه مشــاهده می شــود در مجــات، 
فضــای  درس،  کاس هــای  همای� هــا،  کتاب هــا، 
مجــازی و … بــه ایجــاد اعتقــادات و باورهایــی همچــون 
کرامــات انســانی و شــان انســانیت بیــ� از پیــ� 
دیــده  دیگــر  ســویی  از  لکــن  می شــود،  پرداختــه 
می شــود کــه ایــن اعتقــادات و باورهــا هــر چــه پیــ� 
کمرن� تــر می شــود و  مــی رود میــان افــراد جامعــه 

متاســفانه باید اذعان داشــت که شرایط بد اقتصادی 
و فقــر حقــوق شــهروندی را بــه افــول کشــانیده اســت.

امــروزه همانطــور کــه مشــاهده می شــود در مجــات، 
فضــای  درس،  کاس هــای  همای� هــا،  کتاب هــا، 
مجــازی و … بــه ایجــاد اعتقــادات و باورهایــی همچــون 

متاســفانه باید اذعان داشــت که شرایط بد اقتصادی 
و فقــر حقــوق شــهروندی را بــه افــول کشــانیده اســت.

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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مشهد ۵ نماینده در مجلس شورای اسالم دارد. 
، 4 نفر سابقه نمایندگی دارند و فقط  از این ۵ نفر
یلک نفر بدون داشلتن تجربله ی نماینده مجلس 
شلد. معرفلی  بهارسلتان  سلاختمان  بله  بلودن، 

محمدباقللر  را  یازدهللم  مجلللس  ریاسللت 
اصالللت  کلله  تهللران  مللردم  نماینللده  قالیبللاف 
مشللهدی دارد برعهللده خواهللد داشللت، قالیبللاف 
ریاسللت  بللرای  را  بللار شللانس خللود  کلله چندیللن 
قللوه  رئیللس  سللرانجام  کللرد  امتحللان  جمهللوری 

شللد. ایللران  اسللالمی  جمهللوری  مققنلله 
نماینللده  هاشللمی  قاضللی زاده  امیرحسللین 
مللردم مشللهد در مجلللس شللورای اسللالمی نیللز 

بللود. خواهللد  مجلللس  اول  رئیللس  نائللب 
قاضی زاده پیش تر در دورٔه هشتم، نهم و دهم 
نماینده  عنوان  به  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
حوزه انتخابیه مشهد و کالت فعالیت می کرد و در 
دوره نهم و دهم، عضو هیئت رئیسه مجلس بود.

شللورای  مجلللس  سللاله   49 رئیللس  نائللب 
اسللالمی دانش آموختلله دکتللری پزشللکی )جللراح 
گللوش، حلللق و بینی( اسللت و پیللش از نمایندگی، 
را  سللمنان  پزشللکی  علللوم  دانشللگاه  ریاسللت 
برعهللده داشللت. وی عضللو شللورای مرکللزی جبهلله 
پایللداری اسللت کلله در فاصللله سللال های 139۲ تللا 

1393 سللخنگوی ایللن جبهلله بللود.
یازدهللم  دوره  در  نیللز  پژمان فللر  نصللراهلل 
توانسللت ریاسللت کمیسللیون اصللل نللود مجلللس 

بگیللرد، عهللده  بللر  را 
در اصللل نود قانون اساسللی جمهوری اسللالمی 
ایللران آمده اسللت: »هرکللس شللکایتی از طللرز کار 
مجلللس یللا قللوه مجریلله یللا قللوه قضائیلله داشللته 
 بلله مجلس 

ً
باشللد، می توانللد شللکایت خللود را کتبللا

شللورای اسللالمی عرضلله کنللد. مجلللس موظللف اسللت بلله ایللن شللکایات رسللیدگی 
کنللد و پاسللخ کافللی دهللد و در مللواردی کلله شللکایت بلله قللوه مجریلله یللا قضائیلله 
مربللوط اسللت رسللیدگی و پاسللخ کافللی از آنهللا بخواهد و در مدت متناسللب نتیجه 
را اعللالم نمایللد و در مللوردی کلله مربللوط بلله عمللوم باشللد بلله اطللالع عاملله برسللاند.«
در واقلع ایلن کمیسلیون وظیفله اصللی مقابلله بلا فسلاد را در مجللس بلر عهلده 
دارد، از آنجا که شلکایت از عملکرِد ارگان های وابسلته به دولت در دیوان عدالت 
اداری ممکلن اسلت و شلکایت از نهادهلای قضایلی نیلز بلا رجلوع بله مراجلع باالتلر 
قلؤه قضائیله قابلل پیگیریسلت، فلسلفٔه وجلودی ایلن اصلل مربلوط به زمانیسلت 
کله شلکایات افلراد نتیجه بخلش یلا ممکلن نبلوده و شلخص بله کلیلِت رفتلاری یلک 
قلوه معتلرض باشلد. در واقلع این اصلل به عنوان آخرین راه تظلم خواهِی شلکایت 
از طلرز کار قلوای سله گانه را در بلر می گیلرد و شلکایت از نهادهلای وابسلته به دولت 
یلا قلؤه قضائیله بایسلتی در دسلتگاه های پیش بینی شلده در قانلون صلورت گیلرد.
کله  اسلت  مشلهد  ملردم  دیگلر  نماینلده  بحرینلی  حسلین زاده  محمدحسلین 

اسلت، اقتصلادی  کمیسلیون  عضلو 
محمدحسللین حسللین زاده بحرینللی )متولللد 1341 در مشللهد(، عضللو هیئللت 
علمللی گللروه اقتصللاد دانشللگاه فردوسللی مشللهد، نماینللدٔه دورٔه نهللم و دهللم و 
یازدهللم مجلللس شللورای اسللالمی و عضللو کمیسللیون اقتصللادی مجلللس شللورای 
اسللالمی از حللوزٔه انتخابیللٔه مشللهد و کالت در اسللتان خراسللان رضللوی اسللت، وی 

رتبلله اول کنکللور سراسللری را نیللز در کارناملله دارد.
جللواد کریمللی قدوسللی هماننللد دوره هللای قبلللی عضللو کمیسللیون امنیللت ملللی 

و سیاسللت خارجللی خواهللد بللود،
کریمللی قدوسللی احتمللاال در ایللن دوره نیللز از سللردمداران انتقللاد بلله دولللت 
خواهللد بللود و هماننللد گذشللته انتقللادات شللدیدی بلله رئیللس دولللت و وزیللر امللور 

ح خواهللد کللرد. خارجلله مطللر
فاطملله رحمانللی نماینللده پنجللم و عضللو کمیسللیون اجتماعللی مجلللس اسللت، 
ایشللان  از سللوابق  و  بللار نماینللده مجلللس شللده اسللت  اولیللن  بللرای  رحمانللی 
می تللوان بلله مشللاور اسللتاندار خراسللان رضللوی، مدیللر کل امللور بانللوان و خانللواده 
خراسللان رضللوی، معللاون آموزشللی دانشللگاه امللام حسللین؟ع؟، مشللاور شللهردار 
در امللور بانللوان، مدیللر بسللیج خواهللران خراسللان، دبیللر کارگللروه بانللوان و جوانللان 
اسللتانداری خراسللان رضوی و رئیس هیئت تیراندازی بانوان خراسللان اشاره کرد.

نمایندگان مشهد در مجلس این بار در مجلس 
داشت،  خواهند  مهمی  بسیار  نقش  یازدهم 
نمایندگانی که اگر احساسی نباشند می توانند کشور 
را از بحران کنونی دور کنند، به شرط آن که در کشاکش 
مسائل سیاسی، شهر و دیار خود فراموش نکنند.

