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پژوهشگر برنامهریزی شهری  :برای ظرفیتهای
اطراف مشهد برنامهریزی نشده است
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چند ساعت از تولدش
نگذشــته و هنــوز
چشمانش را به روی دنیای واقعی باز نکرده
که درد خماری همه وجــود کوچکش را
در بر میگیرد .انگار تقدیــر پیش از تولد
روزهای ســختی را برایش رقم زده است.
ناخواســته وارد بازی خطرناک بزرگان و
معتاد متولد شده است .در دوران جنینی
در شکم مادر با خماری مادر معتادش خمار
و با نشئگی او نشئه شده اما اکنون پا به این
دنیا گذاشته و روی دیگر سکه هویدا شده و
درد همه وجود...

حضور استاندار خراسانرضوی در دبیرستان دخترانه شاهد برای آغاز سال تحصیلی /عکس :ایرنا

«نوزادان
خاکستری»؛ آسیبی
تلختر از اعتیاد
صفحه 7را
بخوانید

برگزاری
آیین سنتی
«علم بندان»
در بیرجند
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زنگ ایثار توسط استاندار خراسان رضوی
نواخته شد

پیش بینی برداشت 8تن کتیرا و شیره باریجه از خراسان شمالی

خطبه

اخبار

سخنان ترامپ در سازمان ملل بیانگر
عصبانیت و استیصال اوست

زنگ ایثار توسط استاندار خراسان رضوی
نواخته شد

امام جمعه مشهد گفت :ســخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی
سازمان ملل بیانگر درماندگی ،عصبانیت و استیصال وی است.
به گزارش ایرنا ،آیت اهلل «ســید احمد علم الهدی» در خطبههای نماز جمعه
مشــهد در حرم مطهر رضوی افزود :امروز مردان قهرمان مــا عرصه را در عراق
و ســوریه بر آمریکا تنگ کرده اند .امام جمعه مشــهد اظهار کرد :امروز هستی
آمریکا در منطقه معدوم شده لذا استکبار از عصبانیت و استیصال نمیداند چه
بکند .وی گفت :با گذشت  36سال از پیروزی انقالب ،مردم در سخنرانی ترامپ
عصبانیت و استیصال او را دیدند و به زودی مرگ آمریکا را نیز خواهند دید .آیت
اهلل علم الهدی افزود :آمریکا دریافته که تحریم هایش علیه ایران نتیجه نداده اگر
مقداری در مقابل تحریم آمریکا مقاومت کنیم و اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم،
وابستگی ما به خارج قطع شده و آمریکا از پای در خواهد آمد .امام جمعه مشهد
اظهار کرد :مســئوالن در برابر این تحریمها نباید خود را ببازند و با دستپاچگی
دست به سوی آمریکا دراز کنند .وی گفت :انقالب اسالمی ایران تاکنون در مسیر
جهاد و صبر به عزت رســیده و با مقاومت این عزت ادامه خواهد یافت .آیت اهلل
علم الهدی همچنین با اشاره به فرا رســیدن ماه محرم افزود :حضرت امام رضا
(ع) موســس عزاداری در دهه اول محرم و اولین روزه خوان سیدالشهدا (ع) در
روز اول ماه محرم است .امام جمعه مشهد اظهار کرد :فلسفه عاشورا و محور قیام
حضرت سیدالشهدا (ع) مقاومت و مبارزه علیه ظلم و استکبار است .وی گفت:
امروز بیش از  30ســال از دوران دفاع مقدس میگذرد و شهدای ما نماد جهاد،
خط و مسیر امام حسین (ع) هستند .امام جمعه مشهد افزود :ادامه این جریان نیز
در آنسوی مرز و در دفاع از حرم ائمه (ع) ادامه دارد .به گفته رهبر معظم انقالب
امروز رویشهایی نظیر شــهید حججی را داریم که دوران دفاع مقدس را درک
نکرده اند اما ادامه دهنده مسیر جهاد امام حسین (ع) و خط مقاومت هستند .وی
با بیان اینکه مقاومت و جهاد الزمه مکتب عاشوراست ،ادامه داد :باید در مقابل
تحریمهای دشمن و آمریکا مقاومت داشته و خیال باطل سازش با دشمن برای
اقتصاد را به خود راه ندهیم .وی گفت :به برکت انقالب اسالمی ایران در صحنهای
که امروز در دنیا بهوجود آمده عرصه مانور صبر و جهاد حضرت امام حسین (ع)
پیدا شده و هرکس در این مانور شرکت نکند از آن حضرت و کربال جداست.

