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یادداشت مدیرمس�ول

محمدرضا زارع برزشی

کرونا بر سر رسانه ها سایه 

نه  که  است  اپیدمی  کرونا  ویروس 
تنها سامت انسان و روابط اجتماعی او را تحت تاثیر قرار 
داده است بلکه دیگر حوزه های مهم زندگی را نیز دست 
کنونی  وضعیت  نیست  مشخص  و  ساخته  تغییر  خوش 
آیا انسان ها قادر  جهان تا چه زمان ادامه خواهد یافت و 
به هماهنگ سازی زندگی خصوصی، کاری و اجتماعی خود 
؟ خیر یا  هستند  مدت  طوالنی  برای  حاضر  حال  شرایط  با 
بیماری کرونا تنها معضلی برای تهدید و به خطر انداختن 
جان انسان ها نیست، بلکه با توجه به نوع سیاستی که برای 
مقابله با آن باید در پیش گرفت بخش گسترده ای از اقتصاد 
و معیشت مردم را نیز دچار آسیب کرده و اگر روند درگیری 
با این ویروس برای مدت طوالنی ادامه داشته باشد قطعا 
شاهد ضربه های مهلک به اقتصاد کشورها خواهیم بود.
اسـت  بحران هایـی  مهم تریـن  از  یکـی  کرونـا  ویـروس 
تاثیـر  از هـر چیـز دیگـری تحـت  بیـش  را  ایـران  اقتصـاد  کـه 
اقتصـاد  رشـد  بـر  آن  تاثیـر  و  بحـران  ایـن  البتـه  داده،  قـرار 
تنهـا مختـص بـه ایـران نیسـت بلکـه بـه اقتصـاد بزرگتریـن 
قدرت های دنیا مانند آمریکا و چین هم ضربه سـخت وارد 
کـرده اسـت. کارشناسـان اقتصـادی بر این باور هسـتند که 
خطـر ویـروس کرونـا  به حدی اسـت که می تـوان آن را آغازی 

بـر وقـوع یـک رکـود در اقتصـاد جهانـی دانسـت.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اگرچه کرونا ضربه های 
ولی  داد  ادامه  نیز  هم چنان  و  کرده  وارد  اقتصاد  به  جدی 
با تقویت  و  کرده  کنونی استفاده  از فرصت  باید  دولت ها 
توان داخلی و استفاده از بنگاه های اقتصادی خود زمینه 
عبور از بحران و بازسازی بخش های ضربه خورده را فراهم 
کنند. شاید اگر امروز به شرایط اقتصادی زندگی در ماه های 
آینده توجه نشود بحران های بزرگ تری در انتظار مردم باشد.
در این بین رسانه ها به خصوص رسانه های مکتوب نیز 
مانند سایر حوزه ها دچار رکود و بعضا تعطیلی شدند، البته 
و  اطاع رسانی  یعنی  آن  خطیر  وظیفه  دلیل  به  صنف  این 
آموزش در بحران کرونا وظیفه سنگین تری را پیگیری می کند 
ولی مشکات اقتصادی ناشی از این ویروس منحوس تاثیر 
خود را بر رسانه ها گذاشته است. با توجه به باال رفتن قیمت 
کاغذ و همچنین کاهش فروش به دلیل عدم اطمینان به 
آغشته نبودن رسانه های چاپی به ویروس کرونا، رسانه های 
مکتوب وارد فاز جدیدی از فعالیت شدند و شاید با شیب 
بیشتری به سمت فضای مجازی حرکت می کنند ولی باید 

قبول کرد که حس خواندن مجلد چیز دیگری است ... 2

فـصـــلنـامـه
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یادداشت سردبیر

وجیهه هوشیارفر

 فضای مجازی در روزهای کرونایی

کـه قائدتـا  اتفاقـی حکمتـی نهفتـه اسـت  اصـوال در پـی هـر 
انسـان از آن بـی اطـاع اسـت. اما هر کسـی بـا توجه به آنچه در افـکارش می گذرد 
نتیجـه، پنـد و یـا درس عبرتـی از آن می گیـرد. اوضـاع نابه سـامان جامعـه، دغدغـه 
کرونـا،  اصلـی اش  مسـبب  کـه  زندگیمـان  جدیـد  سـبک  حتـی  شـاید  و  زندگـی 
مهمـان ناخوانـده ایـن روزهاسـت، بـرای هرکسـی به طریقـی درس زندگـی اسـت.
شـاید بهتـر باشـد بگویـم جـواب هـر کـس بـه سـوال پـر تکـرار »خدایـا ایـن چـه 
بایـی بـود سـرمون اومـد؟« متفـاوت اسـت. عـده ای انتقـام طبیعـت در روزهـای 
اول بهـار را یـادآوری کردنـد، عـده ای جیـب احتکارشـان را پـر کردنـد و تعدادی هم 

هنـوز اعتقـاد دارنـد کـه کرونـا شـایعه ای احمقانـه بـرای گـول زدن مـردم اسـت!
مجازی  فضای  همین  جز  نیست  کسی  اصلی  منتقم  می رسد  نظر  به  اما 
به  اتهام  نشان  آوردیم  کم  زمان  هر  که  مظلوم  مجازی  فضای  این  خودمان... 
سمتش گرفتیم که همین نسل سوم ارتباطات فان فان شده مسبب تمام 
کم کاری هایمان در قبال نزدیکانمان است، اینکه ما یادمان می رود ماهی یک 
بار هم که شده به بزرگترهایمان سری بزنیم، از دوستانمان خبری بگیریم و یا 
اینکه حتی برای دید و بازدید سالی یک بار آن هم در روزهای تعطیل نوروز وقت 
نداشته باشیم، مسببش تنها همین فضای مجازی ملعون است! این طفلک 
ساده هم در حالیکه با تعجب رفتارمان را رصد می کرد البد با خودش فکر می کرده 
... این ها عجب اشرف مخلوقاتی هستند، مگر مجبورتان کردم، راه باز و جاده دراز

کرونا با حضور پررنگش در این روزها نه تنها راه ها و جاده ها بلکه درب منازل 
و حتی پنجره هایمان را بست و در زندان قرنطینه خانگی محبوسمان کرد تا یاد 
بگیریم تمام کم کاری هایمان را به گردن فضای مجازی و توسعه دیجیتال نیندازیم. 
بله! این چنین شد که میهمانی و عروسی و تولد که هیچ، حتی برای دیدن پدر و 
مادر و خواهر و برادرمان هم باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم و چند ماهی 
است که زندگیمان در گرو ماسک و دستکش و مایع ضدعفونی کننده است.

اما باز هم گلی به گوشه ی جمال همین فضای مجازی که در این مدت تنهایمان 
نگذاشت، درست است که شاید حضور فیزیکی کنار هم نداشتیم اما دورهمی های 
مجازیمان فرصتی بود تا چهره عزیزانمان را از یاد نبریم، بیشتر قدرشان را بدانیم 
در  که  داد  یادمان  روزها  این  کنیم،  حس  کنارمان  در  را  حضورشان  ساعاتی  و 
درراستای  جامعه  در  درست  فرهنگ سازی  مجازی،  فضای  مضررات  تمام  کنار 
استفاده صحیح نسل جدید از فضای مجازی به جای پاک کردن صورت مسأله، 
می تواند راه نجات در دوران مدرن امروز و در مواجهه با این مشکات باشد.

یادمــان نــرود ایــن روزهــا هــم می گــذرد و فردایــی خواهــد رســید کــه بــی دغدغــه 
و بدون دســتکش و ماســک عزیزانمان را ســخت در آغوش خواهیم گرفت، اما 
حواســمان بــه آدم هایــی باشــد کــه زندگیشــان، معیشتشــان و یــا خانواده شــان 
را از دســت داده انــد و قطعــا در خانــه ماندنمــان و رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی 

می توانــد از مصیبت هــای بزرگ تــر جلوگیــری نمایــد.
، متشکریم که این روزها و در سختی کنارمان بودی... فضای مجازی عزیز

کم ما و کرم شما
                                                                                                                                بهار 1399

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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بیماران حاد تنفسی رو هم 
حساب کردین؟ یا باز بیماری 

جدیدی کشف شده؟

ای کاش قوه قضاییه به 
همین روند ادامه بده که واقعا 

واسه سن و سال بعضیا کار 
کردن خوب نیس دیگه!!

اگه این موضوع مسئله 
شرعی و قانونی داره پس باید 
در کل کشور ممنوع بشه، نه 

برای یه شهر خاص!

آمار وحشتناکه! البته 
نگران نباشین، با این 

هزینه های مراسمات میزان 
ازدواج کاهش پیدا کرده و 
خب طاق هم کم میشه!

نتیجه تنها یک پنجم آزمایش 
افراد مشکوک به کرونا در 

خراسان رضوی مثبت 
است

در پی خاتمه خدمت مدیرکل 
امور مالیاتی خراسان رضوی، 

سرپرست این اداره کل 
منصوب شد

دوچرخه سواری بانوان در 
طرقبه و شاندیز ممنوع شد

مدیرکل دفتر زنان و خانواده 
استانداری خراسان رضوی: 

با توجه به آمار سال ۹۷ از هر 
سه ازدواج یک طاق را 

داشته ایم

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره ۳
----------
ــار ۱۳۹۹ بـــهــــ
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تقریبا نصف استادیوم 
آزادی اعام بیکاری کردن! 

یعنی واقعا این همه آدم بیکار 
شدن یا خودشونو بیکار 

نشون میدن؟

بچه کوچکش رو کتک 
میزده، فیلم میذاشته بعدم 
از مردم میخواسته پول بدن 
تا بچشو نزنه! اونوقت واقعا 

فک کرده مادره!؟

هردم ازین باغ بری می رسد…! 
فقط همینو کم داشتیم

بند گلستان که میتونه 
یکی از مهم ترین اماکن 

تفریحی و گردشگری مشهد 
باشه فعا تبدیل شده به 

قتلگاه

۴۸ هزار نفر در سامانه بیمه 
بیکاری خراسان رضوی 

ثبت نام کردند

هشدار مدیرعامل آبفا 
خراسان رضوی نسبت به 

کمبود آب شرب در استان

غرق شدن جوان ۲۵ ساله در 
بند گلستان مشهد

مادر کودک آزار اینستاگرامی 
در خراسان رضوی 

دستگیر شد

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره ۳
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کاش بیشتر از این ها امام 
زمان خودمون رو بشناسیم تا 

به این راحتی فریب نخوریم

خیلی باید شجاع باشی 
بدونی این کار چقدر خطرناکه 

ولی برای کمک به همشهری پا 
پس نکشی

ظاهرا فقط تولید کننده های 
مواد رونق تولید رو جدی 

گرفتن!

اگر این اتفاقات به 
خاطر بیکاری جوونا و 

شرایط اقتصادی جامعه باشه 
مسئولین باید کاهشون رو 

! بذارن باالتر

دستگیری ۲مدعی ارتباط با 
امام زمان� در مشهد

ابتا ۲۰۰ پرستار به کرونا در 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد

۲۳۰ کیلوگرم تریاک در 
خراسان رضوی کشف شد

قتل دو نفر در درگیری خونین قتل دو نفر در درگیری خونین 
در روستای خادم آباد مشهددر روستای خادم آباد مشهد

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره ۳
----------
ــار ۱۳۹۹ بـــهــــ
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پس این همه متخصص 
داروی گیاهی که تو عطاری ها 

دارن با جون مردم بازی می کنن 
از کجا مجوز گرفتن!

وقتی فقر از یک در بیاد
همه چیز از اون در می ره بیرون

روز به روز داریم پیشرفت 
می کنیم! حتما برای مصرف 

شخصی بوده!!

، کرونا شبیه  با این آمار
شوخی میمونه! البته 

مدیونین فکر کنین مقصر 
خودروساز ها هستن

فقط ۱۳ نفر در مشهد حق 
ویزیت داروگیاهی دارند

کشف انبار خودروهای 
احتکارشده در خیابان 

بهار مشهد

۱۱۲۷ نفر پارسال بر اثر 
تصادف در خراسان رضوی 

جان باختند

خریدو فروش نوزادان در 
حاشیه بیمارستان های 

خراسان رضوی 
توسط دالالن

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره ۳
----------
ــار ۱۳۹۹ بـــهــــ
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یعنــی االن همــه همشــهری های خودمــون وســایل 
مــردم  حتــی  هســت؟  دسترسشــون  در  بهداشــتی 

؟! شــهر حاشــیه 

تــو امریــکا اینقــدر درگیــر دســتمال توالــت بــودن از 
ماســک فرامــوش کردنــد! فکرشــو میکردیــن یــک روز 

ــکا شــاخ بشــه؟ ــرای امری قرارگاهــی در مشــهد ب

امیدواریــم شــفافیت و حــق طلبــی از جملــه صفــات 
مهــم نماینــدگان ایــن دوره باشــه! خیلــی از جوونــا دل 

بســتن بــه ایــن مجلــس!

ولــی  داد  پــس  تقــاص  کــرد،  اشــتباه  یــه  ایشــون 
حواســمون هســت چنــد جــوون رو هــم بــه اهــل بیــت 
اتفاقــی  هــر  بــه  برســه  روزی  یــه  کاش  کــرد؟  نزدیــک 

نکنیــم. سیاســی  نــگاه 

اســتانداری:  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
خراســان رضــوی محمولــه ای از اقــام مقابلــه بــا 

کرونــا بــه قرقیزســتان هدیــه کــرد

 آمادگــی قــرارگاه جهــادی در مشــهد بــرای تامیــن 
ماســک در امریــکا

مجلس یازدهم آغاز به کار کرد

ــی در  ــود کریم ــاج محم ــه ح ــگام برنام ــان زودهن پای
حــرم رضــوی

ءءءءءءءیس
سیا

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره ۳
----------
ــار ۱۳۹۹ بـــهــــ
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االن مــردم تــو بقیــه شــهرها میگــن خــوش بــه حــال 
ســه  کــه  دارن  خوبــی  نماینــدگان  اینقــدر  مشــهدیا! 

دوره اس بــه اونــا رای میــدن

دیگــه هــر کــی هــر چــی از ملــت میخــواد بگیــره میــزاره 
! درســته مــا بــرای امنیــت کشــور  پــای امنیــت کشــور
جــون میدیــم ولــی دلیــل نمیشــه از عشــق بــه وطــن 

مــا سواســتفاده کنیــن

حقــوق کارگــرا ۲۱٪ اضافــه شــد نماینــدگان ۱۵٪ ! بــاز یــه 
عــده میــان میگــن مــا عدالــت نداریــم.

بــا ایــن پــول میشــه خیلــی از مشــکات مــردم حاشــیه 
ج  کــه درســت خــر بــه شــرطی  کــرد  برطــرف  رو  شــهر 
پــول بیت المــال صــرف همــه چیــز  اینکــه  نــه  بشــه 

بشــه جــز مــردم!