پایگاه خبری تحلیلی افق اندیشان مشهد

نقــش مهم مشــهدی ها در مجلــس یازدهم
نگاهی به ترکیب هیات رئیسه و کمیسیون های مجلس

مجلــس یازدهــم مدتــی اســت کار خــود را آغــاز 
ایــن  رهبــری  معظــم  مقــام  گفتــه  بــه  و  کــرده 
می باشــد،  گذشــته  از  انقابی تــر  مجلــس، 
ــم را  ــی مه ــهدی ها در آن نقش ــه مش ــی ک مجلس

کــرد. خواهنــد  ایفــا 
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بلله گفتلله مدیللرکل بهزیسللتی خراسللان رضللوی، سللال گذشللته دو هللزار و ۷۰۰ مللورد 
گللزارش کللودک آزاری در سللامانه 1۲3 اورژانللس اجتماعللی ایللن اسللتان ثبللت شللد 

کلله در مقایسلله بللا سللال ماقبللل آن 1۰ درصللد بیشللتر بللوده اسللت.
پللور یوسللف بلله افزایللش گللزارش کللودک آزاری در خراسللان رضللوی اشللاره و بیللان 
کللرد: ظللرف سلله مللاه نخسللت امسللال هللزار و ۸۰۰ مللورد گللزارش از وقللوع ایللن 
پدیللده در تمللاس بللا مرکللز 1۲3 بهزیسللتی اسللتان ثبللت شللد کلله در مقایسلله بللا 

مللدت مشللابه پارسللال دو و نیللم برابللر شللده اسللت.
پللس از ایللن گللزارش، معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیسللتی خراسللان رضوی 
آزاری  کللودک   ۲۸۰۰ اسللتان  در  گذشللته  سللال  در  کللرد:  اعللالم  مصاحبلله ای  در 

داشللته ایم، امللا کللودک آزاری کلله شللرایط حللاد داشللته باشللد نبللوده اسللت.
همیلن اختلالف در آملار نشلان دهنلده علدم دسترسلی بله اطالعلات صحیلح و 

کاملل در ملورد کلودک آزاری در خراسلان رضلوی اسلت.
در  کلله  خبللری  نشسللتی  در  مشللهد  دادسللتان  معللاون  حسللینی  سللیدجواد 
سللاختمان دادگسللتری مشللهد برگزار شللد، زنان، کودکان و نوجوانان را گروه های 
قللوه قضائیلله، داشللتن  کلله رویکللرد جدیللد  کللرد  تأکیللد  آسللیب پذیر دانسللت و 
نللگاه ویللژه درراسللتای سیاسللت های حمایتللی از آن هاسللت. در گذشللته، خألیللی 
قانونللی در حللوزه حمایللت از کللودکان و زنللان وجللود داشللت کلله ایللن محدودیللت 
بللا تصویللب الیحلله حمایللت از کللودکان پللس از حللدود 1۰ سللال معطلللی رفللع شللد.

معضلی اجتماعی که هر روز بیشتر می شود

کـــــــــــــــــــودک آزاری
کــودک آزاری عبــارت اســت از هــر گونــه بدرفتــاری فیزیکــی و یــا عاطفــی، سواســتفاده 
انــواع  یــا ســایر  یــا اســتثمار تجــاری  بــا بی توجهــی  یــا رفتــار همــراه  جنســی، غفلــت 
، کــه منجــر بــه آســیب واقعــی یــا احتمالــی بــه ســامت، بقــا، رشــد یــا کرامــت  اســتثمار
کــودک در زمینــٔه روابــط یــا مســئولیت، اعتمــاد یــا قــدرت شــود )تعریــف ســازمان جهانی 
بهداشــت(. ممانعــت از حاضــر شــدن در کاس درس، محــروم کــردن او از غــذا، حبــس 
در حمــام یــا زیرزمیــن نمونــٔه کــودک آزاری اســت. تنبیــه بدنــی و تجاوز جنســی بــه کودک 
ــاع  ــه اوض ــم ب ــی داری ــت نگاه ــن یادداش ــت، در ای ــی اس ــودک آزاری فیزیک ــواع ک ــم از ان ه

فاجعــه وار کــودک آزاری در خراســان رضــوی!

حسللینی تصویللب ایللن الیحلله از سللوی شللورای 
ایللن  از  بللرای حمایللت  امیللدی  روزنلله  را  نگهبللان 
قشللر خوانللد و گفللت: برایللن مبنللا تکالیللف قانونللی 
نیللروی  بهزیسللتی،  سللازمان  بللرای  مشللخصی 
، وزرات بهداشللت، وزرات  انتظامللی، وزارت کشللور
کار و همچنیللن شللهروندان تعییللن شللده اسللت. 
بلله گفتلله او اگللر شللهروندی شللاهد کللودک آزاری 
باشللد، امللا در اعللالم آن بلله مراجللع مربللوط قصللور 
کنللد، شللامل مجللازات درجلله ۶ و حتللی محکللوم بلله 
انفصللال از خدمللات عمومللی خواهللد شللد. در ایللن 
راسللتا دادگسللتری اسللتان نیللز اقداماتللی انجللام 
معاونللان  از  یکللی  تعییللن  جمللله  آن  از  کلله  داده 
دادسللتان )نیللره عابدیللن زاده( بللرای پیگیللری ایللن 
مشللکالت اسللت. در سللال گذشللته ۸ همایللش 
بللرای  پیشللگیری،  رویکللرد  بللا  آموزشللی کاربردی، 
4 هللزار نفللر از مللادران حاشللیه شللهر برگللزار شللد.

مشلاغل  در  کار  کلودکان  به کارگیلری  دربلاره  او 
کلرد:  بیلان  سلخت  مشلاغل  به ویلژه  و  گوناگلون 
تعییلن  جرم هایلی  ملوارد،  ایلن  بلرای  قانون گلذار 
کرده که از آن جمله جرم شناخته شدن به کارگیری 
از 1۵ سلال و همچنیلن نوجوانلان  کمتلر  کلودکان 
اسلت.  سلخت  مشلاغل  در  سلال   1۸ تلا   1۵ بیلن 
ملا معتقدیلم از نظلر جنبله عموملی، سلازمان های 
مردم نهلاد نیلز موظلف بله گلزارش ملوارد هسلتند.

امیدواریم با فرهنگ سازی بهتر و قوانین جدی تر 
بتوانیم در کشور و مشهد آمار فاجعه وار کودک 
بیشتر  نظارت  با  مهم  این  که  کنیم  کم تر  را  آزاری 
و  کودکان و نوجوانان  امور  با  بر نهادهای مرتبط 
آموزش کودکان و والدین امکان پذیر خواهد بود.

پایگاه خبـری تحـلیلی افق اندیشان مشهد
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ح بهسللازی و نوسللازی بافللت پیرامللون حللرم مطهللر حضللرت امللام رضللا؟ع؟ بللا افللزون بللر  طللر
۲۰ سللال سللابقه، در جللدال بیللن دسللتگاه های حاکمیتللی و محلللی و عللدم تفویللض اختیللارات 

اسللتانی همچنللان سللرگردان اسللت.
مشللهدالرضا؟ع؟ بلله خاطللر وجللود مضجللع شللریف رضللوی، پایللگاه شللیعیان و نقطلله کانونللی 
در جهللان اسللالم اسللت کلله هملله سللاله پذیللرای بیللش از 3۵ میلیللون زائللر داخلللی و خارجللی 
اسللت و همللواره سللعی بللر آن بللوده بهتریللن شللرایط بللرای حضللور زائللران و مجللاوران ایللن بللارگاه 

منللور فراهللم شللود.
ح بهسللازی و نوسللازی بافللت پیرامللون حللرم مطهللر حضللرت امللام رضللا؟ع؟  در ایللن راسللتا طللر
در خللرداد مللاه سللال 13۷4 در کمیسللیون مللاده پنللج قانللون شللهرداری بلله تصویللب رسللید و 
ح بلله تصویللب  در سللال 13۷۷ مللورد بازنگللری قللرار گرفللت و فروردیللن سللال 13۷۸ الگللوی طللر
کمیسللیون مللاده پنللج رسللید امللا طرحللی کلله قللرار بللود 1۰ سللاله بلله پایللان برسللد، پللس از گذشللت 

بیللش از بیسللت سللال چندیللن بللار دسللتخوش تغییللر شللده و کمللاکان ناتمللام اسللت.
طبللق مصوبلله 19 تیللر مللاه سللال 9۶ شللورای عالللی معمللاری و شهرسللازی بلله منظللور جلوگیللری 
از تللداوم اقدامللات مخالللف بللا حفاظللت از حیثیللت مللکان و ارزش هللای ململلوس و ناململلوس 
ح نوسللازی و بهسللازی  بافللت تاریخللی   فرهنگللی پیرامللون حللرم مطهللر رضللوی، از آن تاریللخ طللر

حللرم مطهللر رضللوی مصللوب سللال 13۸۷ لغللو و اجللرای آن متوقللف شللد.
بللا ایللن حللال آبللان مللاه سللال گذشللته اسللتاندار خراسللان رضللوی اعللالم کللرد کلله نقشلله راه 
بازسللازی بافللت پیرامللون حللرم مطهللر رضللوی مللورد توافللق وزارت راه و شهرسللازی و شللهرداری 
مشللهد قللرار گرفتلله  اسللت؛ قللرار بللود وزارت راه و شهرسللازی و شللهرداری مشللهد بلله صللورت 
ح تفصیلللی جدیللد بللا در نظللر گرفتللن مبانللی  مشللترک تللا پایللان سللال )139۸( نسللبت بلله تهیلله طللر
شهرسللازی و دغدغه هللای موجللود در بافللت پیرامللون حللرم مطهللر رضللوی اقللدام و آن را در 
شللورای عالللی شهرسللازی و معمللاری بلله تصویللب برسللانند امللا شللورای عالللی شهرسللازی خللود 