استاندار خراســان رضوی روط گذشته با حضور در دبیرســتان دخترانه شاهد تقوا
پیشگان در ناحیه  4آموزش و پرورش مشــهد مقدس ،زنگ ایثار را نواخت و مدارس
استان رسما بازگشایی شــد .به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان
رضوی« ،علیرضا رشیدیان» در این مراسم ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و تسلیت
ایام عزاداری حضرت ابا عبداهلل حسین(ع) ،شعار امسال آموزش و پرورش را به دلیل
تقارن با ماه محرم« ،مهر حسینی» عنوان کرد .این مقام مسئول گفت :در حال حاضر
بالغ بر یک میلیون و  150هزار دانش آموز ،سال تحصیلی خود را آغاز کردند که افزون
بر نیمی از این جمعیت ،در شهر مشــهد مقدس تحصیل میکنند .استاندار خراسان
رضوی در بدو ورود به دبیرستان دخترانه شاهد تقوا پیشگان ،به مقام شامخ شهدا ادای
احترام کرد .همچنین در این مراسم ،کتاب «پالکشان ،مدالشان» با حضور استاندار و
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت منابع انسانی وزیر آموزش و پرورش رونمایی شد.

پیش بینی برداشت 8تن کتیرا و شیره
باریجه از خراسان شمالی
مســئول بهره برداری گیاهان دارویی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان
شمالی گفت :پیش بینی میشود تا پایان امسال حدود  8تن گیاه دارویی کتیرا ،شیره
باریجه و  13تن میوه زرشــک وحشی از سطح رویشگاههای اســتان برداشت شود.
«علیرضا احمدی اسکویی» در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :در راستای اجرای طرحهای
احیا و بهره برداری گیاهان دارویی و صنعتی ،اداره کل منابع طبیعی استان در سال
جاری  7طرح در هزار و  900هکتار از رویشــگاههای گیاهان دارویی اســتان توسط
مجریان طرحها اجرا و بهره برداری میشود .وی گفت :محصول برداشت شده حدود
 7تن شــیره باریجه ،یک تن کتیرا و  13تن میوه زرشک وحشی خواهد بود .احمدی
اسکویی افزود :در همین راستا نیز در حدود هزار هکتار از این رویشگاهها عملیات احیا و
توسعه( بذر و نهال کاری) رویشگاههای گیاهان دارویی در پاییز سال جاری اجرا خواهد
شد که در این خصوص هزار و  200کیلوگرم بذر باریجه تهیه شده است.
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زیستبوم
رفع تصرف زمین و تبدیل آن
به فضای سبز در منطقه 4
شــهردار منطقه 4مشــهد از رفع تصــرف زمینی در حاشــیه
یکی از بلوارهــای اصلی و پرتــردد این منطقه با اخذ دســتور
از دادســتان مرکز اســتان خراســان رضوی و نهالــکاری آن
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه « ،4سید کمالالدین
شاهچراغی» ضمن اعالم خبر فوق گفت :رفتار قانونی با تخلفات
ســاختمانی ،زمین خواری و تصرف اراضی در محدوده شهری
یکی از خدمات شهرداریها در جهت صیانت از حقوق شهروندان
قانون مدار است.
شــاهچراغی ادامــه داد :در همین راســتا زمینی به مســاحت
حدود  2720متــر مربع در منطقه  4شــهرداری مشــهد رفع
تصرف شد.
وی بیان کرد :این زمین که در حاشــیه یکی از بلوارهای پرتردد
منطقه قرار دارد ،بــدون مجوز دیوار کشــی و در اختیار یکی از
پیمانکاران سایر ادارات مشهد به عنوان انبار قرار گرفته و تصرف
شده بود.
وی در پایــان بــا بیــان این کــه کلیه ســاخت و ســازها در
محدوده منطقه  4به صورت شــبانه روزی تحت کنترل اســت
و با متخلفان ســاختمانی برابر مــاده صد قانون شــهرداریها
و ماده  543قانــون مجازات اســامی برخورد خواهد شــد از
شــهروندان خواســت تا در صورت مشــاهده هرگونه ساخت
و ســاز غیــر قانونــی در محــدوده منطقــه  4شــهرداری
مشــهد بــا شــمارههای  32151370و  32145396تماس
حاصل فرمایند.

گزارش تصویری

عکس :همشهری -سید بهنام حسینی زهرائی

آغاز سال تحصیلی 96
در مدارس مشهد
دانش آموزان مشهدی روز اول
مهر را با شکوه خاصی در مدارس
این شهر آغاز کردند.