، ســید امیرحســین قاضــی زاده،  نصــراهلل پژمانفــر
و  زاده  حســین  حســین  محمــد  کریمــی،  جــواد 
انتخابیــه  حــوزه  نماینــده  پنــ�  رحمانــی  فاطمــه 

هســتند یازدهــم  مجلــس  در  کات  و  مشــهد 

مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز در مشــهد: صــادرات 
گاز فقــط بــه منظــور درآمدزایــی نیســت بلکــه ایــن 

اقــدام بــرای کشــور امنیــت مــی آورد

حقــوق نماینــدگان مجلــس در ســال ۹۹، ۱۵درصــد 
افزایــش پیــدا میکنــد.

۳۳ میلیـارد تومـان اعتبار برای کارهای زیرسـاختی 
حاشیه نشـینان شـهر مشهد

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره ۳
----------
ــار ۱۳۹۹ بـــهــــ
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در  اشـــتراکی  اســـکوتر  و  دوچرخـــه  ایســـتگاه  راه انـــدازی 
تابســـتان از  مشـــهد 

افزایش ۴۰ درصدی عوارض پروانه ساختمان در مشهد

: تمــام معابــر خاکــی مشــهد تــا  کاظمــی معــاون شــهردار
می شــود آســفالت  ســال  پایــان 

بازداشت یکی از مدیران شهر مشهد

هــر ســال وعــده جدیــد! مــا راضــی بــه زحمــت نیســتیم، 
حــاال! بندازیــن  راه  رو  دوچرخه هــا  همــون  شــما 

هــم  متعجــب  اونوقــت  نکردیــن؟  گــرون  زیــادی  یکــم 
آور  سرســام  اینجــوری  خونه هــا  قیمــت  چــرا  کــه  میشــن 

شــده! گــرون 

چیــزی  یــه  آســفالت  نهضــت  تــو  از  کنــم  فکــر  باالخــره 
دراومــد، اگــر ایــن اتفــاق بیوفتــه بایــد بــه شــهرمون افتخــار 

کنیــم

رکــورد  بازداشــت  زمینــه  در  داره  مشــهد  شــهرداری  یــا 
شــده! دقیــق  خیلــی  نظــارت  یــا  می زنــه 

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره 3
----------
ــار 1399 بـــهــــ
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نصب چراغ صوتی عابر پیاده در مشهد

تخریــب بخشــی از پیــاده راه منتهــی بــه حــرم مطهــر توســط 
پیمانــکار شــاکی

اســتفاده رایــگان از حمل ونقــل عمومــی بــرای افــراد دارای 
معلولیــت

نشســت خبــری رئیــس شــورای شــهر بــه شــکل ویدئــو 
کنفرانــس برگــزار شــد.

بــه  همــه،  بــرای  شــهرداری  جالــب  کارهــای  از  یکــی  اینــم 
عزیــز نابینایــان  خصــوص 

محلــی  میــده  اجــازه  خــودش  بــه  پیمانــکار  یــه  چجــوری 
ــازی  ــر لجب ــه خاط ــوده رو ب ــن ب ــرور زائری ــور و م ــرای عب ــه ب ک
کــه نمی ترســه! تخریــب کنــه؟ شــایدم پارتــی کلفتــی داره 

از ایــن کارهــای خــوب شــهرداری نبایــد بــه راحتــی گذشــت، 
حمل ونقــل آســان بــرای معلولیــن حــق مســلم اونهاســت

غیرحضوری  نشست  حاال  که  بود  چی  حضوری  نشست 
باشه! اونم به این شکل که خبرنگاران شب قبل سواالتشو 
میفرستن چون خودشونم میدونن ارتباط برقرار نمیشه.

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره ۳
----------
ــار ۱۳۹۹ بـــهــــ
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بــرای  برقــی  تاکســی های  و  اتوبوس هــا  شــهردار مشــهد: 
، در راه اســت فعالیــت در حمل ونقــل همگانــی شــهر

کمــک ۳ میلیــارد و ۹۰۰ میلیونــی شــورای شــهر و شــهرداری 
مشــهد بــه مراکــز فرهنگــی و هنــری آســیب دیــده از کرونــا

میلیــارد   ۱۰۵ مشــهد:صرف  شــهردار  کائــی،  محمدرضــا 
آب گرفتگــی  در مشــهد رفــع  بــرای  تومــان اعتبــار 

ح  معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری مشــهد: طــر
مطهــر  حــرم  پیرامونــی  بافــت  نوســازی  نهایــی  تفصیلــی 

آینــده تدویــن می شــود ظــرف ۶ مــاه 

اگر شعار نباشه و عملی بشه خیلی خووبه

کــی بــه شــما همچیــن اجــازه ای داده کــه از پــول عــوارض 
مــردم بدیــن بــه مراکــز فرهنگــی و هنــری ؟! واقعــا مــردم 

مشــهد راضــی هســتند ؟!

ــارون میــاد میلیاردهــا تومــن پــول  واقعــا چــرا هــر دفعــه ب
ج رفــع آبگرفتگــی میشــه ولــی هنــوز زیرســاخت هامــون  خــر

درســت نشــده؟!

ح نهاییــه؟ خداکنــه اگــه عمــر مــا  دقیقــا ایــن چندمیــن طــر
ح رو ببینــن! جــواب نــداد اقــا نوه هامــون اجــرای ایــن طــر

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره 3
----------
ــار 1399 بـــهــــ
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۲۹ صنف متخلف در مشهد پلمب شد

ســایز کوچــک بنرهــای شــهری بــاز هــم در فضــای مجــازی 
می شــود دست به دســت 

اسـامی  شـورای  مصوبـات  پیگیـری  مسـئول  و  دبیـر 
شهرسـتان مشـهد: بر مبنای یک افق ۲۵ سـاله می توانیم 

باشـیم داشـته  مشـهد  مـردم  شـان  در  بهداشـتی   مراکـز 

 افزایــش کرایــه تاکســی مشــهد منتظــر تصمیــم شــورای 
حــل اختــاف اســتان

لطفــا کمــی نظــارت رو بیشــتر کنیــن! تــو هــر منطقــه حداقــل 
۵۰ تــا مغــازه بــا کاربــری غیرضــروری پیــدا میشــه کــه فعالــن، 

چه جــوری تــا االن ۲۹ تــا پیــدا کردیــن؟

روابــط  کنــه! ظاهــرا مدیــران  واقعــا یکــی نیســت نظــارت 
کــردن قرنطینــه  رو  خودشــون  کرونــا  بهانــه  بــه  عمومــی 

یعنــی مــا بــرای داشــتن مراکــز بهداشــتی خــوب بایــد ۲۵ 
ســال صبــر کنیــم؟ یــاد بیمارســتانی کــه چیــن تــو ده روز 

افتــادم! ســاخت 

وقتـی کرایـه اتوبـوس کـه سـوختش بنزیـن نیسـت رو بـه 
بهانـه گرونیـه بنزیـن گـرون کردیـن بایـدم کرایـه تاکسـی رو 

۴۰ درصـد افزایـش بدیـن

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره 3
----------
ــار 1399 بـــهــــ
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ولی شانس آوردیم گرون 
شدن بنزین اصا باعث تورم 

نشد! کاش یه نفر به فکر این 
همه مستاجر باشه

ما که تا حاال ندیدیم 
چیزی ارزون بشه! البته 

اگه منظورتون از ارزون کردن 
کیلویی ۹۹هزار و ۹۹۹ تومن 
به جای کیلویی صدتومن 

نباشه

یادش بخیر یه زمانی 
میشد صبحونه ناهار شام 

غ خورد! با این تورم کم  تخم مر
کم باید به باد هوا خوردن 

بسنده کنیم

مگه میشه یه کاالی 
قاچاق بدون صاحب 

باشه! مگر اینکه با صاحبش 
رودربایستی 

داشته باشین

رییس اتحادیه اماک مشهد: 
میزان رهن و اجاره در خرداد 

ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه پارسال ۳۰۰ درصد 

افزایش داشته است

نوید ارزان شدن قیمت 
گوشت گوسفند 
تا ۳ هفته دیگر

افزایش ۳۰ درصدی قیمت 
غ تخم مر

کشف و ضبط کاالی قاچاق 
بدون صاحب!

ءءءءءی
صاءءءد

قت
ا

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره ۳
----------
ــار ۱۳۹۹ بـــهــــ
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از هیچ روشی برای سخت 
کردن زندگی همشهریامون 

دریغ نمیکنیم، ایول به 
غیرتتون

پس چرا نه جای تفریحی 
داریم نه دیدنی نه توریستی؟ 
دقیقا این خارجیا تو مشهد 
کجا سرمایه گذاری میکنن؟

به نظر که واقعیت جامعه 
کاهش تورم نیست، افزایش 

وحشتناکه تورمه!!

ما همیشه در رتبه های برتریم 
ولی اصوال در موارد منفی!

صادرات گوساله از 
خراسان رضوی به عراق گوشت 

را گران کرد/ منتظر گران تر 
شدن گوشت باشید!

رییس سازمان مدیریت و 
خ تورم نقطه  برنامه ریزی: نر

به نقطه در خراسان رضوی 
کاهش یافت

خراسان رضوی هنوز 
جزو ۳ استان اول کشور در 

پوشاک قاچاق

خراسان رضوی رتبه 
ح های  نخست در تعداد طر

سرمایه گذاری خارجی دارد
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----------
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اعضــای شــورا لطفــا شــلوغ نکنــن! تــو صــف بایســتید 
نفــری یــه دونــه هیئــت ورزشــی بهتــون میرســه

تیم هــای  از  شــهرداری  بیش ازحــد  حمایــت  عاقبــت 
ورزشــی!

یعنــی انقــدر برگــزاری لیــگ برتــر واجبــه؟ ایــن مــدت کــه 
تعطیــل بــود چــه اتفاقــی افتــاد مثــا؟! یــه جام ارزشــش 

از ســامت مردم و ورزشــکاران بیشــتره؟

میشـه،  زیـاد  شـاکی ها  پرونـده   تعـداد  کـه  اینجـوری 
میخوایـن اون تیـم مـورد نظر مدرک عـدم همکاریش 

بفرسـته؟ رو 

۴۵روز  طـــی  رضـــوی  خراســـان  ورزشـــی  ۱۰هیئـــت 
شـــدند تکلیـــف  تعییـــن 

ــردن  ــه دلیـــل عمـــل نکـ ــان بـ ــام خراسـ ــگاه پیـ باشـ
ایـــران  از لیـــگ برتـــر مـــردان  بـــه تعهـــدات مالـــی 

حذف شد

وزیــر  بــه  برتــری  لیــگ  باشــگاه   ۴ اعتراضــی  نامــه 
دهیــم مــی  انصــراف  شــرایط  ایــن  بــا  ورزش؛ 

کمیتــه انضباطــی از مالــک شــهر خــودرو خواســت 
ــکاری  ــام هم ــر اته ــی ب ــود را مبن ــی خ ــات کتب دفاعی
فدراســیون بــرای قهرمانــی پرســپولیس را بــه ایــن 

کمیتــه ارســال کنــد فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره ۳
----------
ــار ۱۳۹۹ بـــهــــ
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جــام دادن بــه تیــم خــاص از ســامت بازیکنــا اهمیــت 
بیشــتری داره خــب!

چــه  دارن  کار  تــا  هــزار  فوتبــال  هیــات  در  دوســتان 
فقــط  اونجــا  کردیــن  فکــر  شــما!  داریــن  انتظــاری 
و  سیاســت  عزیــز  نــه  میشــه؟  پیگیــری  فوتبــال 
میکنــن پیگیــری  دارن  اونــا  رو  فرهنــگ  و  اقتصــاد 

به همین راحتی تیم شهرمون محروم شد! مظلومیت 
تیم های خصوصی تو ایران یه حقیقته تلخه

 ، ــر ــگ برت ــو لی ــرای لغ ــم ب ــیون ه ــرط فدراس ــاال ش احتم
قهرمــان شــدن یــک تیــم خاصه! فکــر بد نکنیــن لطفا!

مشـــهد:  شـــهرخودرو  فوتبـــال  تیـــم  ســـرمربی 
مخالفـان برگـزاری لیـگ دغدغه بازیکنـان را دارند/ 

شـرایط بحرانی تـر از خـط قرمز اسـت

مخروبه ای بنام ورزشگاه تختی مشهد که تحویل 
هیات فوتبال خراسان رضوی است

و  نقـــل  پنجـــره  دو  از  شـــهرخودرو  محرومیـــت 
نتقاالتـــی ا

 شــروط شــهرخودرو بــرای بــازی در لیــگ برتــر : رای 
مدیــران  پذیــری  مســئولیت  و  مدیــران  از  گیــری 

فـصـــلنـامـهفدراســیون
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره ۳
----------
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ثبــت نــام ۴۶ نامــزد بــرای انتخابــات خانه مطبوعات اســتان

رونمایــی از ســند »ثبــت ملــی منظــر طبیعــی هفت حــوض« 
در فهرســت میــراث طبیعــی ملــی

تولیـــت آســـتان قـــدس رضـــوی در نامـــه ای بـــه مدیـــرکل 
عنـــوان  بـــردن  کار  بـــه  از  رضـــوی،  خراســـان  صداوســـیما 

»آیـــت اهلل« انتقـــاد کـــرد.

در  زندانـــی   ۱۰۸۴ اســـتان:  دیـــه  ســـتاد  نمایندگـــی  مدیـــر 
شـــده اند آزاد   خراســـان رضوی 

بیـــان  گرفتـــن  نتیجـــه  شـــب   ۱۲ ســـاعت  یهـــو  دوســـتان 
شـــبانه جلســـات  ایـــن  از  امـــان  بشـــن؟  کاندیـــد 

مــا کــه تــا جایــی کــه یادمونــه اینجــا پارســال ثبــت ملــی شــد! 
البتــه شــاید بــراش مراســم گرفتــه نشــده بــوده؟ یــا شــاید 

بــرای رزومــه مدیریتــی بعضی هــا الزم بــوده؟

مرســی بابــت ایــن فروتنــی، کاش در کنــارش بابــت ســطح 
کمــی و کیفــی برنامه هــای شــبکه اســتانی هــم یــه تذکراتــی 

داده میشــد.

هنــوز هــم تــو ایــن دنیــای پرهیایــو هســتند کســانی کــه 
رضایــت  بــرای  خیــر  کار  انجــام  مشــغول  هیاهــو  بــدون 

عزیــز اختاســگران  بــه  رونوشــت  هســتند؛  خالــق 

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره 3
----------
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قتــل فجیــع در مشــهد/ پســری ســر پــدرش  را  بریــد و درون 
تشــت گذاشت

امام جمعه مشــهد :حق دوچرخه ســواری، تفریح، و نشــاط 
اســت غیرقابل انــکار  حقیقتــی  امــن،  فضــای  در  بانــوان 

تئاترشـــهر  پـــروژه  زمیـــن  فرهنگـــی:  کمیســـیون  رییـــس 
متعلـــق بـــه آســـتان قـــدس رضـــوی بـــود

مـــا  جشـــن  بزرگتریـــن  کرامـــت  دهـــه  مشـــهد:  شـــهردار 
مشهدی هاســـت و امیـــدوارم بـــا توجـــه بـــه عـــدم برگـــزاری 

مراســـم ها در فضاســـازی شـــهری جبـــران شـــود

وقتـی آمـوزش والدیـن برای تربیت درسـت از اولویت های 
جامعـه خـط میخوره نتیجه میشـه این!