بلله صللورت مسللتقیم بلله ایللن موضللوع ورود کللرد.
ایللن اقللدام اعتللراض شللهردار و اعضللای شللورای اسللالمی شللهر مشللهد را در پللی داشللت بلله 
ح  ح، هنللوز طللر طللوری کلله همچنللان پللس از گذشللت بیللش از ۲۰ سللال از تصویللب اولیللن طللر
نهایللی بللرای نوسللازی ایللن بافللت وجللود نللدارد و سللرمایه گذاران و سللاکنان آن در بالتکلیفللی 
ح بلله  هسللتند، کشللمکش بللر سللر واگللذاری و تفویللض اختیللارات در خصللوص بازنگللری طللر

اسللتان نیللز اداملله دارد.
سللپس  و  پردازیللم  مللی  ح  طللر خصللوص  در  اسللتانی  مدیللران  نظللرات  نقطلله  بلله  اداملله  در 

گردیللد. خواهللد  عنللوان  ح  طللر اصلللی  سللواالت 
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استانداری مخالف باتکلیفی 20 ساله طرح های نوسازی بافت ثامن
ح هلای مربلوط  بلا بیلان اینکله ۲۰ سلال بالتکلیفلی طر اسلتاندار خراسلان رضلوی 
ح  بله بافلت پیراملون حلرم مطهلر رضلوی قابلل قبلول نیسلت افزودنلد کله 4۰۰ طلر
ریاللی  میلیلارد  هلزار   ۵۰۰ سلرمایه گذاری  بلا  رضلوی  مطهلر  حلرم  پیراملون  بافلت 
بخلش خصوصلی کله دسلت کم بلرای 1۰ هلزار نفلر شلغل ایجلاد می کنلد، فقلط بله 
خاطر اختالف بین وزارت میراث فرهنگی، گردشلگری و صنایع دسلتی و شلورای 
یلا  ح 4۰۰ شلرکت  عاللی شهرسلازی و معملاری معطلل مانلده اسلت، در ایلن طلر
موسسله مجوزهایلی در طلول زملان براسلاس مشلاوره های قبللی پلروژه گرفتنلد 

و دارای حقلوق مکتسلبه ای شلدند املا اجلرای پروژه هلا متوقلف شلده اسلت.
بافلت  بله  مربلوط  پروژه هلای  دربلاره  داد:  ادامله  رضلوی  خراسلان  اسلتاندار 
پیراملون حلرم مطهلر رضوی چندین مرتبه با وزیر راه و شهرسلازی صحبت کردم 
و وی در انتظلار تصمیلم شلورای عاللی شهرسلازی و معملاری اسلت که سلالی یک 
بلار نشسلت برگلزار می کنلد. همله نظلرات افلراد مرتبلط با ایلن پروژه هلا و اطالعات 
آسلتان قلدس رضلوی نیلز در ایلن زمینله  آنهلا گلردآوری شلده و نظلر  مربلوط بله 
لحلاظ و صورتجلسله شلده اسلت و حقلوق مکتسلبه نیلز احصلا گردیلده اسلت، 
ح ثاملن، اسلتانداری را  دادگسلتری نیلز بله سلبب شلکایات ملردم نسلبت بله طلر
تحلت فشلار قلرار داده و اگلر بله زودی دربلاره پروژه هلای اطراف حلرم مطهر رضوی 

تصمیلم گیلری نشلود یلک بحلران اقتصلادی و اجتماعلی بله وجلود می آیلد.

فرار سرمایه گذاران به دلیل طرح های باتکلیف شورای عالی شهرسازی 
معللاون هماهنگللی امللور اقتصللادی اسللتانداری خراسللان رضللوی نیللز بللا انتقللاد 
از وضعیللت پروژه هللای بالتکلیللف بافللت پیرامللون حللرم مطهللر رضللوی اذعللان 
داشللت کلله ایللن بافللت بهتریللن مللکان بللرای سللرمایه گذاری و توسللعه اسللت 
ح هللای بالتکلیللف شللورای عالللی شهرسللازی و  امللا سللرمایه گذاران بلله سللبب طر

معمللاری از ایللن منطقلله فللراری شللده اند.
 علی رسولیان افزود: 1۲ سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در بافت پیرامون 
حرم مطهر رضوی اعالم آمادگی کرده اند که اگر فعالیت خود را شروع کنند، این 
استان در جذب سرمایه گذار خارجی رتبه بسیار خوبی در کشور به دست می آورد.

بافـت  نوسـازی  طـرح  راهبـردی  شـورای  تشـکیل  موافـق  مشـهد  شـهر  شـورای 
اسـتان  در  رضـوی  حـرم  پیرامـون 

رئیلس شلورای اسلالمی شلهر مشلهد نیلز بلا اشلاره به صحبلت روزهای اخیلر وزیر 
مسلکن، راه و شهرسلازی در خصلوص نادیلده گرفتلن فرملان رهبلری در موضلوع 
بافلت پیراملون حلرم مطهلر رضلوی، گفلت: مخاطلب ایلن موضلوع خلود دسلتگاه 
ح چلرا تخللف  راه و شهرسلازی در ادوار گذشلته اسلت، در تهیله و طلول اجلرای طلر
کردیلد؟ چلرا آقلای وزیلر فرافکنلی می کنلد؟ رهبری توصیله کرده اند از حقلوق مردم 

مراقبلت شلود و شلورای شلهر مشلهد هلم می خواهلد حقلوق ملردم حفظ شلود.
ح قبلی هویت حلرم مطهر  محمدرضلا حیلدری ادامله داد: ملا هلم معتقدیلم طلر
رضوی را برهم زده اما حقوق مردم باید در نظر گرفته شلود، مسلیری که شلورای 
عاللی شهرسلازی طلی می کنلد خلالف قانلون اسلت و مشلکالت عدیلده ای ایجلاد 
ح بایلد در مرکلز اسلتان تشلکیل شلود و با  خواهلد کلرد. شلورای راهبلردی ایلن طلر

ح به سلرانجام برسلد. حفلظ همله دغدغه هلا و نگرانی هلا ایلن طلر

از نظر شورای شهر مشهد، اصاح طرح باید تحقق پذیر باشد
رئیلس کمیسلیون شهرسلازی و معملاری شلورای اسلالمی شلهر مشلهد نیلز در 
ایلن بلاره گفلت: هلر طرحلی، متناسلب بلا بسلتر زمانلی، نیازمنلد اصلالح و تغییلر 
ح نوسلازی و بهسلازی بافلت پیرامونلی حلرم مطهلر رضلوی نیلز از ایلن  اسلت، طلر
قائلده مسلتثنی نیسلت املا اصلالح بایلد جاملع، همه نگلر و تحقلق پذیلر باشلد تلا 

حداقلل تبعلات و حداکثلر منافلع را بلرای عملوم درپلی داشلته باشلد.
محملد هلادی مهدی نیلا افلزود: بافلت پیرامونلی حلرم مطهلر رضلوی جایگاهلی 
فرامنطقله ای دارد و تصمیملات ایلن بافلت هلم اثلرات فراشلهری خواهلد داشلت، 
بایلد تعاملل مثبلت و سلازنده بین این حوزه و نهادهلای تصمیم گیری ملی برقرار 

شلود. مدیریلت شلهری، وزارت راه و شهرسلازی، 
مشاور و  همه دستگاه های مرتبط باید به تسریع 
نیسلت  صلالح  کننلد،  کملک  ح  طلر پیشلرفت  در 
انجاملد. طلول  بله  هلم  دیگلر  سلال   ۲۰ ح  طلر ایلن 

نهادهـای  از  صالح تـر  رضـوی  خراسـان  نهادهـای 
بافـت بـرای  تصمیم گیـری  در  تهـران 