05138492050

02123023914

تشییع پیکر شهید دفاع مقدس در سبزوار
???????
تشییع
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پیکر پاک شهید «محمد علی قناعتی» از شهیدان تازه تفحص شده  8سال دفاع مقدس روز جمعه با حضور اقشار مختلف مردم در سبزوار
شد .به گزارش ایرنا ،در مراسم تشییع این شهید که از مصالی تا میدان امام حسین (ع) سبزوار برگزار شد ،امام جمعه ،مسئوالن اجرایی ،روحانیون،
نیروهای نظامی و انتظامی ،خانواده معظم شاهد ،ایثارگران و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

پيامك شما را درباره
روزنامه خراسان رضوی م 
يخوانيم

پاکسازی حاشیه ،چهره شهر را زیباتر نمیکند

پژوهشگر برنامهریزی شهری :در کالنشهر مشهد ،حاشیه  30درصد جمعیت و ساختار کالبدی شهر را تشکیل میدهد
احسان رحیمزاده

خراسانرضوی-خبرنگار

حاشیه نشینی واقعیتی است که نباید
شهری نادیده گرفته شــود .ســاکنان این
مناطق از کمبود امکانات شهری رنج
میبرند و به دلیل فقر و تنگدستی به سکونتگاههای
غیرمجاز در حاشــیه شــهر پناه میآورند .در این
گزارش 2کارشــناس حــوزه شهرســازی پدیده
حاشیهنشینی را زیر ذرهبین بردهاند و زوایای آشکار
و پنهان آن را بررسی کرده اند.
معضل تمرکز شدید امکانات در مشهد

پژوهشگر برنامهریزی شهری با اشاره به ریشههای
حاشیه نشینی در اطراف مشهد گفت :نبود تعادل
بین شهر و روستا و تمرکز شدید امکانات در مشهد،
جذابیت زیادی برای مهاجرت به حاشیه این شهر
ایجاد میکند .اکنون مشــهد یکی از 3شهر کشور
است که مساله جدی حاشیه نشینی دارد.
دکتر «محمد شــیخی» در چهاردهمین نشست
گفتمان شهر در پژوهشکده ثامن مشهد توضیح داد:
در اطراف مشهد هیچ شهر استانداردی وجود ندارد
و در فاصله مشهد تا سبزوار یا نیشابور شهر برخوردار
دیگری نیســت .همین مســاله باعــث مهاجرت
روستاهای اطراف به حاشیه مشهد میشود .در واقع
تمرکز شدید امکانات در مشهد جاذبه ای را ایجاد
میکند که به افزایش نرخ رشد جمعیت در این شهر
منجر میشود.
به گفته شــیخی برای کنترل ایــن وضعیت باید
کیفیت شهرهای واسط را ارتقا داد تا بتوانند تأمین
کننده نیازهای شهروندان خودشان و روستاییان
اطراف باشــند و نیاز آنها را برای مراجعه به مشهد
رفع کنند.
این استاد دانشگاه افزود :ما طرح آمایشی منطقهای
متنوعی در مشــهد داریم اما بر اســاس آنها کاری
انجام نمیدهیــم .این طرحها باید بــه برنامههای
توسعه شــهری جهت بدهند .خیلی از این طرحها
در قفسهها و گنجههای مدیران خاک میخورند و
تاثیری بر اجرا نمیگذارند.
وی بــا تاکید بــر این نکته کــه نباید فکــر کنیم

حاشیهنشینها فقط مســاله مسکن را دارند اظهار
داشت :با ساخت مسکنهای ارزان قیمت نمیتوان
مساله این افراد را حل کرد ،چرا که حاشیه نشینها
به لحاظ داشتن مهارتهای پایه دچار ضعف هستند.
تا زمانیکه ســطح ســواد و مهارت این قشر را باال
نبریم ،مشکالتشان به صورت بنیادی حل نمیشود.
جمعیت کم گلبهار و بینالود