بانــوان کجاســت چــون در حــال  بــرای  امــن  االن فضــای 
پــاک میشــه! کــه داره صــورت مســأله  حاضــر 

احتمــاال قبــل از شــروع پــروژه و صــرف پــول مــردم نبایــد 
زمین رو تملک می کردین که االن نیاز به پیگیری نباشــه؟

جنـاب شـهردار حرفتـون کامـا درسـته ولـی ایـن معاونـت 
فرهنگـی فعـال شـما االن دقیقـا چـه کار کـرده بـرای دیـده 

شـدن بزرگتریـن جشـن مشـهدی ها ؟!

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره 3
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احتماال داستان مادر مشهدی که فرزند 
خود را کتک میزد شـنیده اید، پس کمی 
نمونه هـای  بـا  را  آن  و  می رویـم  جلوتـر 
خارجـی مقایسـه می کنیم، متاسـفانه در 
دنیـا بـا پدیـده مـادر بـد موجـه هسـتیم، 
البتـه کـه مـادر خصوصـا در ایـران احتـرام 
بـر  حرمتـش  رعایـت  و  دارد  ای  ویـژه 
گـردن تـک تـک مـا واجـب، امـا نـگاه بـه 
مـادران بـد دنیـا خالـی از لطـف نیسـت.
بــر  مبنــی  تصاویــر  انتشــار  پــی  در 
کاربــران  از  یکــی  توســط  کــودک آزاری 
کار  دســتور  در  موضــوع  اینســتاگرام، 
در  پلیــس  و  گرفــت  قــرار  فتــا  پلیــس 
واکنــش ســریع بــه ایــن اقــدام مجرمانــه 
کــه منجــر بــه تشــویش اذهــان عمومــی 
شــده بــود متهــم خانــم را شناســایی و 
برابــر هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی وی را 

کردنــد. دســتگیر 
اولیــــــه،  آزمــایشــــــات  و  بررســـــــی ها 
اعتیــاد »مهــا« را رد کــرده اســت، پــدر 
بنیامیــن شــاکی اصلــی پرونــده و علیــه 

همســرش اعــام جــرم کــرده اســت.
ایــن زن در مشــهد کــه نامــش مهــا 
خــود  اینســتاگرام  صفحــه  در  اســت 
آزار پســرش  تصاویــر و فیلــم هایــی از 
بــه نــام بنیامیــن مــی گذاشــت تــا قلــب 

آورد. درد  بــه  را  فالوورهایــش 

ایــن زن در ازای کتــک نــزدن بچــه اش از مــردم تقاضــای پــول می کــرده!! بــه 
گفتــه ایــن مقــام قضائــی در ایــن پرونــده دلخــراش رد پــای مــرد غریبــه  ای دیــده 
می شــود کــه بــه زور و تهدیــد از ایــن زن می خواســته فرزنــدش را کتــک بزنــد.

ج از کشــور زندگــی می کنــد. پــدر ایــن کــودک هــم کــه  ایــن  مردجــوان خــار
ظاهــرا همزمــان بــا انتشــار کلیپ هــا در اینســتاگرام متوجــه ماجــرا شــده، از 
همســرش شــکایت کــرده اســت. وثیقــه تعییــن شــده از ســوی  دادســرا هــم 
بــه قــدری ســنگین بــوده کــه مهــا عمــا چــاره ای جــز بازداشــت موقــت و بــه 

ــت. ــته اس ــن نداش ــدان  رفت زن
مســئوالن قضائــی می گوینــد هنــوز اظهارنظــر قطعــی دربــاره ایــن حادثــه زود 
اســت و نیــاز اســت تحقیقــات بیشــتری انجــام شــود. امــا رمــز و راز ایــن  پرونــده 
ــی  ــاع قربان ــی بی دف ــه کودک ــت ک ــن اس ــت ای ــد، واقعی ــه باش ــه ک ــل هرچ و دالی
ــانی  ــار غیرانس ــن رفت ــر ای ــر از آن تصاوی ــده و بدت ــی ش ــادر بی  رحم ــونت م خش

در شــبکه های اجتماعــی منتشــر شــده اســت.  
ســواتی ســارکار بعــد از ایــن کــه دختــرش را از پنجــره ی آپارتمانــش بیــرون 
انداخــت توســط همســایه ها دســتگیر شــده و بــا طنــاب بــه میلــه بســته شــد 
ــه  ــه ب ــاره از خان ــه ی بیچ ــر بچ ــه دخت ــی ک ــند. وقت ــر برس ــس س ــوران پلی ــا مام ت

بیــرون پــرت شــد روی ســقف یکــی از خانه هــا افتــاد امــا هنــوز زنــده بــود.
بــه همیــن دلیــل ســواتی بــار دیگر ســعی کرد دختــرش را به پاییــن پرت کند. 
وی گفتــه بــود کــه نمــی توانســته دیگــر از دختــرش مراقبــت کنــد و کامــًا حــق 
بــا او بــوده کــه می خواســت دختــرش را بکشــد. وقتــی کــه همســایگان متوجــه 
ماجرا شدند او را به یک میله بسته و تا رسیدن نیروهای پلیس به نوبت او را 
کتــک می زدنــد. متاســفانه در نهایــت دختر او در اثر شــدت جراحــات جان داد.
افــراد زیــادی وجــود دارنــد کــه کارهــای عجیــب و غریبــی را تنهــا بــرای جلــب 
توجــه انجــام می دهنــد. هــوپ ایبــارا بــرای جلــب توجــه بــه دروغ گفتــه بــود کــه 
بــه ســرطان مبتــا شــده اســت. بــه همیــن دلیــل در صفحــات مجــازی خــود بــه 
ســخن گفتــن در مــورد بیمــاری العاجــش روی آورد تــا دلســوزی دیگــران را بــه 
خــود جلــب کنــد. امــا بــه نظــر وی میــزان توجــه و همــدردی صــورت گرفتــه کافــی 

نبــود بــه همیــن دلیــل ســعی کــرد دختــرش را مســموم کنــد.
بدیــن ترتیــب وی هدایــا و کمک هــای زیــادی را از جانب افــراد غریبه دریافت 
کــرد و در فضــای مجــازی بســیاری بــا او همــدردی می کردنــد. امــا پزشــکان 
نشــانه هایی  و  گفتــه  دروغ  بیمــاری اش  مــورد  در  وی  کــه  شــدند  متوجــه 
دختــرش  ترتیــب  بدیــن  می شــود.  دیــده  او  دختــر  در  نیــز  مســمومیت  از 
درمــان شــده و خــود او نیــز اکنــون پشــت میله هــای زنــدان بــه ســر می بــرد.
اینهــا نمونه هایــی از مادرانــی هســتند کــه مســائل روانــی و یــا اجتماعــی 
ســبب تبدیلشــان از جایگاه واال و آســمانی به شکنجه گرانی بیرحم و غیرقابل 
بخشــش و یــا اصطاحــا مــادر بــد شــده کــه فرزنــدان آنــان نیــز قربانــی اعتیــاد و 
یــا بیمــاری مادرشــان شــدند، شــاید هــرروزه شــاهد بی توجهی هــای کوچــک و 
بــزرگ بــه کــودکان در جامعــه باشــیم امــا بی تفــاوت از کنــار آن عبــور کنیــم.

ایــن روزهــا مصــداق بــارز کــودک آزاری در فضــای مجــازی شــیوع زیــادی پیــدا 
ــش  ــش و پیرای ــوع آرای ــزار ن ــا ه ــود را ب ــدان خ ــه فرزن ــی ک ــت، از مادران ــرده اس ک
مــدل کــرده و کســب درآمــد می کننــد تــا مادرانــی ایــن چنیــن کــه دســت بــه 
آزار و اذیــت فیزیکــی می زننــد، ایــن همــه نیــاز بــه فرهنگ ســازی در جامعــه 
دارد کــه متأســفانه جــای خالــی آن بــه شــدت حــس می شــود، در دنیــای مــا 

آدم بزرگ هــا، جملــه »زندگــی حــق کــودکان اســت« فقــط 
تبدیــل بــه شــعاری پرطمطــراق شــده کــه عمــل بــه آن را 

بــه فراموشــی ســپرده ایم! همیــن…

پایگاه خبری تحلیلی افق اندیشان مشهد

در پی انتشار تصاویر کودک آسیب دیده در 

فضای مجازی

مــادران بــی رحم
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 ، فراگیــر پدیــده ای  خیابــان،  کــودکان  پدیــده  گفــت  می تــوان  قطــع  طــور  بــه 
جهانــی و هشــدار دهنــده اســت. مســئله کــودکان کار خیابانــی از پیچیــده 
بــا  مقابلــه  ســبب،  همیــن  بــه  و  اســت  ایــران  در  اجتماعــی  مســائل  تریــن 
کــودکان خیابانــی یکــی از مظاهــر دردنــاک نابرابــری در جامعــه بشــمار می آینــد 
ــا  ــت آنه ــود وضعی ــرای بهب ــی ب ــی و غیردولت ــازمان های دولت ــه س ــذا مداخل و ل

ــد. ــی رس ــر م ــه نظ ــروری ب ض
از ســوی دیگــر مشــکات معیشــتی خانوارهــای فقیــر و عمدتــا حاشــیه 
ح می شــود کــه بــرای امــرار معــاش، کــودکان خــود را وارد شــبکه  نشــین مطــر

می کننــد. غیررســمی  کار 
کــودکان کار بــه کــودکان کارگــری گفتــه می شــود کــه بــه صــورت مــداوم و 
پایــدار بــه خدمــت گرفتــه مــی  شــوند کــه ایــن امــر آنهــا را در بیشــتر اوقــات 
از رفتــن بــه مدرســه و تجربــه ی دوران کودکــی بی بهــره و ســامت روحــی و 

آنهــا را تهدیــد می کنــد. جســمی 
کودکانــی کــه امــروز بایــد بــا حضــور در مــدارس و محیــط امــن خانــواده و 
جامعــه آموزه هــای خــود را تقویــت و مهارت هــای الزم را بــرای آینــده کســب 
بــا تهدیدهــای  بــا شــرایط نامطلوبــی همــراه  بــه اجبــار در خیابان هــا  کننــد، 
متعدد در حال کار و فعالیت و یا شاید هم ذوب شدن کودکیشان هستند.
گرمــای  در  و  قرمــز  هــای  چــراغ  پشــت  در  کودکــی  انجمــاد  و  ذوب  ایــن 
تابســتان و ســرمای زمســتان، مــی توانــد قلــب و ذهــن ایــن کــودکان را بــرای 
همیشــه پــر از تنفــر از اجتمــاع و همنوعــان خــود کنــد کــه ایــن تنفــر دودش بــه 

ــت. ــد رف ــه خواه ــن جامع ــده ای ــم آین چش
بر اساس آمارهای جهانی بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون کودک بین ۵ تا ۱۴سال در 
سراسر جهان به کار تمام وقت اشتغال دارند. این کودکان مدرسه نمی روند 
و وقت کمی  برای بازی دارند و یا اصًا چنین وقتی ندارند. اغلب این کودکان از 
تغدیه و مراقبت برخوردار نیستند و از فرصت کودک  بودن محروم هستند.

کــودک  کــودکان، در معــرض بدتریــن اشــکال کار  از نیمــی  از ایــن  بیــش 
هســتند کــه از جملــه می تــوان بــه کار در محیط هــای خطرنــاک، بردگــی یــا دیگــر 
اشــکال کار اجبــاری، فعالیت هــای غیرقانونــی ماننــد قاچــاق مــواد مخــدر و 

فحشــاء و همچنیــن مشــارکت در مخاصمــات مســلحانه اشــاره کــرد.  
نکتــه دیگــر اینکــه چــه ایــن کــودکان ایرانــی باشــند و چــه اهــل هــر نقطــه از 

کودکانه هایی پشت چراغ قرمز

کار را از من بگیر کودکی را نه!

ایــن کــره خاکــی، کــودک هســتند؛ کودکانــی کــه 
مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتــه انــد و مجبــور 
، گاه در بدتریــن شــرایط هســتند  بــه انجــام کار
و از همیــن رو بایــد بــه ایــن موضــوع از جنبــه 

ــت. ــز نگریس ــانی نی انس
و  شـده  خـاک  و  آب  ایـن  وارد  کـودکان  ایـن 
درحـال حاضـردر همین محیط مشـغول زندگی 
هسـتند و مشـخص نیسـت کـه آیـا به کشـور یا 
؛ از همین رو  محـل زندگیشـان بازگردنـد یـا خیـر
اگر مورد تحقیر واقع شـوند و روحشـان بیشـتر 
از این آسیب ببیند، به طور یقین آسیبی جدی 
بـرای آینـده این مرز و بوم محسـوب می شـوند.

امــا اگــر نهادهــای مســئول و ســازمان هــای 
همــه  وجــود  بــا  روزهــا  ایــن  کــه  نهــاد  مــردم 
بــه  ویــژه ای  توجــه  کمبودهــا  و  مشــکات 
کــودکان دارنــد، از ایــن گــروه حمایــت کننــد و 
ــه  ــی را ب ــای زندگ ــح و مهارته ــای صحی آموزش ه
ــری  ــر کمت ــن خط ــور یقی ــه ط ــد، ب ــه دهن ــا ارای آنه
آینــده روانــی و اجتماعــی مــا را تهدیــد مــی کنــد.

اگــر مســئولیت قانونــی هــر نهــاد در برخــورد 
بــا مســئله روشــن شــود و بــر شــیوه عملکــرد 
باالتــر نظــارت  از طریــق نهادهــای  این نهادهــا 
اقدامــات  مجموعــه  باشــد،  داشــته  وجــود 
بــا ایــن پدیــده شــکل  بــرای مقابلــه  مؤثرتــری 
خواهــد گرفــت. یکــی از امــور ضــروری در ایــن 
راســتا، تدقیــق قانونــی مفهــوم کــودک خیابانــی 
وحــد و مــرز کار قانونــی و غیرقانونــی وروشــن 
شــدن وضعیــت کــودکان اتبــاع خارجــی اســت.