شلهردار مشلهد نیلز در خصلوص پلروژه نوسلازی 
بافلت اطلراف حلرم مطهلر رضلوی گفلت: در پلروژه 
روبلرو  سلرعت  کنلدی  بلا  بافلت  ایلن  نوسلازی 
هسلتیم، ایلن پلروژه ذینفعلان متعلدد داشلته و 
هماهنگی بین عناصر تصمیم گیر ضروری است.
پیراملون  بافلت  افلزود:  کالیلی  محمدرضلا 
ایلن  بلا  للذا  کارگاه سلاختمانی باشلد،  نبایلد  حلرم 
رویکلرد ورود و پروژه هلای خدماتلی آن را اجرایلی 
نیلز  اداری  عداللت  دیلوان  همچنیلن  کرده ایلم. 
راه  وزارت  و  کلرده  اسلت  ورود  خصلوص  ایلن  در 
پایلان  تلا  بلود  شلده  متعهلد  هلم  شهرسلازی  و 
نشلد،  عملیاتلی  کله  دهلد  ارائله  را  ح  طلر  9٨ سلال 
بله هلر حلال ملا مرجلع تصمیم گیلری نیسلتیم املا 
اقداملات خلود را بلرای زائران انجام می دهیم. ۲9۰ 
پلروژه در اطلراف حلرم مطهلر رضلوی درگیلر حقلوق 
مکتسلبه هسلتند، نهادهلای خراسلان رضلوی را 
از نهادهلای تهلران در زمینله  صالح تلر و عاقل تلر 
تصمیم گیلری بلرای بافلت پیراملون حلرم و پلروژه 
توس می دانم لذا باید اختیار به اسلتان خراسلان 
رضوی واگذار شلود، چرا باید کسلانی در خصوص 
تلوس نظلر دهنلد کله هیلچ آشلنایی بلا آن ندارنلد؟
بزرگوارانلی  مقابلل  در  گفلت:  مشلهد  شلهردار 
نامه نلگاری  و  می کنلد  کار  خودکارشلان  فقلط  کله 
ح و بلا اغلراض نفسلانی در  می کننلد تلا خلود را مطلر
کار دیگلران خللل ایجلاد کننلد سلکوت می کنیلم و 
کار خلود را انجلام می دهیلم. اهلل متهلم کلردن و 
همدللی  بله  نمی خواهیلم  و  نیسلتیم  نامه نلگاری 
موجلود در ایلن شلهر لطمله ای وارد شلود املا در 
بهبلود بافلت پیراملون حرم مطهلر رضوی مصمم 
هستیم و همه ذی نفعان را پای کار خواهیم آورد. 

مجادلـه بیـن وزارت راه و شهرسـازی و شـهرداری 
مشـهد ادامـه دارد 

مشلهد  شلهر  اسلالمی  شلورای  علنلی  جلسله  در 
ح پیگیلری روند  در روز ۲۷ خلرداد ملاه امسلال، طلر
ح  قانونلی اعملال تغییلرات و اصالحلات الزم در طلر
بافلت پیراملون حلرم مطهلر  نوسلازی و بهسلازی 

رضلوی بله تصویلب رسلید.
رئیللس  پویللا  حسللینی  محسللن  گفتلله  بلله 
شللهر  اسللالمی  شللورای  حقوقللی  کمیسللیون 
مشللهد، ایللن تغییللرات بایللد از طریللق مدیریللت 
اسللتان و کمیسللیون مللاده پنللج پیگیللری شللود 
ولللی در تهللران و بللا تمرکللز در مرکللز ایللن موضللوع 
پیگیللری می شللود، لللذا اگللر دیللر اقللدام کنیللم قفللل 

می شللود. زده  پیشللین  قفل هللای  بللر  دیگللری 
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ح  ایشلان افزودند: ۲ قطاع از 4 قطاع طر
قبللی نوسلازی بافلت پیرامونی حرم مطهر 
رضوی باید توسلط وزارت راه و شهرسلازی 
اجلرا  شلهرداری  توسلط  دیگلُر  قطلاع   ۲ و 
تلوپ  فرافکنلی  بلا  هم اینلک  املا  می شلد 
را بله زمیلللللللن شللللللهللللرداری می انللللدازند و 
می خواهنلد دوبلاره کار را بلر عهلده بگیرند 
دوبلاره  اشلتباه  ایلن  اسلت  ممکلن  کله 
تکرار شلود. همه چیز باید در مدار قانون 
رسلیدگی شلود، مقلام صاللح بلرای اصلالح 
ح نوسلازی بافلت پیرامونلی حرم مطهر  طلر
و  اسلت  پنلج  ملاده  کمیسلیون  رضلوی، 
شلورای عاللی شهرسلازی صالحیلت ورود 

بله ایلن موضلوع را نلدارد.

متهم کردن سرمایه گذاران
سللرمایه داری  سللرمایه گذاری،  بلله  نللگاه 
اهللداف  بللا  از دیربللاز  کارآفللللللرینلللللللللللللللللی  و 
حتللی  و  اسللت  گرفتلله  صللورت  متفاوتللی 
صللورت  بلله  اخیللر  سللالیان  در  عللده ای 
فرضللی سلللللرمایللللله داری را جللرم می داننللد 
در  معمللوال  و  هسللتند  مخالللف  آن  بللا  و 
ح هللا هرچلله فریللاد دارنللد بللر سللر آنهللا  طر
می کشللند، در حالللی کلله اگللر تخلفللی در کار 
ح نباشللد اتفاقللا بایللد  سللرمایه گذاران طللر
آنهللا بلله عنللوان بللازوان اصلللی اجللرای  از 
ح هللای اقتصللادی یللاد کللرد و طبیعتللا  طر
باشللد  نداشللته  وجللود  سللرمایه ای  اگللر 
کارآفرینللی نیللز صللورت نخواهللد گرفللت.

ح بافلت اطلراف حلرم نیلز تقریبلا  در طلر
همین نگاه گسترش پیدا کرده و اکنون 
ح سلالیان دراز اسلت کله متوقلف  کله طلر
بلا سلرعت کملی در حلال اجراسلت،  یلا  و 
انگشلت اتهلام بله سلوی سلرمایه گذاران 
خصلوص  ایلن  در  اسلت.  رفتله  نشلانه 
اگلر طبیعتلا سلرمایه گذاری تخلفلی انجلام 
داده و یلا بلا اسلتفاده از رانلت بلرای خلود 
آورده بایلد بله شلدت  تسلهیالتی بوجلود 
ایلن  کنلون  تلا  اگلر  و  کلرد  برخلورد  او  بلا 
پیلکان  نشلان  نگرفتله  صلورت  برخلورد 
سلهل انلگاری به سلوی نهادهلای نظارتلی 
اسلت. نلداده  انجلام  اقداملی  کله  اسلت 

ســوال  چنــد  خصــوص  ایــن  در  امــا 
اســت: مطــرح  مهــم 

نخسلت اینکه عده ای سلرمایه گذاران 
را بله سلاخت و سلاز طبقلات زیلاد بلدون 
کاربلری  از حلد  یلا احلداث بیلش  و  مجلوز 
تجلاری متهلم می کنند، مگر سلرمایه گذار 
اسلت؟  بلوده  مجلوز  صلدور  مسلئول 
شلهرداری  سلوی  از  مجوزهلا  ایلن  قطعلا 

منطقله ثاملن صلادر شلده اند و اگلر تخلفلی در این خصوص انجام شلده باید 
از شلهردار منطقله ثاملن در ایلن خصلوص تحقیقلات بله عملل آورده شلود.
ثانیلا اتهلام تمللک زمیلن از ملردم بلا مبلل� ناچیز به سلرمایه گذار وارد شلده 
ح تماملی املال� از طریلق شلهرداری منطقله  اسلت درصورتیکله در ایلن طلر
ثاملن بله سلرمایه گذاران واگلذار شلده و اگلر تخلفاتلی ماننلد خریلد ملال غیلر 
اتفلاق افتلاده طبیعتلا بایلد از مسلئولین شلهرداری منطقله ثاملن جویلا شلد 

کله اتفاقلا بله هیلچ عنلوان در ایلن خصلوص پاسلخگو نیسلتند.
و در آخلر بله نظلر می رسلد اگلر خودملان را جلای سلرمایه گذاری بگذاریلم کله 
ح هایلی ایلن چنیلن صلرف  مسللما سلرمایه خلود را بلرای کسلب سلود در طر
می نماینلد، املا در حلال حاضلر درگیلر پلروژه ای شلده اسلت کله بیسلت سلال 
بله درازا کشلیده و سلر انجلام نامعلوملی نیلز دارد در حالیکله ارزش پلول روز 
بله روز رو بله افلول اسلت، دسلت از قضلاوت یکطرفله برداشلته و کملی هلم 
بله قشلر سلرمایه داری حلق بدهیلم کله بله جای صرف سلرمایه در صلادرات و 

واردات و خریلد و فلروش، بله فکلر آبادانلی پروژه هلای شلهری هسلتند.