شــیخی با بیان این مطلب که برای پتانسیلهای
اطراف مشــهد برنامه ریزی صورت نگرفته اســت
تاکید کرد :در اطراف مشــهد شــهرهای جدیدی
مثل گلبهار و بینالود ایجاد شــدهاند نتوانسته اند با
تمام ظرفیتشان کار کنند .من خودم چندین سال
پیش بر شهر بینالود نظارت داشتم و همیشه برایم
ســوال بود که چرا در آن نقطه ایجاد شده است .در
ســالهای  76تا  80جمعیت آنجا بسیار کم بود و
االن هم ،چنین وضعیتی دارد .این شهرهای جدید
قرار بود بار جمعیتی مشهد را جذب کنند؛ ولی این
اتفاق نیفتاد.
وی پدیده حاشیهنشــینی را متعلق بــه دهه 50
شمســی خواند و افزود :در آن زمان با رشد شتابان
اقتصادی مواجه بودیم و بیخانمانها به حاشــیه
شــهرها هجومآوردند ،اما ادامه ایــن پدیده بعد از
گذشت  40ســال جای تامل دارد .این محلهها هم
اکنون بخش مهمی از شهر هستند و در حال حاضر
حدود  20میلیون نفر که یک چهارم جمعیت کشور
هستند در حاشیه شهر سکونت دارند.
شیخی افزود :اسکان غیررســمی ،سکونتگاههای
خودرو ،زاغهنشــینی و ...عناوینی هستند که برای
معرفی این پدیده به کار رفتهاند ،اما مخرج مشترک
تمام ایــن تعابیــر و تعریفها از پدیده حاشــیه و
حاشیهنشینی رشد سریع جمعیت و کالبد است.
این پژوهشگر حوزه برنامهریزی شهری با بیان این
که درجهای از آسیبهای اجتماعی در حاشیه شهر
وجــود دارد ،گفت :کم درآمدها حضور بیشــتری
در حاشیه شــهر دارند .همچنین گروههای مجرم
اجتماعی بیشتر به حاشیه شهر پناه میبرند ،اما نباید
فکر کنیم تمامی حاشیه نشــینها مجرم هستند.
آنها مردم شریفی هستند که جرم اصلی آنها فقر و
کمبود درآمد است .این اکثریت شریف بخش مهمی

یکی از محالت حاشیهای مشهد -عکس :همشهری

طی 2دهه گذشته برای رفع مشکل حاشیه نشینی
انجام شده است ،گفت 20 :ســال گذشته یکی از
مسئوالن شهر کرج میگفت من مقابل رسمی شدن
حاشیه شهر مقاومت کردهام و شما هم نباید حاشیه
را رســمی کنید .او معتقد بود که حاشیه شهرها را
فقط باید از بین برد .االن بعد از  20ســال شاهدیم
که حاشیه شهر به رسمیت شناخته میشود .امروز
کمتر سکونتگاهی است که برنامه و سند برای اصالح
نداشته باشد .مردم حاشیه شهر به حقوق خودشان
آگاه شدهاند و از مسئوالن مطالبه دارند.
رابطه مسکن مهر و حاشیه نشینی

«کمال اطهاری» پژوهشگر اقتصاد شهری نیز گفت:
علت اصلی حاشیه نشینی ،کنار گذاشتن کمابیش
اجباری بخشــی از جامعه در روند توســعه است.
نامتعادلبــودن بخشهای اقتصــادی در مناطق
مختلف ،باعث ایجاد ســیل مهاجرت جمعیت به
سوی شهرهای بزرگ میشود.
این کارشناس شهرسازی درباره رشد حاشیهنشینی
توضیح داد :پهنه فقر شهری ،یعنی مسکن نامتعارف
در سال  ۵۵تنها ۵درصد مناطق شهری را تشکیل
میداد و اکنون وسعت این سکونتگاههای نامتعارف
در اطراف شهرها به ٣٠درصد هم میرسد.
وی با انتقاد از سیاستهای دولتهای قبلی درباره

مسکن مهر تاکید کرد :آنچه حاشیهنشینی نامیده
میشود در واقع شــهروندزدایی کمدرآمدهاست
که برنامههایی مثل مســکن مهر هم هیچ دردی
از آنها دوا نکرد .حتی در محیطی که مســکن مهر
ساخته شده چون سرمایه اجتماعی وجود ندارد و
به صورت اتفاقی دور هم جمع شدهاند آسیبهای
بدتری هم ایجاد میشود .سرمایههای اجتماعی که
در این سکونتگاههای غیر رسمی پیرامونی یا به قول
رایج حاشیه نشینی هست از بسیاری از آسیبهای
اجتماعــی جلوگیری میکند .آنجا هیچ ســرمایه
اجتماعی وجود ندارد چون مردم به صورت اتفاقی
دور هم جمع شدهاند.
بــه اعتقاد اطهــاری دولت بــرای ایجــاد اقتصاد
دانشبنیان در شهرها یا باید درآمد نفت را مستقیما
به شهرها بدهد یا سرمایهگذاری برای شکلگیری
اقتصاد دانشبنیــان را خودش انجام دهد .خودکفا
کردن شــهرداریها قبل از این مراحــل ،در واقع
زمینهسازی برای رانت است.
وی افزود :شوراها پیش از هر کاری باید برنامهریزی
برای اقتصاد دانشبنیان را در دستور کار قرار دهند.
در واقع در کشور ما بیش از هر عامل دیگری ،نقص
دانش اســت که مانع توسعه میشــود .علت نقص
دانش در کشور ما نفت است ،زیرا بالی وجود منابع،
نیاز به کسب دانش را ازبین میبرد.