پایگاه خبری تحلیلی افق اندیشان

کــودکان کار، کــودکان نــام آشــنای ایــن ســرزمین هســتند کــه در پــی لقمــه ای 
نــان بــه کار گمــارده می شــوند تــا قــوت الیموتــی بــرای خانواده شــان تهیــه 
کننــد. گرچــه در جــای جــای ایــن کشــور پهنــاور وجــود دارنــد امــا همچنــان در 
چشــم همــگان نامریــی هســتند. هیچکــس از قلب هــای کوچــک حســرت 
کشیده،دســت های پینــه بســته و پشــت خمیده شــان خبــری نــدارد امــا هــر 
ــرای  ــم ب ــات ه ــی اوق ــند و گاه ــال می فروش ــی ف ــی گل و زمان ــد گاه روز می آین
یافتــن لقمــه ای نــان در ســطل های بــزرگ زبالــه فــرو می رونــد و بــه لطــف 
سیاســت های نا کارآمد مســئوالن روز به روز بر تعدادشــان افزوده می شــود 
آن هــم در شــرایطی کــه ویــروس کرونــا هــر لحظــه جــان آنهــا را تهدیــد می کنــد.
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انتشـار خبـر مـرگ چنـد هموطـن براثـر 
کرونـا ویـروس جدیـد در قـم، جرقـه ای 
بـود تـا محتکـران و ثـروت انـدوزان را بـه 
فکـر وادارد کـه از ایـن نمـد تـازه کاهـی 
برای خود بسازند و حساب و جیبشان 
را بـه قیمـت جـان مـردم، پـر پـول کننـد.
ژل  مـــاســـــــــــک،  شــــدن  کمیــــــــاب 
که  اقامی  دیگر  و  الکل  ضدعفونی، 
است،  شهروندان  سامت  با  مرتبط 
حاصل طمع ثروت اندوزان سودجویی 
است که هر روز اخبار را برای رسیدن به 
محل  از  و  می کنند  رصد  مادی  مطامع 
مشکات مردم بر ثروتشان می افزایند

هجــوم مــردم بــرای تهیــه ماســک و 
الــکل، باعــث بــروز برخــی مشــکات در 
بــازار ایــن کاالهــا شــده اســت؛ از یــک 
ســو عــده ای دالل کــه همیشــه چــه در 
زمــان افزایــش قیمــت بنزیــن، چــه در 
زمــان کمبــود گوشــت یــا پوشــک و چــه 
خ ســکه و دالر در  در زمــان افزایــش نــر
صحنــه حاضــر هســتند و از آب گل آلــود 
ــازار ماســک و الــکل  ــد، ب ماهــی می گیرن
ــا  را تحــت کنتــرل خودشــان درآورده و ب
، قیمــت را بــه صــورت نجومــی  احتــکار

افزایــش داده اســت.
الــکل  در حــال حاضــر ماســـــــــــک و 
برابــر  چنــد  بــا  فروشــگاه ها  برخــی  در 
قیمــت و تــا مبالــغ ۴۰ یــا ۵۰ هــزار تومــان 
دیگــر  طــرف  از  می رســد.  فــروش  بــه 
تقاضــا  و  قیمــت  همزمــان  افزایــش 
موجــب تشــکیل صف هــای طوالنــی و 
ایجــاد دردســر بــرای مــردم شــده اســت.
البتـه مسـئوالن هـم بـرای جلوگیـری 
بـه  شـرایط  از  دالالن  سوءاسـتفاده  از 

وجـود آمـاده, تدابیـری اندیشـیده اند؛ بـه عنـوان مثـال رئیس هیئـت امنای 
صرفه جویـی ارزی در معالجـه  بیمـاران اعـام کـرد: ایـن هیئـت امنـا اقـدام 
را  آن  و  می کنـد  ایرانـی  شـرکت های  ماسـک های  تولیـدات  تمـام  خریـد  بـه 
، در اختیـار معاونـت  بـرای توزیـع رایـگان بیـن خانواده هـا در سراسـر کشـور
و  خریداری شـده  ماسـک های  می دهـد.  قـرار  بهداشـت  وزارت  بهداشـت 
وارداتـی بـه همـراه بسـته  آموزشـی و محلـول شـوینده، از طریـق خانه هـای 
بهداشـت، مراکـز جامـع خدمـات سـامت، پایگاه های سـامت و واحدهای 
بهداشـتی در کشـور بیـن مـردم توزیـع می شـوند. دسـتورالعمل ممنوعیت 

خریـد و فـروش ماسـک در داروخانه هـا بـزودی ابـاغ می شـود.
ــن  ــا ای ــان ب ــچ زم ــدگان هی ــد تولیدکنن ــت می گوین ــئوالن وزارت صم مس
حجــم از درخواســت ماســک و محلــول ضدعفونــی کننــده روبــه رو نشــده 
بودنــد، پــس بایــد پذیرفــت کــه رشــد ناگهانــی تقاضــا باعــث شــده کــه 
شــاهد افزایــش تقاضــای خریــد ماســک و محلول هــای ضدعفونــی کننــده 

ــت! ــد مشــکلی نداشــته اس ــه؛ تولی ــیم وگرن باش
ایــن صحبــت اگــر بــرای ســه هفتــه پیــش بــود اکثــر خریــداران ماســک و 
محلول هــای ضدعفونــی کننــده کــه ایــن روزهــا جــواب »نــه« می شــنوند، 
بــر ورود کرونــا  از هفته هــای پیــش هشــدارها مبنــی  می پذیرفتنــد ولــی 
بــه ایــران داده شــده بــود. از ایــن رو، برخــی از تحلیلگــران برایــن باورنــد 
کننــده  کارخانه هــای تولیدکننــده ماســک، محلول هــای ضدعفونــی  کــه 
قــرار  بــاش  آمــاده  بایــد در حالــت  بیمارســتانی  لبــاس  تولیدکننــدگان  و 
می گرفتنــد کــه در صــورت نیــاز حجــم تولیــد را بــاال ببرنــد و نگرانــی از نبــود 

نقدینگــی و کمبــود مــواد اولیــه نداشــته باشــند.
بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده و دســتورات پــی در پــی دولتمــردان، روز 
ــور  ــک در کش ــده ماس ــد تولیدکنن ــت از چن ــئوالن وزارت صم ــته مس گذش
بازدیــد کردنــد تــا وضعیــت تولیــد آنهــا را بررســی و مشــکات احتمالــی را 
برطــرف کننــد. بازدیــد میدانــی آنهــا گویــای آن بــود کــه تولیدکننــدگان بــا 
حداکثــر ظرفیــت در حــال تولیــد هســتند و هیــچ تولیدکننــده ای ماســک و 

محلول هــای ضدعفونی کننــده را بــه واســطه ها نمی دهــد.
کرونــا روزی تمــام می شــود امــا چــه شــد کــه بــه اینجــا رســیدیم؟ چــه شــد 
کــه خطــر ســامتی مــردم بــرای مــا فرصــت ســودجویی مالــی شــد! شــرافت 
و وجــدان چــه شــد؟ و واقعــا چــه شــد کــه زنــده مانــدن مــردم بــرای عــده ای 

کاســبی ایجــاد کــرده اســت؟

پایگاه خبری تحلیلی افق اندیشان مشهد

بی رحــم تــر از کرونــا چه کســانی هســتند ؟
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ــی  ــود و خیل ــر نب ــامی از ۵۰ باالت ــور ااس ــئوالن جمه ــتر مس ــن بیش روزگاری س
کــم پیــش می آمــد کــه مدیــران مســن پشــت میزهــای اداره کشــور بنشــینند. 

اتفاقــی کــه در زمانــه کنونــی برعکــس شــده اســت.
 ، یکــی از شــعارهای اصلــی نامزدهــای ریاســت جمهــوری در چنــد دوره اخیــر
اســت،  بــوده  کشــور  اداره  در  بانــوان  ظرفیــت  از  اســتفاده  و  جوان گرایــی 
شــعارهایی کــه بعــد از روی کار آمــدن دولت هــا، عمدتــا مغفــول مانده انــد.

ایــن وعده هــا در ســطوح پایین تــر مدیریتــی نیــز کامــا ملمــوس و قابــل 
ــدگان مجلــس و… . ــا نماین ــه ت ــهرداران گرفت ــای ش ــت؛ از وعده ه ــری اس پیگی

 ، در واقــع بایــد گفــت شــعار دربــاره جــوان گرایــی الاقــل در دو دهــه اخیــر
وعــده ای صرفــا تبلیغاتــی و غیــر اجرایــی بــوده اســت و مصادیــق بســیار آن را 
می تــوان در بیــکاری جوانــان، عــدم بهره گیــری از پتانســیل آن هــا در مدیریــت 
، مــوج بازنشســتگان شــاغل در ادارات و بویــژه جایگاه هــای مدیریتــی  کشــور

و… مشــاهد کــرد.
اگــر بــه میانگیــن ســنی کابینه هــای مختلــف از ابتــدای انقــاب تــا کنــون 
ــه،  ــوان نمون ــه عن ــده  جالبــی مواجــه خواهیــم شــد. ب ــا پدی ــم ب نگاهــی بیندازی
میانگیــن ســنی کابینــه در دولــت پنجــم اندکــی بیــش از ۴۰ ســال بــوده اســت 

ــت. ــه اس ــا یافت ــال ارتق ــه ۴۴ س ــن ب ــم، میانگی ــت شش و در دول
اســت.  داشــته  ادامــه  نیــز  آن  از  پــس  #کابینــه  ســنی  میانگیــن  ارتقــای 

میانگیــن ســنی دولــت هفتــم حــدود ۴۶ ســال 
بــوده اســت. ایــن میانگیــن در دولــت هشــتم 
ــن  ــت. میانگی ــرده اس ــدا ک ــا پی ــال ارتق ــا ۴۸ س ت
سنی دو کابینه نهم و دهم ۴۹ و ۵۱ سال بوده 
و حــاال هــم در دو دولــت یازدهــم و دوازدهــم 
اســت. رســیده  ســال   ۶۰ مــرز  بــه  میانگیــن 
از  اســتفاده  یعنــی  ســــــــــــاله،   ۶۰ میانگیــن 
جوانــان دیــروز و بازنشســتگان فعلــی. ایــن در 
حالــی اســت کــه یکــی از مهمتریــن وعــده هــای 
، اســتفاده از ظرفیــت  انتخاباتــی رئیــس جمهــور

ــوده اســت. جــوان ب
کـه در سـال های  مقایسـه سـن مسـئولینی 
دوران  در  به خصـوص  انقـاب  ابتـدای  بحرانـی 
مسـئولیت  مقـدس  دفـاع  هشت سـاله 
پست های کلیدی کشور را به عهده داشته اند 
شـاید  اسـامی  جمهـوری  فعلـی  مسـئوالن  بـا 
از پیـش نشـان  بیـش  را  ضـرورت جوان گرایـی 
دهـد، چـرا کـه بـه اذعان بسـیاری از خـود همین 
و  نشـاط  کارآمـدی،  روزهـا  آن  در  مسـئولین 
می شـد. دیـده  کشـور  در  بیشـتری  نـوآوری 
شــاید بهتــر باشــد جوانگرایــی از جغرافیایــی 
آغــاز شــود، امــروزه کــه  کوچکتــر ماننــد شــهر 
شــهر از مفهــوم کالبــدی خــود بــه یــک ســازمان 
گروه هــای  نقــش  یافتــه،  ارتقــا  اجتماعــی 
بیــش  نیــز  آن  اداره  در  مختلــف  اجتماعــی 
ایــن  از  یکــی  اســت؛  شــده  پررنــگ   پیــش  از 
بــا  کــه  هســتند  جوانــان  اجتماعــی  گروه هــای 
اختیــار  در  کــه  شــادابی ای  و  جوانــی  نیــروی 
دارنــد می تواننــد در فرایند هــای مدیریت هــای 

کننــد. ایفــا  مؤثــری  نقــش  ســازمانی 
از  خوبـی  نشـانه های  مشـهد  در  کـه  البتـه 
جوانگرایـی را شـاهد هسـتیم، برای مثال سـال 
اعمـال  از  بعـد  مشـهد  شـهر  شـورای  گذشـته 
قانون منع به کار گیری بازنشستگان جوانترین 
کـرد. انتخـاب  را  کشـور  کانشـهرهای  شـهردار 

بــا انتخــاب  کائــی نیــز در ادامــه همیــن راه 
معاونینــی ماننــد مهــدی یعقوبــی و مشــاورینی 
مانند اقتناعی، فاکتور جوانگرایی را رعایت کرد.

مســئولیت مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد 
خراســان نیــز بــه فــردی جــوان رســید تــا در ایــن 
امــا  باشــد،  پیشــرو  کشــور  در  مشــهد  حیــث 
ــا معیارهــای مقــام  به نظــر می رســد هنــوز هــم ب
فاصلــه  جوانگرایــی  بــر  مبنــی  رهبــری  معظــم 

زیــادی داریــم.

پایگاه خبـری تحـلیلی 
افق اندیشان مشهد

از وعده جوانگرایی تا انتصاب بازنشستگان

به کارگیری جوانان؛
شعاری که هیچ وقت

قدیمی نمی شود

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره 3
----------
ــار 1399 بـــهــــ
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شـهردار مشـهد: در آذر سـال 9٧ در مواجهه با 
ایـن موضـوع، شـهرداری در یـک دو راهـی قـرار 
گرفـت کـه از یـک طـرف بـا نظـر شـورای شـهر و 
عمرانـی  اجـرای  جهـت  در  شـهر  شـورای  فشـار 
نیـاز  جهـت  از  و  شـهرداری  توسـط  پـروژه  ایـن 
ترافیکی شهر در سند باالدست وجود داشت. 
در برخــی از عناصــر اســتانی نیــز ایــن خواســته 
خصوصــا نیــروی انتظامــی مبنــی بــر تاکیــد جــدی 

حــل مشــکل ترافیکــی وجــود داشــت.
وجــه  در  کــرد:  تصریــح  مشــهد  شــهردار 
ــروژه  ــن پ ــا ای ــت ب ــه در مخالف ــد نکت ــل چن مقاب
اســت  مســئله  ایــن  اول  نکتــه  دارد  وجــود 
کــه در ذات ایجــاد کمربنــدی، تخریــب محیــط 

داد. وجــود  زیســت 
کایــی تصریــح کــرد: نکتــه دوم مبحثــی اســت 
اســت و  ایجــاد شــده محــرک توســعه  راه  کــه 
و  شهرســازی  و  ســاز  و  ســاخت  خــود  همــراه 
توســعه فضایــی در مجــاورت راه را بــه همــراه 
آن خواهــد  نیــز  نکتــه ســوم  خواهــد داشــت، 
بــود کــه مــا عــاوه بــر تخریــب محیــط زیســت 
بهره بــرداری  در  تخریــب  پــروژه،  ســاخت  در 
را در پیــش داریــم کــه می تــوان از آن بــا مثــال 

ــت  ــاال در جه ــرعت ب ــا س ــا ب ــذر خودروه ــوا و گ ــی ه ــی، آلودگ ــای صوت آلودگی ه
صدمــه بــه حیــات وحــش اشــاره کــرد.