ت�ییرات گسترده در طرح موجود امکان پذیر نیست
پلس از ایلن اتفاقلات وزارت راه و شهرسلازی در حلال ایجاد تغییرات اساسلی 
ح بلرای الپوشلانی کلم کاری هلای سلال های اخیر خود اسلت کله در این  در طلر

خصلوص چنلد موضلوع مهم نادیده گرفته شلده اسلت.
ح هسلتند در حاللی کله  اول اینکله تهرانی  هلا خواسلتار تغییلر گسلترده طلر
ح مذکلور بلا نلگاه بله صحن هلا و رواق هلای حلرم مطهلر چیلده شلده و هلر  طلر
گونله تغییلر در شارسلتان ها و ره باغ هلا باعل� بهلم خلوردن ایلن پازل شلده و 

نظلم موجلود را نیلز برهلم می زنلد.
دوم اینکله حلذف شارسلتان ها کله خلود بله پارکینگ هلای اطلراف حلرم هم 
تبدیلل شلده در دراز ملدت کله زیرگلذر حلرم مطهلر بسلته خواهلد شلد باعل� 
ترافیلک در ایلن منطقله شلده و قائدتلا حلذف شارسلتان یعنلی اضافله کلردن 

بلار ترافیکلی بیشلتر بله ایلن منطقه.
سوم اینکه تغییرات گسترده باع� توقف بیش از حد و طوالنی تر شدن 
گیلرد  صلورت  اسلت  قلرار  هلم  اصالحاتلی  اکلر  طبیعتلا  می شلود،  ح  طلر اتملام 
ح جلوگیلری شلود. ح باشلد تلا از آسلیب جلدی بله طلر بایلد در خلالل انجلام طلر
ح قطعا نظر همگان بر حفظ فضاهای مذهبی و تاریخی  در خصوص این طر
است و هیچ کس با خراب کردن خانه های تاریخی و مساجد موافق نیست 
ح برای پشتیبانی از 4۰ میلیون زائری که در افق  اما باید در نظر داشت که این طر
ح ایجاد  14۰4 پیش بینی شده طراحی شده و اگر این موارد خلل جدی در طر
کند می توان برای آنها جایگزینی مشخص کرد مانند ساخت مساجد بزرگ 
ح در حال انجام است. به جای چند مسجد کوچک که هم اکنون هم در طر

وزارت راه و شهرسازی و منطقه ثامن متهمان اصلی طرح
جای �الم و مظلوم عوض شده است !!

ح منطقله ثاملن مشلهد قطعلا ظللم اصلی به ملردم و سلاکنین منطقه،  در طلر
و  اسلت  شلده  مهربانی هلا  املام  حلرم  زائریلن  و  سلرمایه گذاران  از  تعلدادی 
ح وزارت راه و شهرسلازی، شلهرداری منطقله ثاملن و مسلئولین  در ایلن طلر
اسلتانی متهملان اصللی هسلتند در حاللی کله ایلن متهمیلن بلا ابزارهلای کله 
در اختیلار دارنلد طلوری جللوه داده شلده که جای مظلوم و ظالم عوض شلده 
و هلر روز بله دنبلال متهلم کلردن دیگلران هسلتند در حاللی کله پیلکان اتهلام 
ایلن چنلد سلاله  اتفاقلات  بله سلوی خودشلان اسلت. مگلر می شلود  اصللی 
شلهرداری منطقله ثاملن بلا حمایت وزارت راه و شهرسلازی کله امضایش پای 

همله سلندهای منطقله وجلود دارد را نادیلده گرفلت؟
مگر غیر از این است که شهرداری منطقه ثامن با اطالع و حمایت وزرات 
راه و شهرسلازی اقلدام بله صلدور مجلوز تجلاری بلرای طبقلات منفلی یلک و 

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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مثبت یک و مثبت دو کرده و پول آنها و طبقات اضافی را از سرمایه گذاران 
اسلت؟ شلده  چله  پول هلا  ایلن  سلرانجام  نیسلت  مشلخص  و  نملوده  اخلذ 

ح را وزارت راه و شهرسلازی وضلع نکلرده اسلت؟ مگلر خلودش بله  مگلر طلر
وسلیله شلرکت عمران سلازه و شلهرداری ثامن بر روی آن نظارت نمی کرده؟ 
ح تلراز صفلر در نظلر نگرفتله؟ مگلر خلودش زیلر قلول  مگلر خلودش بلرای طلر
ح نلزده؟ مگلر از پلول پروانه هلای  خلود مبنلی بلر آوردن ۵۰ درصلد هزینله طلر

صلادر شلده بلرای خلودش مللک نخریلده؟
وزارت  کشلیده اسلت،  باریلک  بله جاهلای  بله اصطلالح  کار  کله  اکنلون  املا 
را  ح  ایلن طلر کله املال� خلود در  بله راحتلی تهدیلد می کنلد  راه و شهرسلازی 
می فروشلد و از مشلهد ملی رود!! مگلر می شلود امالکلی کله بلا پلول ملردم و 
ح خریلداری کردیلد پلس  سلرمایه گذاران و بلدون آوردن حتلی یلک ریلال بله طلر
از ۲۰ سلال بلا ارزش افلزوده ایجلاد شلده و پلول ۲۰ تلا 3۰ هلزار میلیلارد تومانلی 

ملردم مشلهد را از ایلن شلهر برداشلته و بله تهلران ببلرد؟!

چه کسی مسئول پاسخگویی است؟
، سلواالت  ح نوسلازی بافلت پیراملون حلرم مطهلر پلس از بررسلی دقیلق طلر
جلدی در ایلن خصلوص بله ذهلن می رسلد کله شلاید پاسلخ بله آنهلا بتوانلد تلا 

ح را حلل نمایلد حلد زیلادی مشلکالت بوجلود آملده در طلر
ح مرحلوم کازرونلی که ملورد تایید مقلام معظم . 1 چله کسلی مانلع اجلرای طلر

رهبلری و تماملی مدیلران عالی اسلتان بوده، شلده اسلت؟
چله کسلانی باعل� شلدند طرحلی کله قلرار بلوده 1۰ سلاله اجلرا شلود هنلوز . ۲

ح تلا  ح از ابتلدای طلر بعلد از ۲۵ سلال اجلرا نشلود و چلرا بلا متخلفیلن طلر
االن برخلورد نشلده و نمی شلود؟

ح . 3 ح موسلوم بله طلاش کله باع� مشلکالت زیادی بلرای طر انحرافلات طلر
شلده چیسلت و چله کسلانی آنهلا را بوجلود آورده اند؟

چرا مسلئوالن اسلتانی در خراسلان رضوی اجازه دخالت و تصمیم گیری . 4
نهایلی در تهلران را می دهنلد؟ مگلر می شلود بلا اطالعلات ناقلص و بلدون 

در نظلر گرفتلن مالحظلات اسلتانی در ایلن خصلوص تصمیم گرفت؟
اگلر قلرار اسلت در اسلتان تصمیم گیلری در این خصوص انجام شلود چرا . ۵

ح بله عنوان مال�  نظلر نماینلده وللی فقیله و تولیت آسلتان قدس در طر
عملل ملورد تایید قلرار نمی گیرد؟

دادگسلتری . ۶ کارشناسلان  توسلط  ملردم  املال�  قیمت گلذاری  در  اگلر 
تخلفلی صلورت گرفتله چلرا بلا هیلچ کلدام از آنهلا و شلهرداری منطقه ثامن 

زیلان ملردم داده نشلده اسلت؟ برخلوردی صلورت نگرفتله و ضلررو 
ح وزارت راه و شهرسازی برای کشاندن سرمایه گذاران در . ۷ چرا در ابتدای طر

این منطقه، سود 3۵ درصدی را تضمین کرده و حاال پاسخگوی آن نیست؟ 
در صلورت اینکله از ابتلدا هلدف فقلط نوسلازی بافلت بلا کملک سلاکنین . ۸

منطقله بلود چلرا از سلرمایه گلذاران داخللی و خارجلی دعلوت بله حضور در 
منطقه شلد؟

ح فلوق مکان هلای عموملی در اختیلار زائلر و دیلد بله حلرم مطهلر را . 9 آیلا طلر
افزایلش داده اسلت؟

اگلر . 1۰ شلده،  گرفتله  آنهلا  از  زور  بله  ملردم  املال�  هسلتند  مدعلی  افلرادی 
اینطلور بلوده چله کسلی ایلن کار را کلرده و چلرا هنلوز ایلن همله مللک در 

اسلت؟ نشلده  تمللک  پروژه هلا  وسلط 
چرا وزارت راه و شهرسازی پس از سال ها متوجه تخلف شهرداری منطقه . 11

ثاملن در خصلوص اخلذ پلول و صلدور مجلوز غیلر قانونلی شلده اسلت؟
ح وزارت راه و شهرسلازی بلوده اسلت، چلرا . 1۲ طلراح و مجلری دو قطلاع طلر

را مواخلذه نمی کنلد؟ ایلن وزارت خانله  کسلی وزرا و مدیلران کل 
ح از احداث 3۰ هزار تخت ارزان قیمتی که به واسطه اجرای . 13 چرا منتقدین طر

ح در منطقه برای زائران بوجود می  آید سخنی نمی گویند؟ کامل این طر

ح هلا . 14 طر جللوی  کرده ایلم  علادت  چلرا 
اگلر  نله؟  را  تخللف  جللو  و  بگیریلم  را 
ح انجلام شلده بلا  تخلفلی در ایلن طلر
اینکله  نله  کنیلد  برخلورد  متخلفیلن 
مطهلر  حریلم  بازسلازی  ح  طلر جللوی 