میز خبر

خراسانرضوی-خبرنگار

مسئول بسیج دانشــجویی تربتجام
گفت :بعد از استقبال خوب دانشجویان
خواهر از اردوی جهادی روستای «حسن
آباد آقا بیک» و تاثیر مطلوبی که این اردو
در روستا داشت ،بر آن شدیم با همکاری
دانشجویان پسر دانشگاههای تربتجام
به مناطق و روســتاهای آسیبدیده از
زلزله فروردین امسال برویم.
«رضا البرز» با اشــاره به مشــکالت و
کمبودهای مناطق روســتایی و مرزی
تربت جــام افــزود :در اردوی جهادی
خواهران که قبل از این اردو برگزار شد،
بعد از فراخوان بسیج دانشجویی ،تعداد
زیادی اعالم آمادگی کردند .در این بین
دانشجویانی از شهرهای مختلف کشور
که در این شهرستان تحصیل میکردند،
شرکت کردند.
وی افزود 10 :روز در روستای محروم و

مرزی حسن آباد آقا بیک  -که در بخش
پایین جام و در نزدیکی مرز افغانستان
واقع اســت  -به مردم مرزنشــین این
مناطق خدمات پزشــکی ،آموزشی و
مهارت زندگی ارائه شــد و کالسهای
کــودکان و نوجوانــان و برنامههــای
فرهنگی نیز برگزار شد.
وی کمک به مناطق و روستاهای محروم
و خودسازی دانشجویان را از مهمترین
اهداف این برنامهها اعالم کرد و افزود:
کمبودها و مشــکالت در روســتاهای
تربت جام مشهود اســت .در روستای
آقا بیک مردم از نعمت آب آشــامیدنی
سالم محروم بودند .روستایی که هنوز
از امکانات رفاهی برخوردار نیست .این
روســتا بدون خانه بهداشــت ،مغازه و
بدون محل مناسب بازی برای کودکان
بود.
وی ادامه داد :مردم این روستا استقبال
خوبی از بسیجیان کردند .بعد از پایان
این طرح هنوز مردم نیاز به کمک رسانی

داشتند .امیدواریم بتوانیم این طرح را
در ســال بعد هم در این روستا داشته
باشیم تا شاید بعضی از مشکالت مردم
حل شود.
مسئول بسیج دانشــجویی تربتجام
به مشــکالت مردم مناطق روســتایی
آســیبدیده از زلزله اخیر اشاره کرد و
افزود :در این حادثه ،منازل روســتایی
افراد زیادی تخریب شد و برخی آسیب
دیدند .با توجه به نزدیکی فصل ســرما
و مشــکالت زندگی این افراد در چادر،
تصمیم گرفته شد تا دانشجویان بسیجی
تربت جام ســهمی در کمک رسانی به
این افراد داشته باشند.
وی ادامــه داد :تعــداد زیــادی از
دانشجویانی که در دانشگاههای تربت
جام تحصیــل میکردند اعالم آمادگی
کردند تــا در این کمکرســانی همراه
ما باشــند .از ایــن رو گــروه جهادی
شــهید «داریوش رضایینژاد» بسیج
دانشجویی شهرستان تربت جام با هدف

خدماتدهی به مناطق محروم و زلزله
زده اعزام شدند.
البرز افزود :در این مرحله دانشــجویان
بســیجی بــه منطقــه زلزلــه زده
سفیدســنگ ،روســتاهای سرچشمه
و دوقلعه براشک (مرکـــز اصلی زلزله
فروردین سال  )96مشغول خدماتدهی
و ساخت و ساز در حوزه عمرانی و تکمیل
پروژههای عمرانی در روستاهای زلزله
زده شــدند .هدف اصلی این برنامهها
محرومیتزدایی از مناطق مختلف است
تا هر قشری به سهم خود کمکی به اقشار
و مناطق آســیب دیده و محروم داشته
باشند .وی ادامه داد :بسیج دانشجویی
شهرستان هر ســال اقدام به برگزاری
اردوهای جهادی دارد و با دست خالی به
کمک مناطق محروم میرود .امیدواریم
مسئوالن مربوطه توجه ویژهای به مردم
مناطق محروم داشته باشند تا مشکالت
مردم بهخصوص مناطق روستایی حل
شود.