شــهردار مشــهد در ادامــه گفــت: مخالفــت دیگــری کــه وجــود داشــت ایــن 
بــود کــه عــده ای معتقــد بودنــد کــه ایــن پــروژه نــه تنهــا از جهــت ترافیــک اثــر 

مثبتــی نــدارد بلکــه اثــرات منفــی ترافیکــی هــم خواهــد داشــت.
کایــی بــا اشــاره بــه تحریــک توســعه ای اذعــان داشــت: صحــت ایــن مســئله 
مدعــی  حاشــیه ای  صحبت هــای  در  عــده ای  امــا  نیســت  مشــخص  هنــوز 
ــاص  ــرادی خ ــود و اف ــد ب ــی نخواه ــعه ای طبیع ــک توس ــن تحری ــه ای ــتند ک هس
زمین هــای اطــراف را در اختیــار خواهنــد گرفــت کــه نیــاز بــه کنتــرل و رصــد 

دارد. نظارتــی  دســتگاه های 
وی اظهــار داشــت: شــورای شــهر فشــار جــدی بــر اجــرای ایــن پــروژه دارد امــا 
شــهرداری مواضــع مختلــف را در بــه جهــت کارکــرد مشــورت در اختیــار ســتاد 

تدبیــر گذاشــت کــه در آن ســتاد نیــز نظــرات مختلــف وجــود داشــت.
اگــر  کــه  ایــن جلســه پیشــنهاد داد  در  اظهــار داشــت: شــهرداری  کایــی 
ــراف  ــی اط ــت محیط ــت زیس ــا وضعی ــب ب ــه متناس ــرد ک ــدا ک ــری پی ــوان کارب بت
باشــد می تــوان آن را بــه عنــوان کاربــری جایگزیــن کمربنــدی در نظــر گرفــت.
شــهردار مشــهد گفــت: شــورای شــهر در جلســات مختلــف مبنــی بــر اجــرای 
پــروژه کمربنــدی بــر فشــار خــود بــر شــهرداری می افزود.ســازمان بازرســی در 
ح کرده کــه جمع بندی  گــزارش خــود نــکات مختلفــی را در مــورد ایــن پــروژه مطر
دانشــگاه  توســط  موجــود  ادلــه   مجموعــه  کــه  بــود  ایــن  شــورا  جلســات 
فردوســی مشــهد بررســی و نتیجه آن اطاع داده شــده و به آن اســتناد شــود.
نکاتــی،  رعایــت  بــا  کــه  بــود  ایــن  دانشــگاه  جمع بنــدی  افــزود:  کایــی 
کمربنــدی قابــل اجــرا اســت، امــا شــهرداری ایــن موضــوع را بــه دلیــل نبــود 

نپذیرفــت. پــروژه  مــورد  در  محیطــی  زیســت  مطالعــه 
وی ادامــه داد: بــا صحبت هایــی کــه بــا فعــاالن محیــط زیســت مبنــی بــر 
صــورت  شــده  حاصــل  پیشــرفت های  و  هزینه هــا  علی رغــم  پــروژه  اجــرای 
گرفــت نظــر آنهــا بــر عــدم اجــرا و ادامــه پــروژه بــود کــه شــهرداری تصمیــم خــود 
ــهر  ــورای ش ــاغ کرد.ش ــهر اب ــورای ش ــه ش ــدی ب ــروژه کمربن ــرای پ ــدم اج ــر ع را ب
بــا اعــام عــدم امــکان هــدر دادن منابــع عمومــی پــروژه را ملــزم بــه اجــرای 

مطالعــات زیســت محیطــی دانســت.
شــهردار مشــهد ادامــه داد: در ادامــه شــهرداری بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
نمی تــوان ایــن پــروژه را نیمــه کاره رهــا کنــد و بایــد کاربــری جایگزیــن بــرای 
کمربنــدی پیــدا کنــد کــه بــا پیشــنهادهای مختلــف پارکینــگ موافقــت شــد و 
ــه  ــر اســت کــه مــردم ب ــار بهت ــه کاشــت حــدود دویســت هــزار هکت ــا توجــه ب ب

ــند. ــته باش ــی داش ــا دسترس ــن فض ای
کایــی در ادامــه بــا اشــاره بــه پــروژه کوه پــارک گفــت: در ایــن مســئله دو 
نکتــه وجــود دارد، یکــی ایــن کــه چــرا کوه پــارک بــه عنــوان پــروژه جایگزیــن 
ــا خیــر کــه در جــواب  ــرای ایــن پــروژه مطالعــه ای شــده ی ــا ب انتخــاب شــده و آی

بایــد گفــت بلــه مطالعــات در ایــن زمینــه انجــام و پیوســت شــده اســت.
ــا مطالعــات زیســت  ــا پــروژه کمربنــدی ب وی ادامــه داد: نکتــه دوم اینکــه آی
، در ایــن بــاره نیــز  محیطــی قابــل جمــع اســت و قابلیــت اجــرا را دارد یــا خیــر

ــود. ــام ش ــه انج ــن زمین ــات در ای ــه مطالع ــت ک ــده اس ــاغ ش اب
ح  ح مطــر شــهردار مشــهد گفــت: آقــای پژمانفــر ســه دغدغــه در ایــن طــر
کردنــد کــه از کجــا مطمئــن باشــیم کــه ایــن مجموعــه تبدیــل بــه کمربنــدی 
بــه صــورت کوتــاه  کــه پــروژه کوه پــارک حتــی  نمی شــود زیــرا معتقــد بودنــد 

مــدت هــم مــورد اســتفاده مــردم قــرار نخواهــد گرفــت.
وی ادامه داد: دغدغه دوم نیز مسئله ای است که چه کنیم که این منطقه 
مسئله  این  برای  حل  راه  پن�  نیز  پاسخ  در  که  نشود  تبدیل  کمربندی  به 
چاره اندیشی شد، عدم ساخت دو عرضه پل هاشمیه، عدم ساخت دو عرشه 

کمربنــدی جنوبــی 
کـــــــــوه �ـــــــــارک  یــا 
ــت !! ــن ا� ــا�ه ا� مس

محمدرضا کایی:
کمربنــدی جنوبــی نمی ســازم 

ءءءدنه
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پل الدن، تغییر در طراحی نقشه های کمربندی، ایجاد ورودی کم عرض و ایجاد 
فضای خانوادگی تفرجگاهی برای این مسئله موافقت شهرداری قرار گرفت.
کایـی تصریـح کـرد: بـا اجـرای ایـن مـوارد از لحظـه تصمیـم تـا اجـرای کمربنـد 
جنوبـی یـک سـال تـا اجـرای پـروژه کمربنـدی زمـان خواهـد بـرد. در واقـع بـرای 
پایـداری چنیـن موضوعـی نیـاز بـه حضـور مـردم در پـروژه کوه پـارک را داریم زیرا 
اگـر جایـی  بـه مکانـی مردمـی تبدیـل شـود هیچ کـس نمی توانـد آن را بـه جـاده 
تبدیل کند. در این پروژه شهرداری با مخالفت های شورای شهر مواجه بود، 
اما در عین حال با حمایت های بزرگان استان روبرو بود. همچنین شهرداری 
انتظـار حمایـت سـمن ها را داشـت کـه برخـاف انتظـار بـا فشـار ایـن گروه هـا 
مواجـه شـد کـه شـخصا دیـدگاه مـن نسـبت بـه این گروه هـا به کلـی تغییر کرد

نماینده مردم مشــهد و کات در مجلس شــورای اســامی ضمن ابراز تأســف 
از بی اعتنایــی کــه تاکنــون در قبــال میــراث فرهنگــی، تاریخــی و محیط زیســت 
کشــور شــده، تصریــح کــرد: تجربــه هشت ســاله مــن در مجلــس نشــان داده 
 بــه بهانــه سیاســی کــردن مســائل باعــث 

ً
جریان هــای قــدرت و ثــروت عمومــا

بســیاری  مــوارد  مــا  شــده اند،  اساســی  و  مهــم  موضوعــات  شــدن  قربانــی 
را داشــته ایم کــه منابــع ملــی و مصالــح مــردم قربانــی شــد بــه دلیــل اینکــه 

ــوده و سیاســت زده کننــد. عــده ای توانســتند ایــن فضــا را آل
پژمانفــر افــزود: آخــر ایــن بــازی کــه نــه اصولگــرا و نــه اصاح طلــب اســت، 
بلکــه جریــان ثــروت و قــدرت و فســاد قــرار دارد و در آخــر ایــن ماجراهــا آن هــا 

ــد و مــردم ضــرر کردنــد. بردن
پژمانفــر بــا اشــاره بــه یکــی از اقدامات صورت گرفتــه در مجلس در خصوص 
طرحــی کــه عــدم اجــرای قانــون را جرم انگارانــه تلقــی می کنــد، اظهــار کــرد: کســی 
کــه قانــون را اجــرا نمی کنــد یــک مجــرم اســت و نبایــد تنهــا بــه عــزل آن مدیــر 
ــرای اجــرای ایــن پــروژه مجــوز دادنــد و در  اکتفــا کــرد بلکــه تمــام کســانی کــه ب
ایــن تخریب هــا شــریک هســتند و تصرفــات را انجــام دادنــد همگــی مجــرم 

تلقــی می شــوند و دســتگاه قضایــی بایــد بــا آن هــا برخــورد کنــد .
دادیــم  انجــام  را  تاش هایــی  خصــوص  ایــن  در  مــا  داد:  ادامــه  پژمانفــر 
همــه بایــد پــای کار بیاینــد زیــرا ایــن موضــوع مشــترک بیــن همــه افــراد ایــن 
جامعــه شــهری اســت، در ایــن پــروژه ســتاد تدبیــری کــه قانونــی در ایــن رابطــه 
تأکیــد  نکتــه  ایــن  بــر  مصوبــه  آن  و  داشــت  مصوبــه ای  بــود  تشکیل شــده 

بگیــرد. شــکل  نبایــد  اینجــا  در  مســتحدثاتی  هیچ گونــه  می کنــد 
داد:  ادامه  اسامی  شورای  مجلس  در  کات  و  مشهد  مردم  نماینده 
ح کردند از ابتدا می گفتند در اینجا پارکینگ درست  اولین موضوعی که مطر
می کنیم بعد این پروژه تبدیل به کوه پارک شد و حاال به بهانه های مختلف 
می گویند مردم امکاناتی همچون سرویس بهداشتی و درمانگاه می خواهند، 

بهانه های مختلف واهی می آورند تمام این ها 
باشند. پاسخ گو  باید  که  است  تخلفاتی 

وی گفــت: بــه شــهردار مشــهد تأکیــد کــردم، 
تصرفاتــی کــه شــما در حــال انجــام آن هســتید 
تداعــی  مــردم  ذهــن  در  را  موضــوع  ایــن  بایــد 
نکنــد کــه کمربنــد جنوبــی در حــال ادامــه یافتــن 
اســت و شــهردار مشــهد ضمن تائید این نکته 
ایــن خصــوص داده اســت،  قــول مســاعد در 
ایــن  در  هم اکنــون  گردهمایــی  آن  شــاهدان 
صحبت هایــی  چــه  کــه  هســتند  حاضــر  جمــع 
بــا شــهردار مشــهد شــد و او چــه قولــی داد امــا 
امــروز هــر انســان منصــف و غیــر مرتبــط بــا ایــن 
پــروژه را کــه اینجــا بیاورنــد و بگوینــد در اینجــا 
آیــا  و  جنوبــی  کمربنــد  نــام  بــه  بــود  پــروژه ای 
هم اکنــون ایــن اقدامــات در آن راســتا هســت 
اســت. مثبــت   

ً
مطمئنــا پاســخ  نیســت  یــا 

تا�یــد نماینــده مشــهد بــر تعــارض منافــ� در 
کمربنــد جنوبــی

پژمانفــر تأکیــد کــرد: ایــن اقداماتــی کــه مــا ا�ن 
شــاهد وقــوع آن هســتیم در راســتای احــداث 
در   

ً
دقیقــا پــروژه  ایــن  اســت  جنوبــی  کمربنــد 

کمربنــد  پــازل  کــردن  تکمیــل  پــروژه  راســتای 
کمربنــد  ســمت  آن  چراکــه  اســت  جنوبــی 
جنوبــی را عــده ای تملــک کردنــد و منافــع آن هــا 
کمربنــد  ایــن  می کنــد  ایجــاب  را  اقتضــا  ایــن 
بــرای  پنهانــی  امــر  ایــن  و  کنــد  پیــدا  ادامــه 
ــام  ــد تم ــی می توان ــاظ قانون ــه ازلح ــده ای ک نماین

نیســت. کنــد،  بررســی  را  اســناد 
نماینــده مــردم مشــهد در مجلــس شــورای 
اســامی ادامــه داد: تنهــا چیــزی کــه می توانــد 
جلــوی ادامــه ایــن کار را بگیــرد ایــن موضــوع 
باشــد  حفاظت شــده  منطقــه  ایــن  کــه  اســت 
احــداث  اینجــا  در  مســتحدثاتی  هیچ گونــه  و 
نشــود مــا در اینجــا نبایــد مســتحدثاتی ایجــاد 

کنیــم، ایــن نکتــه مصوبــه اســت .
پژمانفــر بابیــان اینکــه و نســبت بــه همیــن 
در  گرفتــه  صــورت  اینجــا  در  کــه  مســتحدثاتی 
بیــان  کنیــم،  پیگیــری  بایــد  قضایــی  محاکــم 
کــرد: مــن به عنــوان نماینــده مشــهد بــه شــما 
حاضریــن قــول خواهــم داد یکــی از کارهایــی کــه 
در مجلــس به زودی انجام خواهیم داد تحقیق 
تشــکیل  بــا  رابطــه  در  مجلــس  در  تفحــص  و 
پرونــده ای نســبت بــه تصرفــات صــورت گرفتــه 
در ارتفاعــات جنوبــی و کوه خواری هایــی کــه در 
 پرونــده 

ً
ایــن زمینــه انجام شــده اســت و حتمــا

موضــوع  ایــن  بــه  و  داد  خواهیــم  تشــکیل 
بتوانیــم  تــا  می کنیــم  رســیدگی  ویــژه  به طــور 
بگیریــم. جامع تــر  و  جدی تــر  را  کار  جلــوی 

: نصراهلل پژمان فر
کمربنــدی جنوبــی 

می سازند
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یــک  بحــران  بی ســابقه ترین  از  پــس 
قــرن اخیــر دنیــا، شــیوع ویــروس کرونــا، 
را  جهــان  اقتصــاد  می تــوان  چطــور 
دوبــاره احیــا کــرد؟ ایــن پرسشــی اســت 
صاحب نظــران،  از  بســیاری  ذهــن  کــه 
و  کســب وکارها  سیاســت مداران، 
عــادی  زندگــی  گــذران  در  کــه  مردمــی 
خــود بــه مشــکل خورده انــد را بــه خــود 