بگیریلد! را  اسلت  شلده  رضلوی 
اماکلن . 1۵ حفلظ  خصلوص  در  علده ای 

دارنلد  تاکیلد  پلروژه  اطلراف  تاریخلی 
در حاللی کله قدملت تعلدادی از آنهلا 
زیلر ۸۰ سلال اسلت و همگلی میلراث 

نمی شلوند! محسلوب  فرهنگلی 
ح از سللال 9۶ متوقللف شللده؟ . 1۶ چللرا طللر

مگللر نلله اینکلله تمللام مدیللران ارشللد 
در  مجلللس  نماینللدگان  و  اسللتانی 
طللول ایللن 1۲ سللال ثابللت بودنللد و 
آیللا  آن چنانللی انجللام نشللده،  تغییللر 
ح  نللگاه سیاسللی پشللت تغییللرات طللر

اسللت؟
چله کسلی پاسلخگوی ناامنلی ایجلاد . 1۷

شلده در ایلن بافلت بله دلیلل خاللی 
ماندن بافت مسلکونی از ساکنین و 
کاهش شلدید چشلم ناظر در شبانه 
اسلت؟ شلده  منطقله  ایلن  در  روز 

پای منافع عده ای در میان است !!
ح نوسلازی اطلراف حلرم  در بررسلی طلر
حتملا منافلع علده ای بله خطلر افتلاده کله 
اسلت.  شلده  توقلف  و  رکلود  دچلار  ح  طلر
عده ای که شلاید زمین هایشلان در جایی 
کله مدنظرشلان بلوده نیفتلاده اسلت، یلا 
می خواهنلد  و  دارنلد  زمینلی  کله  علده ای 
شلهرداری  بله  را  آن  باالتلری  قیملت  بلا 
حسابشلان  حلرف  انلگار  بفروشلند. 
هلم  خودشلان  و  نیسلت  مشلخص  هلم 
ح  نمی داننلد چله می خواهنلد بله سلر طلر
بیاورنلد و فقلط از توقلف آن برای پیشلبرد 

می برنلد. سلود  اهدافشلان 
در انتهلا بیلان ایلن نکتله خاللی از لطلف 
ح  نیسلت کله اگلر موانلع از سلر راه ایلن طر
ح مجلددا شلروع بله  برداشلته شلود و طلر
اجلرا کنلد حداقلل 1۰ سلال زملان می بلرد تا 
ح نوسلازی و بهسلازی اطلراف حلرم بله  طلر
طلور کاملل انجلام شلود، پلس مسلئوالن 
ایلن  جللوی  سلریعتر  لطفلا  تصمیم گیلر 
قفلل  و  گرفتله  را  انلدازه  از  بیلش  تاخیلر 
بوجلود آملده در ایلن پلروژه مللی را به نفع 

زائلر و مجلاور بلاز نمایلد.
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طللی مراسللمی، همزمللان بللا هفتلله دفللاع مقللدس و بللا شللعار یللک حاشللیه کمتللر صدهللا 
، عملیللات اجرایللی 12 پللروژه بللزرگ شللهری بللا اعتبللار دو هللزار و چهارصد  فرصللت بیشللتر

میلیللارد تومانللی در شللهرک های شللهید رجایللی و باهنللر آغللاز شللد.
در ایللن مراسللم مهللم و تاریخللی قائللم مقللام تولیللت آسللتان قللدس رضللوی، رئیللس 
، مدیللر کالن اطالعللات، دادگسللتری و فرماندهللی  و جمعللی از اعضللای شللورای شللهر
انتظامللی خراسللان رضللوی و سرپرسللت معاونللت هماهنگللی امللور عمرانللی اسللتاندار 

حضللور داشللتند کلله نشللان از اهمیللت و ضللرورت آن دارد.
ایللن  اجللرای  بللرای  افللزود:  مراسللم  ایللن  در  مشللهد  شللهردار  کالئللی  محمدرضللا 
اسللت.  شللده  پیش بینللی  اعتبللار  تومللان  میلیللارد  چهارصللد  و  هللزار  دو  پروژه هللا 
واقعیللت ایللن اسللت کلله مجموعلله مدیللران اسللتان بللا یللک همدلللی بلله ایللن نتیجلله 
رسللیدند تللا سللاماندهی بخشللی از حاشللیه مشللهد را هللدف قللرار دهنللد و در کنللار 
سللایر خدماتللی کلله بصللورت  طبیعللی و بللا اهتمللام بللاال بلله مللردم ایللن منطقلله ارائلله 
باهنللر  و  رجایللی  بللرای شللهرک های شللهید  ویللژه  بلله صللورت  را   می دهنللد خدماتللی 

در نظر بگیرند.
ح شللد و  ایللن موضللوع مطللر بللا بیللان اینکلله در سللتاد تدابیللر ویللژه اسللتان  وی 
آمللد اظهللار  شللورای شللهر مشللهد نیللز بللرای سللاماندهی ایللن دو شللهرک پللای کار 
، نماینللده ولی فقیلله، تولیللت آسللتان قللدس رضللوی و  کللرد: بللا هماهنگللی اسللتاندار
دسللتگاه قضایللی تفاهم ناملله ای بیللن آسللتان قللدس رضللوی، حاکمیللت، دولللت و 
مدیریللت شللهری و سللایر عناصللر تصمیم گیللر بللرای سللاماندهی شللهرک های شللهید 
رجایللی و باهنللر منعقللد شللد و مسللئولیت ایللن کار نیللز بللر عهللده مدیللر کل اطالعللات 

اسللتان قللرار داده شللد.
کالئللی، بللا اشللاره بلله اینکلله نتیجلله ایللن تفاهم ناملله مجموعلله پروژه هایللی اسللت 
کلله عملیللات اجرایللی آن بلله مللرور ظللرف 10 مللاه آینللده آغللاز می شللود خاطللر نشللان کللرد: 
بخشللی از ایللن پروژه هللا در آینللده ای نزدیللک بلله بهره بللرداری رسللیده و بخشللی دیگللر 

نیللز بلله تدریللج انجللام خواهللد شللد.

“

”

احداث مرکز درمانی و مجتمع 
ورزشی  در شهرک شهید باهنر 
و کتابخانه عمومی در شهرک 
شهید رجایی، پارک ۷0 هکتاری در 
محدوده شهرک شهید رجایی با 
موضوع کشاورزی شهری، پارک 5 
هکتاری در انتهای بولوار شهید 
، احداث پل بر  معقول و مهریز
روی خط راه آهن و خروج این دو 
شهرک از بن بست، اتصال به 
بازوی چهارم تقاطع غیرهمسطح 
مصلی، تعریض خیابان پورسینا، 
و احداث واحد های مسکونی و 
بوستانهای محلی دراین محدوده 
بخشی از این پروژه ها است.

یک حاشــــــیه کمـتــــر 
صدها فرصت بیشتر  
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ج کللردن شللهرک شللهید باهنللر از بن بسللت  شللهردار مشللهد، اداملله داد: خللار
و اتصللال آن بلله بللازوی چهللارم تقاطللع غیللر همسللطح مصلللی، ایجللاد پللل روی ریللل 
راه آهللن و اتصللال دو طللرف ریللل بلله یکدیگللر کلله پللروژه ای پیچیللده اسللت، احللداث 
مرکللز درمانللی و مجتمللع ورزشللی در شللهرک شللهید باهنللر و کتابخانلله عمومللی در 
شللهرک شللهید رجایللی، تعریللض خیابللان پورسللینا، آزاد سللازی اراضللی بللرای احللداث 
واحدهللای مسللکونی و همچنیللن ایجللاد مجمللوع بوسللتان های محلللی در ایللن 

محللدوده بخشللی از ایللن پروژه هللا اسللت.
وی گفللت: در کنللار اجللرای ایللن پروژه هللا ،پارکللی ۷۰ هکتللاری در اراضللی محللدوده 
شللهرک شللهید رجایللی بلله وسللعت پللارک ملللت بللا موضللوع کشللاورزی شللهری بللا 
مسللاعدت آسللتان قللدس رضللوی احللداث خواهیللم کللرد کلله امیدواریللم بتوانیللم 
ایللن پللارک را تللا پایللان امسللال بلله بهره بللرداری برسللانیم. همچنیللن احللداث پارکللی 
۵ هکتللاری در انتهللای بولللوار شللهید معقللول و مهریللز کلله خواسللته بیللش از 30 

سللاله مللردم منطقلله اسللت نیللز در دسللتور کار قللرار دارد.
کالئللی، اضافلله کللرد: یکللی دیگللر از پروژه هایی کلله در این محدوده اجرا می شللود، 
بولللوار بصیللرت اسللت کلله بللا کمللک آسللتان قللدس رضللوی  و بللا عبللور از میللان 
اراضللی امیرآبللاد احللداث خواهللد شللد. در کنللار ایللن پروژه هللا اختصللاص زمیللن بللرای 
سللاخت واحدهللای مسللکونی بلله منظللور جایگزینللی و اصللالح الگللوی سللکونت 
قللرار دارد. کار  نیللز در دسللتور  ایللن دو شللهرک  آزادسللازی فضاهللای عمومللی  و 

وی بللا بیللان اینکلله معتقللدم، مجموعلله این اقدامات بافت شللهرک های شللهید 
رجایللی و باهنللر را تغییللر خواهللد داد، اظهارکللرد: اگللر ایللن اتفللاق بلله مللدد حضللرت 
خ دهللد قطعللا یکللی از بزرگتریللن اقدامللات  رضللا؟ع؟ و همللت هملله مسللئوالن ر
جمهوری اسللالمی در چهل سللاله گذشللته در حوزه مدیریت شللهری خواهد بود.