امام جمعه بجنورد :مداحها باید واقعه عاشورا را با دفاع مقدس پیوند دهند
نماینده ولی فقیه در خراســان شــمالی گفت :خطبا
و مداحان باید واقعه عاشــورا را با دوران هشــت سال
دفاع مقدس پیوند دهند تا جوانان به شــباهت وقایع
اتفاق افتاده بخوبی آشــنا شوند.به گزارش ایرنا حجت
االسالم ابوالقاسم یعقوبی در دیدار با فرماندهان نظامی
و انتظامی و اعضای ستاد هفته دفاع مقدس اظهار کرد:
خطباو مداحان خاطرات شهدا و رزمندگان را احیا کرده
و به عاشورای ابا عبداهلل پیوند زنند .وی همچنین گفت:
باید آثار و ارزشهای دفاع مقــدس حفظ و در موزهها
نگه داری و به نسلهای آینده انتقال داده شود .حجت
االســام یعقوبی با بیان اینکه درصد باالیی از وصیت
نامههای شــهدا درباره حفظ نظام جمهوری اسالمی
است افزود :باید وصیت شــهدا را در عمل پاس داریم،
آنها از روی مین گذشــتند ما باید ازمنیت عبور کنیم
و عبودیت را جایگزین منیت کرده و راه شهدا را ادامه
دهیم .وی گفت :جنگ تحمیلی سیاســتی از ســوی
مستکبرین بود تا انقالب اسالمی ایران را از بین ببرند
و تمام قدرتهای جهانی دست به دست یکدیگر دادند
و علیه کشــور ما بسیج شــدند و ایران یک تنه با همه
قدرتها روبه رو شــد .حجت االسالم یعقوبی افزود :از
همه دنیا در این جنگ تحمیلی حضور داشتند تا ایران

به اهداف خودش نرســد اما اقدامات آنهــا علیه ایران
نه تنها ملت را از مســیر اهداف خود بازنداشــت بلکه
تصمیمها را جدی و عزمها را آهنیــن کرد .وی ادامه
داد :انقالب اسالمی ما قبل از دفاع مقدس قولنامه ای
بود اما بعد از هشت سال دفاع مقدس ما با خون شهدا
و ایثارگران انقالب را ثبت کردیم ،و چنین سندی که
پشتوانه آن خون شهدا است ،کســی جرات ندارد آن
را پاره کند .حجت االســام با بیان اینکه دفاع مقدس
گنجینه تمام نشدنی و سرمایه نظام است عنوان کرد:
اگر ما هشت سال دفاع مقدس را نداشتیم،پشتوانه دوام
انقالب را کم داشتیم ،هدف دشمنان این بود که اساس
انقالب اسالمی را از بین ببرند ،اما اساس خود را از بین
بردند .وی با اشاره به فرموده امام علی (ع) که فرمودند
دشمن را عقب برانید قبل از اینکه وارد کشور و خانه شما
شود که اگر وارد شود دردسرساز است گفت :این سخن
امام بزرگ در جواب کسی است که میگوید چرا خارج
از ایران میجنگیم ،مجوز مدافعان حرم این سخن امام
علی (ع) اســت .نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی
گفت :مبارزه مدافعان حرم در ســوریه مانند این است
که در کشورمی جنگند به دلیل اینکه در مقابل دشمن
مبارزه میکند تا از ورود دشــمن به خاک این کشور

را بر عهده نداشته و برای نخستین بار این موضوع به طور
ویژه در دستور کار این موسسه قرار گرفته است.