اســت. کــرده  مشــغول 
بـــا تهدیـــدات  کشـــورها  از  بســـیاری 
ــابقه  ــران  بی سـ ــامت و بحـ ــر سـ ویرانگـ
اولیـــن  هســـتند.  مواجـــه  اقتصـــادی 
رســـیدگی  اولویـــت،  ضروری تریـــن  و 
جـــان  نجـــات  و  ســـامت  بحـــران  بـــه 
بـــرای  حـــال  ایـــن  بـــا  انسان هاســـت. 
مـــردم  اقتصـــادی  بحـــران  از  نجـــات 
اساســـی  کاالهـــای  درآمـــد،  بـــه  نیـــاز 
ایـــن  در  دارنـــد.  ضـــروری  خدمـــات  و 
شـــرایط کشـــورهای درحال توســـعه بـــا 
مواجـــه  ســـخت تری  محدودیت هـــای 
اقدامـــات  و  حمایـــت  بـــه  و  هســـتند 
همزمـــان،  دارنـــد.  نیـــاز  همکارانـــه 
اقتصـــاد  و  ســـامت  دوگانـــه  چالـــش 
بـــر  تمرکـــز  بـــرای  را  فرصت هایـــی 
اهـــداف اقتصـــادی اســـترات�یک ایجـــاد 

کـــرده اســـت و دولت هـــا بایـــد بـــه خوبـــی بـــه ایـــن فکـــر کننـــد کـــه پـــس از 
داد. خواهـــد  خ  ر اتفاقـــی  چـــه  محدودیت هـــا  شـــدن  برداشـــته 

مشــکات  کــه  ناتــوان  و  ضعیــف  اقتصادهــای  فعلــی  شــرایط  در 
اقتصــادی جــدی حتــی پیــش از کرونــا نیــز داشــته انــد، بــا مشــکل بــزرگ 
و جدیــدی رو بــه رو هســتند؛ زیــرا منابعــی بــرای هزینــه کــردن در راســتای 
اینکــه  دلیــل  بــه  همچنیــن  ندارنــد.  کرونــا  اقتصــادی  مشــکات  رفــع 
سیاســت الزم را بــرای مقابلــه بــا چنیــن شــرایطی نداشــته انــد، در تــداوم 
، نتوانســتند در کارایــی  همــان سیاســت هــای قبلــی حتــی بــا کمــی تغییــر

اقتصــادی اثــر مثبــت بــر شــرایط بگذارنــد.
کشــور مــا نیــز بــه دلیــل تحریــم هــای طوالنــی مــدت و تشــدید آنهــا دچــار 
مشــکات زیــادی بــود و بــا وجــود کرونــا نیــز مشــکات آن چنــد برابر شــده 
اســت؛ بــرای اجــرای هــر پــروژه ای ازجملــه پــروژه هــای اقتصــادی، نیــاز بــه 
ــع در دســترس نباشــد، نمــی توانیــم پــروژه ای را  ــم و اگــر مناب ــع داری مناب
ح و برنامــه ای را بــرای نجــات  اجرایــی کنیــم؛ بنابرایــن اگــر بخواهیــم طــر

اقتصــاد اجــرا کنیــم، نیــاز بــه منابــع مالــی داریــم. 
شــهر مشــهد نیــز ماننــد دیگــر کان شــهرهای دنیــا بــا ایــن مشــکل 
دســت و پنجــه نــرم می کنــد، بــه خصــوص کــه شــهر مشــهد بــا توجــه 
تریــن  اصلــی  از  یکــی  کــه  زائــران  بحــران جــدی شــاهد حضــور  ایــن  بــه 
بــا  مهــم  درآمــدی  منبــع  ایــن  و  نیســتند  بــوده  شــهر  درآمــدی  منابــع 
آســیب  از بیــن رفتــه اســت و مشــاغل در شــهر مشــهد  وجــود کرونــا 
ایــن  بــه شــهرهای دیگــر دیــده اســت. همچنیــن  تــری نســبت  جــدی 
ــت  ــته اس ــدی گذاش ــر ج ــز تاثی ــی نی ــزد و فصل ــران روزم ــوع روی کارگ موض
کــه شــهرداری مشــهد بــا ادامــه فعالیت هــای عمرانــی و خدماتــی خــود 
توانســته تــا حــد امــکان تعــدادی از ایــن افــراد را بــرای پــروژه هــای شــهری 

استفاده کند.

کــــــــرونــا
و اقت�اد شهری
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پیــش شــهردار مشــهد معتقــد بــود، ســرمایه هــای حــوزه شــهری مــی توانــد 
ج کنــد و کانشــهر مشــهد هــم بــه شــدت در حــال طــی  کشــور را از رکــود خــار
کــردن گام هــای پایدارســازی اقتصــادی اســت. محمدرضــا کائــی معتقــد بــود 
شــفافیت در ســودآوری اقتصــادی بــرای ســرمایه گــذاران مــی توانــد کنــد بــودن 
فرآینــد ســرمایه گــذاری را حــل کنــد. اگــر رشــد اقتصــادی کشــور منفــی باشــد، 
رشــد اقتصــادی مشــهد مثبــت اســت و تــا ســال آینده رشــد اقتصادی مشــهد 
دو رقمــی خواهــد بــود و مــی توانیــم بــا ســرمایه گــذاری در بخــش ســاختمان و 
خدمــات نقــش پیشــران را داشــته باشــیم. وی یــادآور شــد: بــا تشــکیل ســبد 
امــن بــرای ســرمایه گــذاران بنــا داریــم در کارخانــه هــای نــوآوری و کارهــای نویــن 

و اســتارت آپــی را راه انــدازی کنیــم. 

کائــی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــهد بــه لحــاظ رشــد اقتصــادی رتبــه یــک را 
نســبت بــه کانشــهرهای کشــور دارد، معتقــد بــود مزیــت اصلــی شــهر مشــهد 
در رشــد اقتصــادی، زائــران بــارگاه حضــرت رضــا؟ع؟ اســت و گلــوگاه شــاخص 

اقتصــادی تقویــت مراکــز اقامتــی اســت.
رئیــس  تاییــد  بــا  کرونــا  بحــران  از  پیــش  مشــهد  شــهردار  ســخنان  ایــن 
کمیســیون اقتصــادی شــورای اســامی شــهر مشــهد همــراه شــد و ایشــان 
ــا اعتمــاد ســازی و  ــد بازگشــت رونــق ســرمایه گــذاری بــه شــهر ب معتقــد بودن

تغییــر موضــوع پــروژه هــای اقتصــادی صــورت می پذیــرد.
در  اعتمادســازی  بــرای  گام  اولیــن  داشــت  اذعــان  نــوروزی  احمــد 
گام بعــدی، تغییــر  پــروژه هــا و در  ســرمایه گذاری، حــل مشــکات و موانــع 
رویکــرد ســرمایه گــذاری، در دو ُبعــد موضوعــی و موضعــی اســت و در ایــن 
بــه  را در شــورای شــهر  بــه ســاخت و ســاز  رونــق بخشــی  خصــوص الیحــه 
تصویــب رســاندیم تــا بــر اســاس آن، مشــوق و تخفیــف هــای ویــژه ای در حــوزه 
دریافــت حقــوق شــهرداری، بــه ســازندگان مجتمــع هــای بــا کاربــری مختلــط در 

مناطــق مختلــف شــهر اعطــا شــود.
وی معتقــد بــود بــا همیــن تغییــر رویکــرد، پــروژه هــای زیــادی در زمینــه هــای 
تفریحــی، گردشــگری و گــذران اوقــات فراغــت برای شــهروندان و زائــران تعریف 
شــده اســت تــا عــاوه بــر شــهروندان مشــهدی، ۳۰ میلیــون زائــر نیــز بتواننــد 
وقــت هــای فراغــت بعــد از زیــارت بــارگاه منــور رضــوی را، به خوبی ســپری کنند.
البتــه ایــن ســخنان همــه بــه قبــل از بحــران کرونــا برمی گــردد و پیش بینی هــا 
ــی  ــده ناش ــود آم ــه وج ــدید ب ــود ش ــل رک ــه دلی ــوارد ب ــتر م ــه بیش ــت ک ــن اس ای
ــا انجــام نشــود، امــا چنــدی قبــل معــاون اقتصــادی شــهرداری  از بحــران کرون
مشــهد خبــری امیدوارکننــده داد و آن هــم ایــن کــه مشــهد تنهــا کانشــهری 

اســت کــه در ســال ۹۹ اقــدام بــه انتشــار اوراق مشــارکت نمــوده اســت

افتخــاری  ایــن  افــزود:   ادامــه  در  اژدری  اژدر 
در  توانســتیم  کــه  اســت  مشــهد  شــهر  بــرای 
توجــه  قابــل  هــای  کمــک  و  همدلــی  ســایه 
ــدن، وزارت  ــت و مع ــک صنع ــزی، بان ــک مرک بان
ســازمان  شــهرداری ها(،  )ســازمان  کشور
برنامــه و بودجــه، اســتانداری، شــرکت تامیــن 
اوراق  پارســیان  و…  لوتــوس  و  امیــن  ســرمایه 
بودجــه  ســهمیه  از  مانــده  باقــی  مشــارکت 
ثانویــه  انتشــار  و  اتمــام  بــه  را  کشــور  کل   ۹۸ 

برسانیم. 

 ۲۵۰۰ ســال  پایــان  تــا  امیدواریــم  همچنیــن 
 ۱۰۰۰ شــامل  مشــارکت  اوراق  تومــان  میلیــارد 
میلیــارد تومــان جهــت خط۳قطــار شــهری، ۱۰۰۰ 
میلیــارد تومــان جهــت احیــای بافــت فرســوده 
اطــراف حــرم مطهــر و ۵۰۰ میلیــارد تومــان دیگــر 
 جهــت نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل شــهری 

منتشر کنیم.
ــای  ــوزه ه ــا در ح ــران کرون ــه بح ــرایطی ک در ش
ســرمایه گــذاری ســایه افکنــده اســت شــهرداری 
 مشــهد ابزارهــای مالــی چــون اوراق مشــارکت را 
ــا در پــروژه هــای عمرانــی  بــه جــد دنبــال کــرده ت
کــه  توقــف  و خللــی ایجــاد نشــود و همانطــور 
فروردیــن  از  اســت  مشــاهده  قابــل  شــهر  در 
کــه  پایــان مــوج اول کرونــا در حالــی  بــا  مــاه و 
پروژه هــای  کــه  بودنــد  بــاور  ایــن  بــر  همــگان 
شــهری بــا تعطیلــی مواجــه می شــود ولــی کارگاه 
هــای ســاختمانی و پــروژه هــا در حــال فعالیــت 
جــدی هســتند و بــه گفتــه شــهردار مشــهد هــر 
روز شــاهد کلنــگ زنــی یــک پــروژه و یــا اتمــام 
بایــد دیــد  پــروژه شــهری هســتیم. حــال  یــک 
ــهد را در  ــهرداری مش ــد ش ــا می توان ــران کرون بح
اجــرای پــروژه هــای خــود شکســت دهــد یــا ایــن 
مشــهد  جــوان  شــهردار  و  مشــهد  شــهرداری 

ــد. ــه میکن ــا غلب ــران کرون ــر بح ــه ب ــت ک اس

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره 3
----------
ــار 1399 بـــهــــ
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اوضــاع  مشــهد  در  گــذری  و  فصلــی  کارگــران 
امــرار  راه  تنهــا  و  ندارنــد  مناســبی  اقتصــادی 
معــاش برخــی از آن هــا یارانــه اســت. افــرادی کــه 
معمــوال تــا ســاعات اولیــه بامــداد در گــذرگاه هــا 
باقــی مــی ماننــد تــا شــاید کاری بــرای آنهــا پیــدا 

شــود و ســرافکنده بــه خانــه برنگردنــد.
زیــادی  افــراد  و  هــا  ارگان  میــان  ایــن  در 
وضعیــت  ایــن  بررســی  متولــی  کــه  هســتند 
تــا  اجتماعــی  تعــاون  و  کار  اداره  از  هســتند، 
بیمــه تامیــن اجتماعــی و ...، امــا آن چیــزی کــه 
مهــم اســت اینکــه بــا وجــود کرونــا ایــن موضــوع 
گرفتــه  خــود  بــه  ای  پیچیــده  و  جدیــد  شــکل 
بــه بحــران جــدی در شــهر مشــهد  کــم  کــم  و 

شــود. مــی  تبدیــل 
جلســات  برگــزاری  بــا  خصــوص  ایــن  در 
مشــترک در شــهر مشــهد اتفاقــات خوبــی در 
ایــن زمینــه افتــاد و شــهرداری مشــهد، آســتان 
قــدس رضــوی، ســپاه امــام رضــا، ســتاد فرامیــن 
کــه  هایــی  دســتگاه  دیگــر  و  امــام  حضــرت 
شــاید وظیفــه اصلــی آنهــا ایــن موضــوع نباشــد، 
قبیــل  از  خوبــی  اتفاقــات  و  آمدنــد  کار  پــای 

افتــاد خــاص  مراکــز  در  آنهــا  ســاماندهی 

بیکاری برای کارگران فصلی و ساختمانی
انجمن هــای  کانــون  دبیــرکل  ابــوی  هــادی 
صنفــی کارگــران کشــور در زمینــه ســامان دهــی 

ــد: یکــی از مشــکات اصلــی ایــن اســت  کارگــران فصلــی و ســاختمانی می گوی
کــه بــه  علــت کمبــود کار تعــداد زیــادی از کارگرانــی کــه شــاید حرفــه اصلــی 
آن هــا در حــوزه ســاختمانی نباشــد هــم  اکنــون بــه  ســمت ایــن حرفــه کشــیده 

شــده اند چــرا کــه امــکان ادامــه فعالیــت بــرای آن هــا وجــود نــدارد.
بــه هیــچ عنــوان وضعیــت کارگــران  کــه متأســفانه  ایــن  بــر  بــا تأکیــد  وی 
ســاختمانی و کارگــران فصلــی مناســب نیســت، خاطرنشــان می کنــد: بخشــی 
از کارگــران فصلــی در حوزه هــای کشــاورزی فعالیــت داشــته اند کــه هــم  اکنــون 
ــز در  ــه  علــت کاهــش برداشــت محصــول دچــار مشــکل شــده اند، برخــی نی ب
کارخانجــات مشــغول بوده انــد کــه بــا تعدیــل نیروهــا، شــغل خــود را از دســت 

ــتند. ــزدی می ایس ــرای کار روزم ــذر ب ــر گ ــاال در س داده و ح
دبیــرکل کانــون انجمن هــای صنفــی کارگــران کشــور ادامــه می دهــد: امــا 
کارگــران  از  تعــداد  بــرای همــان  کــه  اســت  ایــن  از معضــات اساســی  یکــی 
ســاختمانی کــه حرفــه واقعــی آن هــا همیــن اســت هــم کاری وجــود نــدارد و بــا 
توجــه بــه رکــود در حوزه هــای ســاختمانی امــکان کســب درآمــد بــرای آن هــا 

ــت. ــده اس ــم ش ــیار ک بس
ابــوی تصریــح می کنــد: هــم  اکنــون در اســتان ٦٧ هــزار نفــر بیمــه  شــده 
از  کــه  شــده اند  نــام  ثبــت  ســاختمانی  کارگــران  گــروه  در  اجتماعــی  تأمیــن 
ایــن تعــداد 3٢ هــزار نفــر در مشــهد مقــدس فعالیــت دارنــد.  بــرای اســتان 
ــات  ــه اقدام ــده ک ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــهمیه جدی ــر س ــان رضوی ٦٥٠٠ نف خراس
آن در دســت اجراســت و ٥٧٠٠ پرونــده مربــوط بــه غیرشــاغانی اســت کــه در 

نداشــته اند. فعالیــت  ســاختمان  بخــش 
دبیرکل کانون انجمن های صنفی کارگران کشور می افزاید: هم اکنون 1٠ هزار 
و ٧٧٠ نفـر هـم غیرفعال هسـتند که حـق بیمه های خود را پرداخت نمی کنند.