وی در اداملله گفللت: امیللدوارم بللا حمایت هللای اسللتانداری، نماینللده ولی فقیلله، 
سللایر  و  شللهر  شللورای  قضائللی،  دسللتگاه  رضللوی،  قللدس  آسللتان  تولیللت 

باشللیم. پروژه هللا  ایللن  رسللیدن  سللرانجام  بلله  شللاهد  ارگان هللا  و  دسللتگاه ها 

مصطفللی  مراسللم،  ایللن  اداملله  در  همچنیللن 
قللدس  آسللتان  تولیللت  مقللام  قائللم   ، خاکسللار
رضللوی بللا اشللاره بلله آغاز عملیللات اجرایللی 12 پروژه 
بللزرگ شللهری، در شللهرک های شللهید رجایللی و 
باهنللر گفللت: اتفاقللی را کلله امللروز شللاهد هسللتیم 
کاری جهللاد گرانلله اسللت و امیدواریللم همانطللور 
کلله بللا همللت مردانلله ای آغللاز شللده بلله سللرانجام 
صدهللا  ؛  کمتللر حاشللیه  »یللک  شللعار  برسللد. 
«  زندگللی پللر برکت تللری بللرای مللردم  فرصللت بیشللتر

حاشللیه شللهر بلله همللراه خواهللد داشللت.
بیللن  همدلللی  اگللر  اینکلله،  بیللان  بللا  وی 
ایللن  اجللرای  داشللت  نمللی  وجللود  دسللتگاه ها 
ایللن مناطللق ممکللن  بللزرگ و سللاماندهی  ح  طللر
نیللز  رضللوی  قللدس  آسللتان  کللرد:  اظهللار  نبللود 
بللر  مبنللی  رهبللری  معظللم  مقللام  فرمللان  طبللق 
در  جللدی  طللور  بلله  مجللاوران  بلله  خدمللات  ارائلله 
اسللت.  فرمللان  ایللن  کللردن  عملیاتللی  اندیشلله 
آسللتان قللدس  بللر ایللن اسللاس تصمیللم جللدی 
رضللوی، همراهللی عملیاتللی بللا سللایر دسللتگاه ها 
رعایللت  بللا  موقوفللات  سللرمایه  از  اسللتفاده  و 
مسللائل شللرعی در جریللان اجللرای اقدامللات جللدی 

اسللت. فرمللان  ایللن  تحقللق  بللرای 
خاکسللار افللزود: امللروز نیللز بللا همدلللی، هملله 
آسللتان  دسللتگاه ها از جمللله مدیریللت شللهری، 
پروژه هللا  ایللن  اطالعللات  کل  مدیللر  و  قللدس 
عملیاتللی می شللوند و تللالش می شللود هللر کجللا 
احسللاس نیللاز باشللد آسللتان قللدس رضللوی هللم 
حضللور یابللد. البتلله بایللد بلله ایللن موضللوع اشللاره 
داشللت کلله همراهللی مللردم نیللز در کنللار همللت 
مسللووالن در اجللرا و بلله سللرانجام رسللیدن ایللن 
پروژه هللا مهللم اسللت و امیدواریللم ایللن پروژه هللا 

باشللد. بعللدی  ح هللای  طر بللرای  مقدملله ای 
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دیوارهای نامه��ان�
یک� �س از دی��ی ف�وم� ریزد  

در مشللهد دیوارهایللی همانطللور کلله دیوارهللای مهربانللی زیللادی وجللود دارد، متاسللفانه چنللد دیللوار نامهربانللی هللم دیللده 
میشللود کلله بللا هماهنگللی دسللتگاههای اجرایللی اسللتان یکللی یکللی در حللال فللرو ریختللن اسللت.

یکللی از آنهللا موضللوع دیللوار میللان شللهرک شللهید  بهشللتی و شللهرک پردیللس مشللهد اسللت کلله سللال های سللال بللود 
بلله یکللی از دغدغه هللای جللدی اهالللی شللهرک شللهید  بهشللتی تبدیللل شللده بللود و ایللن موضللوع باعلل� شللد کلله اهالللی ایللن 
شللهرک، طللی ناملله ای بلله رئیللس سللتاد کل نیرو هللای مسلللح، خواسللتار پیگیللری موضللوع ازسللوی وی و حل و فصللل ایللن 

ماجللرا شللدند. 30
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چنللدی پیللش فرمانللدار مشللهد در ایللن خصللوص بللا بیللان اینکلله جلسلله بللا 
شللهردار مشللهد و مسللئوالن ارتللش در اسللتان، جلسلله خوبللی بللوده اسللت، 
بللود و  بللرای برداشللتن دیللوار مسللاعد  گفللت: نظللر هملله حاضللران جلسلله 

شللهردار مشللهد نیللز در این خصللوص قللول همللکاری داده اسللت.
سللید محمدرضللا هاشللمی بللا اعللالم ایللن خبللر افللزود: به دلیللل آنکلله بللرای 
، نیازمنللد  شللروع عملیللات اجرایللی بللا  وجللود نظللر مسللاعد نماینللده هوانیللروز
تأییللد آن هللا هسللتیم و بلله  همین دلیللل بایللد منتظللر ابللالغ تأییللد تخریللب 
باشللیم، احتمللال مللی رود ایللن تأییدیلله مللدت 1۰ روز زمللان ببللرد و پللس از آن 
بالفاصللله عملیللات اجرایللی آغللاز خواهللد شللد. از آنجا کلله مدیریللت شللهری 
بللرای برداشللتن ایللن دیللوار اعللالم آمادگللی کللرده اسللت، با توجه بلله ناملله اخیللر 
اهالللی شللهرک بلله سرلشللکر باقللری، موضللع مجموعلله ارتللش و هوانیللروز بللرای 
ایللن دیللوار چیسللت و آیللا آن گونه کلله در ایللن ناملله قیللد شللده، آیللا مجموعلله 

هوانیللروز ارتللش مانع جدیللد برچیده شللدن ایللن دیللوار اسللت؟
بلرای پیگیلری ایلن ماجلرا روابلط عمومی قلرارگاه ارتش در شمال شلرق این 
پاسخ را در اختیار ما قرار داد؛ »برای این موضوع، جلسه ای با حضور شهردار 
و فرمانلدار مشلهد به هملراه نماینلده املور اراضلی نزاجا و نماینلده امور ارضی 
قلرارگاه شلمال شلرق ارتلش برگلزار شلد و حاصلل ایلن مذاکلرات توافلق بلرای 
برچیده شلدن ایلن دیلوار بلود. متلن ایلن توافلق نیلز بلرای اعالم نظر و دسلتور 
زمینلی  نیلروی  فرمانلده  حیلدری،  کیوملرث  سلرتی�  امیلر  دفتلر  بلرای  اجلرا، 
تلا دسلتورات مقتضلی بلرای ایلن مسلئله صلادر شلود.« ارتلش، ارسلال شلد 

و سللرانجام نتیجلله درخواسللت اهالللی در روز دوشللنبه 3۰ تیرمللاه 1399 در 
ایللن منطقلله بلله بللار نشسللت و باالخللره دیللوار نامهربانللی، پیونللد مهربانللی را 

بللرای شللهروندان بلله ارمغللان آورد.
ایللن مراسللم بللا حضللور محمللد رضللا کالئللی، شهردارمشللهد، محمللد رضللا 
، رمضانعلللی فیضللی، رئیللس کمیسللیون مناطللق پیرامونی و  هاشللمی فرمانللدار
کللم برخللوردار شللورای اسللالمی شللهر و جمعللی از مدیللران شللهری دیللوار حائللل 
شللهرک پردیللس بللا هللدف سللاماندهی و بهسللازی ایللن منطقلله تخریللب شللد.

پللس از آن نوبللت بلله دیللوار نامهربانللی بعللدی یعنللی دیللوار شللهرک شللهید 
رجایللی رسللید.