چند ســاعت از تولدش نگذشته و هنوز
جامعه
چشمانش را به روی دنیای واقعی باز نکرده
که درد خماری همه وجود کوچکش را در
بر میگیرد .انگار تقدیر پیش از تولد روزهای سختی را
برایش رقم زده اســت .ناخواســته وارد بازی خطرناک
بزرگان و معتاد متولد شــده است .در دوران جنینی در
شکم مادر با خماری مادر معتادش خمار و با نشئگی او
نشئه شده اما اکنون پا به این دنیا گذاشته و روی دیگر
سکه هویدا شده و درد همه وجود کوچکش را دربر گرفته
است .اغلب نوزادانی که از مادران معتاد متولد میشوند،
به دلیل تغذیه از خون مادر از همان دوران جنینی مبتال
به اعتیاد هستند و در صورتی که در همان لحظه نخست
تولد تحت درمان قرار نگیرند ،دچار تشــنج میشوند و
فوت میکنند؛ اما موضوع به همینجا ختم نمیشــود.
نوزدان معتاد از مهمترین آسیبهای اجتماعی هستند
که نهتنها از آغوش پرمهر مــادر و پدر بینصیبند ،بلکه
نهادهای دولتی نیز حمایت چندانی از آنها نمیکنند .از
این رو ،از سال  84موسسه خیریه «مهرآفرین» با هدف
حمایت از زنان و کودکان آسیبدیده در تهران فعالیت
خود را آغــاز کرد .با توجــه به روند افزایشــی اعتیاد و
آسیبهای اجتماعی مرتبط با این مقوله در حاشیه شهر
مشــهد ،نمایندگی این خیریه از ســال گذشته در این
کالنشــهر نیز راهاندازی شــد .برای اطالع از چگونگی
فعالیت این موسسه گفتوگویی با «شهناز رمارم» ،مدیر
موسسه نیکوکاری مهرآفرین مشهد ،انجام گرفته که در
ادامه آمده است.
هــدف از راهاندازی موسســه خیریه
مهرآفرین در مشهد چیست؟

این موسســه با هدف کمک به زنان و کودکان نیازمند
مخصوصا زنان و کودکانی که به دلیل دستورالعملهای
خاص نمیتوانند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
و خیریهها قرار گیرند ،ایجاد شــده اســت .خیریهها و
ن خوابها،
انجیاوهای زیادی با هــدف کمک به کارت 
زنان و دختران خیابانی ،خانوادههای در معرض آسیب
و نیازمندان تشکیل شده است ،اما موسسه مهرآفرین به
حلقه مفقوده در بین خیریهها توجه کرده است .تاکنون
هیچ خیریه دولتی و خصوصی حمایت از نوزادان معتاد

راهاندازی موسساتی نظیر مهرآفرین تا
چه اندازه میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی
موثر واقع شود؟

حجم آسیبهای اجتماعی در کشور ما به اندازهای رو به
افزایش اســت که قطعا دولت به تنهایی از پس رفع این
مشکل بر نمیآید .ما در همه عرصههای آسیب اجتماعی
و خصوصا اعتیاد به کمک خیران نیازمندیم و در موسسه
مهرآفرین میخواهیم از آسیبهای اجتماعی پیشگیری
کنیم؛ خصوصا آسیبهایی که نوزادان و زنان را تهدید
میکند .طی ســه مرحله اقدامات پیشگیرانه را اجرایی
میکنیم .نخست تا جایی که ممکن است از ایجاد یک
آسیب جلوگیری میکنیم .مانند نوزادان معتاد که ما آنها
را «نوزادان خاکستری» نامگذاری کردهایم .اگر از اعتیاد
آنها پیشگیری شود ،قطعا مشکالت آینده کمتر میشود.
فردی که از دوران جنینی مبتال به اعتیاد باشد ،دیگر به
هیچ عنوان در بزرگسالی امکان ترک مواد مخدر برای او
وجود ندارد که ما از این موضوع جلوگیری میکنیم .دوم،
نجات فرد آسیب دیده مانند مادران نوزادان خاکستری.
برخی مــادران وقتی توجه مــددکاران مهرآفرین را به
فرزندان خود میبینند ،تحت تاثیر قرار میگیرند و مواد
مخدر را ترک میکنند .گروه ســوم افرادی هستند که
تالش میکنیم به دیگران آسیبی نرسانند .البته برخورد
با این افراد از عهده ما خارج است و این موضوع مباحث
حاکمیتی دارد و به دســتگاه قضایی و انتظامی واگذار
شده است.
چه تعــداد نــوزاد خاکســتری تحت
حمایتهای موسسه قرار دارند؟

طی  10ماه فعالیت 108 ،نوزاد تحت پوشش موسسه
قرار گرفته اســت اما اغلب این نــوزادان خواهر و برادر
دارند و کودکان زیادی در این خانوادههای آسیب دیده
زندگی میکنند .از این رو ما بهجز نوزاد معتاد ،خواهران
و برادران آنها را نیز تحت پوشش قرار میدهیم .اکنون
جمعا  253کودک تحت پوشش حمایتهای موسسه
قرار دارند .برای نوزادان پس از ســمزدایی شیر خشک
تهیه میکنیم و هزینه مهد کــودک دیگر کودکان این
خانوادهها را نیز با حمایت خیــران پرداخت میکنیم.
همچنین تاکنون  973خانواده آسیب دیده را شناسایی
کردهایم که  261خانواده تحت پوشــش قرار گرفتهاند.