موافقت شورای شهر مشهد با ساماندهی کارگران روزمزد
رییــس کمیســیون محیــط زیســت و خدمــات شــهری شــهرداری مشــهد نیــز 
گفــت: حــدود ۹ مــاه قبــل بررســی ســاماندهی کارگــران بــه ایــن کمیســیون 
واگــذار شــد و الیحــه مربوطــه یــک مــاه قبــل توســط شــهرداری بــه شــورای 

شــهر ارائــه شــد.
بـا  کارگـران  سـاماندهی  تفاهمنامـه  افـزود:  شـهری  حاجیـان  محمـد 
ح کرامت انسـانی کارگـران حف�  دسـتگاه های ذیربـط آمـاده شـده  و بـا ایـن طـر
می شود. طبق مصوبه صورت گرفته، شورای شهر به شهرداری مشهد اجازه 
داده می شـود نسـبت به سـاماندهی کارگران و استادکاران روزمزد موسوم به 
، با جلب  کارگران سرگذر و احداث و تجهیز ایستگاه های ساماندهی مورد نیاز
و جـذب مشـارکت دسـتگاه هـای اجرایی، تشـکل هـای کارگری، سـازمان های 
مـردم نهـاد و بخـش خصوصی تا سـقف اعتباری  ۱۲۳ میلیـارد ریال اقدام کند.
رییــس کمیســیون محیــط زیســت و خدمــات شــهری شــهرداری مشــهد 
گفــت: همچنیــن شــهرداری بایــد در تفاهمنامــه پیــش بینی هــای الزم بــرای 
تامیــن و اســتفاده از نیروهــای کارگــری روزمــزد مســتقر در ایــن جایــگاه هــا 
ــرای پروژه هــای عمرانــی ســایر دســتگاه های خدمت رســان را داشــته باشــد ب

کارگران گ�ری
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فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره ۳
----------
ــار ۱۳۹۹ بـــهــــ



پروژه هــای  در  و  ســاماندهی  شــهرداری،  جایگاه هــای  در  ســرگذر  کارگــران 
گرفتــه شــوند کار  بــه  شــهری 

مهدی یعقوبی معاون شهردار مشهد گفت: برای رونق بخشیدن به این اقدام، 
به تمامی مناطق و حوزه های شهرداری مشهد اباغ خواهد شد که موظف اند 
نیروی کارگری روزمزد خود را از بین کارگران مستقر در این جایگاه ها تامین 
کنند، قرار است با هدف تکریم این قشر پرتاش، هدایت و ساماندهی کارگران 
در جایگاه هایی که شهرداری در سطح شهر ایجاد خواهد کرد، صورت پذیرد. 
او بــا بیــان اینکــه ســاماندهی کارگــران ســرگذر بــدون مشــارکت و همــکاری 
ســایر ادارات و ســازمان های مرتبــط، مقــدور نخواهــد بــود، افــزود: شــهرداری 
مشــهد در ســال های قبــل نیــز بــرای ایــن منظــور اقداماتــی انجام داده اســت و 
جایگاهــی را بــرای ســاماندهی کارگــران بــه صــورت آزمایشــی در میــدان ســلمان 
ایجــاد نمــوده کــه مــورد اســتقبال قــرار نگرفتــه اســت، چراکــه دســتگاه های 
مرتبــط دیگــر هــم بایــد بــه وظایــف قانونی خــود در این خصوص عمــل نمایند.   
ایـن  بـه دلیـل اهمیـت  از سـال قبـل  ادامـه داد:  معـاون شـهردار مشـهد 
موضوع مجددا سـاماندهی کارگران سـاختمانی را به جد در دسـتور کار حوزه 
معاونـت خدمـات شـهری شـهرداری قـرار دادیـم و در نیمـه دوم سـال قبـل 
مشاوری برای این منظور در نظر گرفتیم تا کار قبلی را آسیب شناسی و راهکار 
اجرایـی ارائـه کنـد کـه گـزارش نهایـی فـاز اول مطالعـات، هفتـه قبـل ارائـه شـد. 
یعقوبــی بیــان کــرد: در فاز اول مطالعات، وظایف قانونی کلیه دســتگاه های 
مدیــران  و  اســتانداری  محوریــت  بــا  اســت  قــرار  و  شــده  اســتخراج  مرتبــط 
دســتگاه های مرتبــط ایــن مــوارد بررســی و نهایــی شــود، همچنیــن ایــن امــر 
در قالــب یــک کار گروهــی و هماهنــگ بــرای ســاماندهی اصولــی کارگــران، بــه 
عنــوان اولیــن کانشــهر ایــران اســامی اقــدام گــردد و بــه مــوازات ایــن موضــوع 
نیــز بانــک اطاعاتــی کامــل کارگــران، دســته بنــدی آن هــا از نظــر تخصــص و 
ــه  ــی ب ــه راحت ــد ب ــهروندان بتوانن ــه ش ــنی ک ــات در اپلیکیش ــت اطاع ــا ثب نهایت
نیــروی کار مــورد نیــاز خــود دسترســی داشــته باشــند و ضرورتــی بــرای حضــور 
فیزیکــی کارگــران در ســر گذر هــا نباشــد، دنبــال خواهــد شــد کــه پیــش بینــی 
می کنیــم در ماه هــای آینــده بتوانیــم ایــن فراینــد را بــه طــور کامل اجرایــی کنیم.

 او تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی حاکــم بــر شــهر بــه دلیــل شــیوع 
طــی  ضربتــی  کار  یــک  قالــب  در   ، شــهردار دســتور  بــه  بنــا  و  کرونــا  ویــروس 
هفتــه آینــده ۴ جایــگاه جدیــد عــاوه بــر جایــگاه موجــود، بــا ســازه ســبک و بــا 
پراکنــش مناســب در ســطح شــهر ایجــاد گــردد، تــا دسترســی کارگــران بــه ایــن 
جایگاه هــا تســهیل شــود و بــا اســتقرار کارگــران در ایــن محــل هــا، دسترســی 
شــهروندان هــم بــرای تامیــن نیــروی کار راحت تــر گــردد و بتوانیــم بــا ثبــت 
مشــخصات کارگــران در ایــن جایگاه هــا بانــک اطاعاتــی جامعــی را تهیــه کنیــم 
تــا ارائــه خدمــت بــه ایــن عزیــزان هدفمنــد و برنامــه ریــزی شــده انجــام پذیــرد.   
طـور  بـه  کارگـران  کـرد:  تاکیـد  مشـهد  شـهرداری  شـهری  خدمـات  معـاون 
و  می کننـد  مراجعـه  مشـخص  محل هـای  بـه  صبـح   ۷ سـاعت  از  معمـول 
ساعت ها در ان محل می نشیند و این درحالی است که برای تعدادی از آن ها 
ح کارگـران بـه جایگاه هـای شـهرداری هدایـت  کاری پیـدا نمی شـود. در ایـن طـر

خواهنـد شـد و متناسـب بـا زمـان حضـور کارگـر 
بـه همیـن  در جایـگاه، نوبـت دهـی می شـوند، 
می تواننـد  شـهروندان  و  کارفرمایـان  منظـور 
محل هـا  ایـن  از  را  خـود  نیـاز  مـورد  کار  نیـروی 
بـه  بخشـیدن  رونـق  بـرای  البتـه  کننـد،  تامیـن 
ایـن جایگاه هـا بـه تمامـی مناطـق و حوزه هـای 
انـد  موظـف  کـه  شـد  خواهـد  ابـاغ  شـهرداری 
نیـروی کارگـری روزمـزد خـود را از ایـن جایگاه هـا 
ثبـت  نیرو هـای  بیـن  از  روز  هـر  و  کننـد  تامیـن 
بـه  موفـق  صبـح   ۱۰ سـاعت  تـا  کـه  شـده  نـام 
نیـاز  مـورد  تعـداد  نمی شـوند  کار  کـردن  پیـدا 
اعـزام  رود  کشـف  بزرگـی نظیـر  بـرای پروژه هـای 
گـردش مناسـب و  بـا  کار  ایـن  خواهنـد شـد و 
برنامه ریزی شـده انجام خواهد شـد تا در طول 
ماه بتوانیم کارگران بیشـتری را مشـغول کنیم.

امنیــت  نبیننــد  آمــوزش  تــا  فصلــی  کارگــران 
نمی شــود تضمیــن  شغلی شــان 

آنچــه کــه در ایــن میــان مســلم اســت اینکــه 
به درســتی  فصلــی  کارگــران  کــه  زمانــی  تــا 
امنیــت  نیاموزنــد،  مهــارت  و  نبیننــد  آمــوزش 

نمی شــود.  تضمیــن  شغلی شــان 
کشــورهای  در  کارشناســان،  گفتــه  بــه 
پیشــرفته اصــوال کارگــران و اســتادکاران پــس از 
مهارت آمــوزی کارت مهــارت دریافــت می کننــد 
و بــدون کارت مهــارت امــکان حضــور کارگــران 
در پروژه هــای ســاختمانی وجــود نــدارد. طبــق 
تاکیــد فعــاالن حــوزه ســاختمان مهارت آمــوزی 
بایــد به عنــوان یــک الــزام مــورد تأکیــد قــرار گیــرد 
به طــور حتــم  خ دهــد  اتفــاق ر ایــن  و چنانچــه 

شــاهد ثمــرات مثبــت آن خواهیــم بــود. 
حرفــه ای،  و  فنــی  ســازمان  مســیر  ایــن  در 
تامیــن  ســازمان  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار  اداره 
و  صنفــی  انجمن هــای  شــهرداری،  اجتماعــی، 
دیگــر ســازمان های مرتبــط بایــد کنــار یکدیگــر 
ــا ایــن همدلــی میــان ارگان هــای  قــرار گیرنــد و ت
کارگــران  وضعیــت  نشــود،  ایجــاد  مســؤول 
فصلــی نــه تنهــا حــل نمی شــود کــه در آینــده بــا 
مشــکات بســیاری از جملــه مســائل اجتماعــی 

در ایــن عرصــه مواجــه خواهیــم بــود. 
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مشهد ب�شتر�ن 
کودک کار ا�ران را دارد

کان شـهرهای  در  موجـود  مشـکات  از  یکـی 
اسـت.  کـودکان  کار  و  حاشیه نشـینی   ، کشـور
یـک  از  بیـش   ۹۱ آمـار رسـمی سـال  اسـاس  بـر 
مشـهد  شـهر  سـاکن  حاشیه نشـین  میلیـون 
وقـت  شهرسـازی  و  راه  کل  مدیـر  هسـتند. 
خراسـان رضـوی معتقـد اسـت ثبـت یـک سـوم 
حاشـیه  صـورت  بـه  مشـهد  شـهر  جمعیـت 
مشـهد  کـه  اسـت  ایـن  نشـان دهنده  نشـین، 
را  کشـور  حاشیه نشـین  جمعیـت  بیشـترین 
داراسـت؛ پدیده ای که به همراه خود، مشـکلی 
« را نیز به وجود آورده است. به نام »کودکان کار
گفــت:  اجتماعــی  مســائل  پ�وهشــگر  یــک 
ایــران  در  را  کار  کــودک  بیش تریــن  مشــهد 
دارد و بیــش از ۵ درصــد کــودکان کار در ایــران 
و  ســاختمانی  فعالیت هــای  بــه  مشــغول 

هســتند.  ســاختمان  کارگــری 
مرتضــی دیــاری بــا بیــان اینکــه »طبــق تعریــف 
، اغلــب کــودکان کار بیــن  جهانــی کــودکان کار
۱۰ تــا ۱۹ ســال ســن دارنــد امــا در ایــران طبــق 
کار  کــودکان  ســال   ۱۵ زیــر  کــودکان  قوانیــن 
طبــق  کــرد:  اظهــار  نمی شــوند«،  محســوب 
، کودکــی کــه بیــن  تعریــف جهانــی کــودکان کار
ــرای  ــادی ب ــت اقتص ــن و فعالی ــال س ــا ۱۹ س ۱۰ ت
نامطلــوب  شــرایط  به دلیــل  درآمــد  کســب 
سرپرســتش  یــا  خــود  اقتصــادی  و  اجتماعــی 
دارد، بــه ایــن افــراد کــودکان کار گفتــه می شــود.
در  کــه  مســائلی  از  یکــی  کــرد:  بیــان  دیــاری 
آموزش وپــرورش  حــوزه  در  سیاســت گذاری 
هزینه هــای  اخیــر  دهه هــای  در  دارد،  وجــود 
تحصیــل در ســطح باالســت و حتــی مــدارس 
دریافــت  پــول  دانش آمــوزان  از  نیــز  دولتــی 
در  کــه  خانواده هایــی  از  بســیاری  می کننــد. 
کــه  ندارنــد  اقتصــادی  قــدرت  حاشیه شــهر 
ایــن  بفرســتند.  مدرســه  بــه  را  خــود  فرزنــد 
موضــوع زمینــه ای می شــود کــه کــودکان بــرای 
ایــن  کم کــم  نباشــند،  بیــکار  خانــه  در  اینکــه 
می کننــد. پــدر  شــغلی  چرخــه  وارد  را  فرزنــد 
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ــود.  ــز داده می ش ــه نی ــودک حق الزحم ــن ک ــه ای ــان ب ــرور زم ــه م ــزود: ب وی اف
کــودک  بــه  تبدیــل  و  می گذارنــد  کنــار  را  تحصیــات  کم کــم  کــودکان  ایــن 
کار می شــوند. از تأثیــرات منفــی ایــن موضــوع ایــن اســت در بلندمــدت بــه 
جهــت اینکــه ایــن فــرد نتوانســته خــود را تحصیل کــرده نشــان دهنــد، تحــرک 

صعــودی کــه بایــد در ایــن افــراد باشــد، از بیــن مــی رود.
مراکــز  در  را  خــود  کودکــی  دوران  کــه  کــودکان کار  از  درصــدی  گفــت:  وی 
بهزیســتی گذراندنــد، تــاش دارنــد، از ایــن مراکــز فــرار کننــد و ایــن فــرار موجــب 
بــه دنبــال کســب درآمــد  کــه  افــراد در چرخــه ای قــرار بگیرنــد  کــه  می شــود 

در حاشــیه شــهر شــوند. وارد شــبکه هایی  اقتصــادی، 

۴0 درصد کودکان کار در مشهد از اتباع خارجی هستند
معــاون امــور اجتماعــی ادارۀ کل بهزیســتی خراســان رضــوی گفــت: حمایــت از 
کــودکان کار و ســاماندهی آنهــا در کمیتــه ای تحــت عنوان »کمیته ســاماندهی 
کــودکان کار و خیابــان« کــه توســط هیــات وزیــران تصویــب شــده و ۱۲ســازمان 

در آن عضویــت دارنــد انجــام مــی شــود.
ــر  ــاوه ب ــه ع ــن کمیت ــزود: در ای ــف اف ــای مختل ــه از ارگان ه ــا گای ــدادی ب حق
بهزیســتی، دوازه ســازمان عضویــت دارنــد. عــاوه بــر ایــن دوازده ســازمان 

اداره اتبــاع هــم بــرای کــودکان کار اتبــاع خارجــی حضــور دارنــد.
 ۴۰ متاســفانه  افزودنــد  خــود  هــای  صحبــت  پایــان  در  ایشــان  همچنیــن 
درصــد از کودکانــی کــه در بهزیســتی نگهــداری و حمایــت مــی شــوند از اتبــاع 

خارجــی هســتند.