رئیس کمیسلیون ویژه مناطق کم برخوردار شلورای اسلالمی شهر مشهد 
بلا اشلاره بله برچیده شلدن دیلوار نامهربانی پیرامون شلهرک شلهید بهشلتی 
و پردیلس، کله چنلد روز قبلل انجلام شلد، تصریلح کلرد: بسلیار خرسلندیم کله 

یکلی دیگلر از دیوارهلای نامهربانلی شلهر 
مشلهد کله نیلم قلرن در ایلن منطقله قلد 
برافراشلته بلود، حلذف می شلود؛ فضایلی 
گاه  تنفلس  می توانلد  کله  ارزشلللللللمنللللللد 
مناسلبی بلرای ملردم محلروم خیابان های 
، شلهید معقلول، شلهید فلوالدی،  مهریلز
شلهید غالملی، شلهرک شلیرین، امیرآبلاد 

و دیگلر محلالت اطلراف باشلد.
شللللاهلللللللللللد  امللروز  داد:  اداملله  وی 
از  یکللی  کلله  هسللتیم  دیللواری  فروپاشللی 
عوامللل ایجللاد خشللونت بللود؛ فروپاشللی 
فرصت سللازی کلله ثمللره تصمیم سللازی و 
برنامه ریللزی مدیریللت شللهری برخاسللته 

از شللورای پنجللم اسللت.
فیضللی اظهارکللرد: ایللن فرصللت تاریخللی 
چنللدی  کلله  افتللاده  اتفللاق  شللرایطی  در 
قبللل نیللز شللاهد آغللاز عملیللات اجرایللی و 
امنیت سللاز  بنیادیللن،  پللروژه   12 احللداث 
چنللد  مقیللاس  در  بخللش  رضایللت  و 
مناطللق  سللاکنان  بللرای  هکتللاری  صللد 
کم برخللوردار مشللهد بودیللم؛ مجموعلله ای 
صاحبللان  بلله  خدمات رسللانی  از  کامللل 
اصلللی ایللن کشللور و انقللالب اسللالمی کلله 

هسللتند. مسللتضعفان  و  محرومیللن 
وی افللزود: حللذف دیللوار و احللداث ایللن 
پللارک پنللج هکتللاری مسللیر دشللواری بللود 
کلله بللا توافللق آسللتان قللدس رضللوی طللی 
شللد و یکللی دیگللر از وعده هللای شللورای 
شللهر بلله مللردم مشللهد را محقللق کللرد؛ 
محیطللی  زیسللت   ارزشللمند  ظرفیللت 
توسللعه  مهللم  شللاخص  کلله  فراغتللی  و 

می شللود. محسللوب  شللهری 
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کلرده  للش  منزللش  در  شلیخ  روزهلا  از  روزی 
را  روبله رو  دیلوار  سلنگین  سلکوتی  در  و  بلود 
حلال  در  تنلد  و  تنلد  نیلز  مریلدان  می نگریسلت. 
نوشلتن بودنلد. شلیخ ناگهلان خروشلید و گفلت: 
این گونله  ملن  وقتلی  برمی داریلد  ُنلت  چیلز  چله  از 
خموشلم. یکلی از مریلدان بلنلد شلد و فریلاد زد: 
سلکوت تلو فریلاد تلو اسلت. بقیله مریلدان نیلز بلا 
ُمشلت هایی گلره کلرده شلروع به همراهلی کردند. 
مالزملان  از  کله  جنگلی  ملرد  دو  حیلن  همیلن  در 
پادشاه بودند به همراه خود پادشاه وارد شدند. 
مریلدان آرام گرفتنلد و شلیخ چلون مرغلی کله روی 
تخلم خوابیلده باشلد، بله سلختی از جایلش بلنلد 
شلد. پادشلاه بلدون فلوت وقلت گفلت: ای شلیخ 
دانلا! بلوی ناخوشلایندی تملام سلرزمین را گرفتله 
چله  بلرده.  پادشلاهان  سلایر  بیلن  را  ملا  آبلروی  و 
گفلت: چاه هلای  و  اندیشلید  لختلی  کنیلم؟ شلیخ 
فاضلالب خانه هلا را تخلیله کنیلد. پادشلاه گفلت: 
از قضلا بلا همله تخلیله چاه هایلی کله شماره شلان 
را پشلت در قصلر نوشلته بودنلد تملاس گرفتیم و 
آن هلا را بلرای یلک تخلیله عموملی گسلیل کردیلم 
گفلت:  و  اندیشلید  لختلی  نکلرد. شلیخ  افاقله  املا 
اتیلل  دی  بلوی  بله  شلبیه  ناخوشلایند  بلوی  ایلن 
متیلل توتولله نیسلت؟ پادشلاه گفلت: چلرا اتفاقا. 
شلیخ گفلت: ملن خلودم نیلز نمی دانلم دی اتیلل 

این حکایت: رایحه عدالت

) ؛ )محمدامین فرشادمهر طنز

متیلل توتولله چیسلت املا محلض احتیلاط محل های دفلن زباله را 
پاکسلازی کنید. پادشلاه گفت: پاکسلازی کردیم، حتی بر مالیات مردم نیز 
افزودیلم املا افاقله نکلرد! شلیخ گفلت: عجلب! بلا مالیلات دیگلر باید مشلکلش 
برطرف می شلد! سلپس به یکی از مریدان اشلاره کرد و رو به پادشلاه گفت: پس 
بله نظلرم منبلع بلوی بد سلرزمین از اینه؛ قبال هم سلابقه داشلته! پادشلاه دسلتور 
داد مریلد را داخلل سلاروج کننلد و در عملق سله متلری زمیلن مدفلون سلازند املا 
بلاز هلم افاقله نکلرد . شلیخ این بلار بله پسلتو رفت و با یلک ظرف شیشله ای حاوی 
مایعلی بی رنلگ وارد شلد. پادشلاه گفلت: ایلن دیگلر چیسلت؟ شلیخ گفلت: عطلر 
رایحله  بزنلد،  را  عطلر  ایلن  کله  عادللی  پادشلاه  هلر  علادل؛  پادشلاهان  مخصلوص 
اگلر  و  می پیچلد  فرمانروایلی اش  تحلت  سلرزمین  سراسلر  در  عدالتلش  خلوش 

علادل نباشلد، بلوی بلد باقلی می مانلد.
پادشللاه عطر را زد و از فردای آن روز دیگر هیچ کس بوی ناخوشللایندی احسللاس 
نکللرد. مریللدان کلله گللرد شللیخ جمللع شللده بودنللد از شللیخ پرسللیدند: فرمللول ایللن 
، آب آشللامیدنی عللادی بللود. مریللدان از  عطللر چلله بللود شللیخ؟ شللیخ گفللت: آن عطللر
فللرط حیللرت کیللل کشللیدند و زوزه کشللان از در و پنجللره بلله صحللرا زدنللد. همه تار و 
مللار شللده بودنللد غیللر از یکللی از مریللدان. شللیخ گفللت: شللما نمی خواهللی بلله صحرا 
بزنللی اخللوی؟ مریللد گفللت: مللن هنللوز هللم رایحلله خللوش استشللمام می کنم. شللیخ 
. مریللد گفللت: اصللال و ابللدا.  گفللت: عزیللزم شللما زیللادی تللو نقشللت فللرو رفتللی انللگار
ایللن بللوی خللوش عدالللت پادشللاه اسللت. شللیخ گفللت: عمیق تللر نفللس بکللش. 
مریللد نفللس عمیقللی کشللید و گفللت: بللی نظیللر اسللت! شللیخ بلله مریللد گفللت 
چشللمانش را ببنللدد. سللپس از طویللله مقللداری پشللگل بللز آورد و جلللوی دمللاغ 
مریللد گرفللت و گفللت: حللاال چلله؟ مریللد گفللت: بلله بلله. انللگار عطللر بلللو د شللنل در 
فضللا پیچیللده اسللت. شللیخ کلله ایللن حللد از فللرو رفتللن در نقللش را دیللد، جامه هللا 
را یکللی پللس از دیگللری کنللد و بلله مریدانللش در اقصللی نقللاط صحللرا پیوسللت!

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره 4
----------
تابستان 1399

32

زآاءءءد
ءءن 

ءءوت
س



) نماینده مجلس با خودروی لوکس!  )منبع: سرپوش کاریکاتور

ور(
کات

اری
ش ک

پو
سر

ع: 
منب

د!  )
ی کر

ه م
ا چ

ی  م
دگ

ا زن
ی ب

ون
یلی

1 م
ه 2

سک
ید 

ین
ب

ر(
تو

کا
اری

ش ک
پو

سر
ع: 

منب
ه!  )

ست
ش

ه ن
بچ

ن، 
ض ک

عو
لو 

انا
د ک

مر