فاجعه کودکان کار در مشهد 
شــهردار مشــهد در خصــوص آســیب های اجتماعــی و بــه کارگیــری کــودکان 
در انبــار ضایعــات و بازیافــت در حاشــیه شــهر مشــهد هــم گفــت: در موضــوع 
آســیب های اجتماعــی اصحــاب رســانه خــوب ورود مــی کننــد امــا دســتگاه های 
مختلــف کمــک نمی کننــد، همدلــی در مشــهد و خراســان بی نظیــر اســت ولــی 

در خصــوص آســیب های اجتماعــی و بــه ویــژه کــودکان کار همــه می ترســند.
کایی افزود: وضعیت انبارهای ضایعات در مشهد فاجعه بار است و فاجعه 
بارتـر ایـن اسـت کـه پرداختـی کارگـران را از پول بـه مواد مخـدر تغییر می دهند 
ولی در ساماندهی این موضوع بین دستگاه های متولی همدلی وجود ندارد.
او در خصــوص فعالیــت کــودکان در کارگاه هــای بازیافــت زبالــه اظهــار کــرد: 
تنهــا در یکــی از مــوارد، یــک کارگاه حــدود ۶ مرتبــه بــه دلیل بــه کارگیری کودکان 
مهــر و مــوم شــد و در نهایــت پیمانــکار تغییــر کــرد امــا ایــن مشــکل حــل نشــد 

و شــرایط همیــن بــود کــه بایــد ایــن معضــات 
ریشــه ای و بــا همــکاری همــه نهادهــای متولــی 

برطــرف شــود.
شــهردار مشــهد دربــاره فعالیــت گشــت های 
ســد معبــر در ســطح ایــن شــهر نیــز گفــت: در 
خصــوص فعالیــت ایــن واحدهــا نیــز مشــکاتی 
وجــود دارد کــه در دســت بررســی اســت مثــا در 
مــوردی گــزارش شــده  بــود کــه پــول کــودک کار 
توســط پیمانــکار ســد معبــر گرفتــه شــده ولــی 
رســیدی بــه وی تحویــل داده نشــده اســت کــه 

موضــوع در دســت پیگیــری اســت.

کار  روانــی  و  فــردی  وجــه  در  و  انتهــا  در 
کــودکان، می تــوان بــه ایــن مهــم اشــاره داشــت 
کــه کودکــی زمــان شــناخت و توانمنــد شــدن 
خلــل  اســت.  جامعــه  در  موثــر  حضــور  بــرای 
فــرد  زندگــی  دوران  تمامــی  بــه  دوره،  ایــن  در 
از  آنکــه  ضمــن  برســاند.  آســیب  می توانــد 
دســت دادن ایــن دوران، یعنــی دوران کودکــی، 
و  افــراد  زندگــی  در  را  دائــم  نقصانــی  می توانــد 
امــا  بیــاورد.  به همــراه  جامعــه  در  آن  تبــع  بــه 
کــودکان کار در زمانــی کــه بایــد در زمینه هــای 
یابنــد،  پــرورش  و  شــوند  توانمنــد  مختلــف 
از  نه تنهــا  کــه  کاری  می شــوند.  کار  بــه  مجبــور 
فردی شــان  توســعه  و  آنهــا  شــدن  توانمنــد 
بــر جامعه پذیــری و احســاس  می کاهــد بلکــه 
تعلــق و دلبســتگی آنــان بــه جامعــه نیــز اثــری 
کمتــر   ، کار کــودک  می گــذارد.  جــا  بــه   منفــی 
فرصــت چشــیدن طعــم دوران کودکــی خــود را، 
بــه  عنــوان مهم تریــن و زیباتریــن دوران زندگــی 
پیــدا می کنــد. کــودک کار زود بــزرگ می شــود. 
گاهــی الزم برســد  بــدون آنکــه بتوانــد بــه خودآ
و فرصــت دیــدن بهتــر اطــراف خــود را داشــته 
کــودک کار مهــر جامعــه را نمی بینــد و  باشــد. 
نمی تــوان انتظــار داشــت کــه بــه جامعــه مهــر 
بــورزد. کار کودکــی، زخمــی کارا بــر پیکــر جامعــه 
رشــد  ناقــص  فرآینــد  ایــن  نتیجــه  در  اســت. 
، حــق طبیعــی ایــن کــودکان  کــودک درگیــر بــا کار
اســت کــه بــا جامعــه قهــر باشــند و ایــن قهــر بــا 
جامعــه اســت کــه می توانــد مســبب بســیاری 
بــه  اجتماعــی  نابهنجاری هــای  و  آســیب ها  از 
ــا  شــمار آیــد. وقتــی جامعــه، فردیــت کــودک را ب
تحمیل فشــارهای معیشــتی به کار وا می دارد و 
کودکــی را از او می گیــرد، بایــد منتظــر پیامدهــای 
ــد،  ــز باش ــود نی ــبات خ ــه مناس ــر کلی ــی آن ب منف
را  اجتماعــی  آســیب های  از  بــزرگ  بخشــی  کــه 
می تــوان در دوران کودکــی جســت وجــو کــرد.

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره 3
----------
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لــب  جوانــی  دســت  دور  دهــی  در  روزگاری 
جــوی بــا خدایــش  اینچنیــن درد دل می کــرد

ــم دوُســم ِدری ــم ، مــو ِمِدُن ــو ِمِدُن آی خــدا ُم
ــو ِره تنهــا بیذیــری ــت ِمیــه ُم ــوری ِدِل چیجــــــ
نــگ ِمِزنــه

َ
ــو ل ــایه ُم ــیکاُرمه ُکجـــ آخــه مــو چـــ

ــه ــگ ِمِزن ــه َبن ــدی ک ــهریه ِرِه ندی ـ ـَ ــه او شـ مگ
او کاِرش همیشه با سیخ و ُسُخل بافور دود
مگه کار مو چیِه ، دنبال گوسفند صبح زود
ای ِره مــو قیــول ِدروم هــر دو تــو کار نخــــوِدم
ــوِرم وگــوش ُمخـ

ُ
ــوداره تــوی ا ولــی مــا او نخــــ

ــِره ــه ُدَخت ــا ی ــینی ب ــهریه ِره میبـــ ــه او َش ــو ک ت
ولــی مــو َهَمــش ُکجــام َیکِســره تــوی َبَختــِره
ِبِچه هاِی ِقِله مان َیکِسره ِهی چینگ ِمِزَِنن
کسی که با خرش هی حرف بزنه خینگ ِمِدنن
خروَمــم راه ِنِمــده بــه ُجــُغ و ُپــــــــِغش رســیده
چون صدای خره ماده ِشه او از دور ِشنیده
ــاز خوبــه صــدا ِدره تصویِرَشــم گاهــی میــِه1 ب
طِیــه

َ
رق

َ
مــا کــه تصویــر و صــدا تــو ِکلــه مــان ق

شــیطوَنم کناروِمــه تــوی گوُشــم ِمگــه َوخــه
خــه

َ
ــم میگــی نکــن ای کار ا ــا میــام گنــاه ُکُن ت

ِکــش ای پلخموُنــم کنــده شــده ِکــش ندروم
خــب مــو بــا چــی ِمِتنــم کــه ُچُغــِک دل ِبزنــم

فرهنــگ لغــت مشــهدی   ................................

سیخ و سخل= ابزار و آالت چیز کشی
اوگوش= آبگوشت

بختره= زمین کشاورزی
چینــگ زدن= یعنــی ســیخ زدن ســیخ زدن 
یعنی کخ ریختن کخ ریختن یعنی اذیت کردن

خینگ= خنگ
جغ و پق= سن بوی کله قرمه سبزی

قرقطی= قاطی پاتی
وخه= برخاستن فعل امرش میشه برخیز

چغک = اینو دیگه اگه ندونین ..............

1. مقصود اون خرست یعنی گاهی خر مادشو  
میبینه  و گاهی هم صداشو داره

bechemashad.blogfa.com :منبع *

١. بیکاری
ایــن روزهــا شــاید بــه جــرأت بتــوان گفــت کــه نیمــی از جوانــان شــغل مشــخصی 
ندارنــد و اکثــرا دستشــان بــه گوشی شــان اســت و بــا آن بیلیــارد و یک قــل دوقــل 
بــازی می کننــد )چیــه؟ تــوی بــازار و اپ اســتور اپلیکیشــن جفتشــون هســت!( 
البتــه ایــن آمــار بیــکاری تــازه درحالــی اســت کــه مــا »پرنســس های بابــام« کــه 
تصاویــر زندگــی سلطنتی شــان بــا شــاهزاده های مختلــف را بــه تصویــر می کشــند، 
»کمدین هــای اینســتاگرام« کــه بــا کانورت کــردن جوک هــای اینترنتــی از حالــت 
»تکســت« بــه فرمت هــای تصویــری روزی ٦  تــا کلیــپ درســت می کننــد و همچنین 
»مدل هــای اینترنتــی« کــه ازطریــق پک هــای شکم شــان ارتــزاق می کننــد را جــزو 

مشــاغل کاذب نیاوریــم و شــاغل حســاب کنیــم!
٢. ازدواج

جوانــان مــا ایــن روزهــا یــا قصــد ازدواج دارنــد و شــرایطش را ندارنــد یــا این کــه 
شــرایطش را دارنــد ولــی قصــدش را نــه! دســته اول کــه خــب بیچاره هــا ازتمامــی 
شــرایط تشــکل خانــواده همــان »قصــد« را فقط دارند و با کل ســرمایه زندگی شــان 
حتــی نمی تواننــد یــک تولــد ســاده تــوی کافی شــاپ بگیرنــد، چــه برســد بــه این کــه 
ج مراســم عقــد و عروســی بدهنــد! ایــن طفلکی هــا الکچری تریــن شــامی کــه  خــر
« دم مترو اســت و این که  درهفتــه می خورنــد، فافــل  سلف ســرویس »پرکن بخور
ــرای فــک و فامیــل و اقــوام  ازشــان توقــع ســرو ژیگــو و جوجــه و کبــاب داشــتن ب
داشــته باشــیم، کمی نامعقول اســت! اما در مورد دســته دوم همه  چیز برعکس 
اســت! اینهــا از شــرایط تشــکیل خانــواده همــه چیــزش را دارنــد بــه جــز »قصــد« آن 
را و البتــه اگــر اینهــا را یــک نــگاه بــه کانتکت هــای گوشی شــان بیندازیــد، می بینیــد 
ایــن عزیــزان همچیــن خیلــی مجــرد هــم محســوب نمی شــوند و یک جورهایــی 
ــد و  ــرا داده ان ــکیل حرمس ــچ، تش ــه هی ــواده ک ــکیل خان ــمی تش ــکل غیررس ــه ش ب
کنیــم! نگاهشــان  دور  از  می توانیــم  فقــط  ســنبل خان  عیــن  دســته اولی ها  مــا 

٣. تفریح
در  وجــود  تفریحــات  کل  شــما  کــه  هســت  یک جــوری  مــا  کشــور  وضعیــت 
سراســر آن را اگــر دریــک شــهربازی جمــع کنیــد، از پــارک »ارم« تهــران هــم تنــوع 
کمتــری خواهــد داشــت! شــما از جــوان امــروزی »دور دورکــردن در ایران زمیــن«؛ 
بگیــری،  را  لغونشــده«  »کنســرت های  گیشــا«؛  پــل  زیــر  شــبانه  »سرکشــی های 
دیگــر هیــچ  چیــزی برایــش نمی مانــد بــه جــز همــان بیلیــارد و یــک قــل دوقلــی کــه 
در ابتــدای متــن بهشــان اشــاره کــردم! تــازه اینهایــی کــه گفتــم، همــه مــال جوانــان 
پایتخت نشــین اســت. بچه هــای شهرســتان کــه نهایــت عشــق و حالشــان یــک 
»دو ســیب نعنــا« و »هندونــه بوبوبــری پایه ســاده« بــود کــه آن را هــم درچندمــاه 

اخیــر بــا پلمپ کــردن چایخانه هــا ازشــان گرفته انــد.
کــه  می مانــد  شــکمی  تفریحــات  و  رفتــن  »فســت فود«  یــک  فقــط  وســط  ایــن 
ماشــاال ماشــاال جوانــان هــم این قــدر از ایــن مــورد اســتقبال کرده انــد کــه االن 
ــگاه می کنــی، همگــی یکی یکــی شــکم در ابعــاد شــکم  ــر 1٨ســاله را ن پســر و دخت
بامشــاد تــوی پاورچیــن بــه هــم زده انــد! روده و معــده و قلــب و عــروق هــم کــه 
همگــی تبدیــل بــه ســرطاِن مجســم شــده! خدایــی ایــن مــوج از سوســیس و 
ایــن  متاســفانه  و  گذاشــته  اثــر  هــم  محیط زیســت  روی  حتــی  کالباس خــواری 
روزهــا شــاهد کاهــش چشــمگیر نســل »گربــه« درکشــور هســتیم و هیــچ بعیــد 
نیســت کــه بــه  زودی گربه هــا هــم بــه سرنوشــت »یوزپلنــگ ایرانــی« دچــار شــوند 
و مــا مجبــور بشــویم برایشــان کمپیــن جلوگیــری از انقــراض بزنیــم و امســال اگــر 
تیم ملــی رفــت، جام جهانــی عکــس »مخمــل« را بزنیــم روی پیرهــن بازیکنــان!

نگاهــی به معضــات اجتماعــی جوانان!

شعر طنز مشهدی

؛ )احمدرضا کاظمی( طنز

زآاءءءد
ءءن 

ءءوت
س

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره ۳
----------
ــار ۱۳۹۹ بـــهــــ
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