ماهانه  7میلیون و  500هزار تومان بابت شــیر خشک
نوزادان هزینه میکنیم و همچنیــن  4میلیون و 800
هزار تومان هم پول پوشک میدهیم.

پس از اینکه نوزاد معتاد تحت حمایتهای
مهر آفرین قرار میگیرد ،آیا دوباره به آغوش مادر
معتاد باز میگردد؟

ما نه میتوانیــم و نه میخواهیم که نــوزاد را از آغوش
مادر ،حتی مادر معتاد بگیریم .تنها کاری که از عهده ما
بر میآید این است که پس از سمزدایی بدن نوزاد شیر
خشک و پوشــک در اختیار مادران معتاد قرار دهیم تا
دیگر از شیر خود به نوزادان ندهند .همچنین در زمینه
پیشگیری از بارداریهای بعدی ،خدمات ارائه میکنیم.
سر موعد مقرر آمپولهای پیشگیری از اعتیاد به مادران
معتاد تزریق میشــود .همچنین مادر و نوزاد را تحت
پوشش بهداشــت قرار میدهیم تا شاهد نوزادان معتاد
نباشیم.
آیا مادرانی هستند که همکاری الزم را با
موسسه نداشته باشند؟

متاسفانه بله -برخی نوزادان در خانههایی متولد میشوند
که اساسا پاتوق و محل رفت و آمد اراذل و اوباش است.
این کودکان را با هماهنگی مرجع قضایی به بهزیستی
تحویل میدهیم .همچنین مادرانی هستند که از همان
ابتدا با هدف فروش کودک حامله میشوند .قیمت نوزاد
در حاشیه شــهر مشــهد  500هزار تومان تا  5میلیون
تومان است .تا حاال چند مورد پیش آمده که ما نوزاد را
ســم زدایی کرده و به خانواده تحویل دادهایم اما پس از
مراجعه مدد کاران ،متوجه شدیم خانواده شبانه خانه را
خالی کرده و به جای دیگری رفتهاند و هیچ کســی هم
از آنها اطالعی ندارد .همسایهها میگفتند نوزادشان را
فروخته و از اینجا رفتهاند.
آیا هســتند مادرانی که تمایل به ترک
اعتیاد داشته باشند؟

بله .بسیاری از مادران وقتی توجه یک بیگانه (مددکاران)
به فرزندان خود را میبینند ،تحت تاثیر قرار میگیرند8 .
مادر داریم که االن در کمپ ترک اعتیاد هستند .ما نیز
تا جایی که ممکن است به آنها برای ترک اعتیاد کمک
میکنیم 2 .پدر نیز بهخاطر فرزندشــان اعتیاد خود را
ترک کردهاند .حتی یکی از همین موارد با کمک روزنامه
همشهری انجام گرفت و پدر و مادر بهخاطر فرزندشان
مواد مخدر را ترک کردند و اکنون زندگی سالمی دارند.

ثبت نام  1154واحد تولیدی خراسانرضوی در سامانه بهینیاب
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی گفت :از ابتدای امسال
تاکنون  1154واحد تولیدی استان در
ســامانه بهین یاب ثبت نام کردهاند که
فقط  7واحد موفق به دریافت تسهیالت
شدهاند .به گزارش همشهری« ،راضیه
علیرضایــی» افزود :از ابتدای امســال
تاکنون ،هــزار و  154واحــد تولیدی
استان با درخواست هزار و  465میلیارد
تومان تسهیالت در ســایت بهینیاب
ثبت نام کردهاند که از این تعداد 524
واحد با درخواست  263میلیارد تومان
به بانــک معرفی و هفــت واحد موفق
شــدند چهار میلیــارد و  800میلیون
تومان تســهیالت دریافــت کنند .وی
با اشــاره به اینکه امسال همچنین 36
واحد تولیدی باالی  100نفر اشتغال در
خراســان رضوی درخواست تسهیالت
داشــتند ،عنوانکرد :هنوز بانکها به
دلیل ثبتنام نشــدن در سایت بهین
یاب هیچ مبلغی پرداخت نکردهاند .این
مقام مسئول با اشاره به اینکه تسهیالت
رونق تولید مربــوط به واحدهای کمتر
از  100نفر اشتغال است ،بیانکرد :این
واحدها ملزم به ثبتنام در سایت بهین

اما ما حتی برای تامین هزینه ترک اعتیاد این زنان نیز با
محدودیت مواجهیم و به کمک نیازمندیم.

بهجز مادران معتاد ،آیا زنان آسیب دیده
دیگر نیز تحت پوشــش حمایتهای موسسه قرار
میگیرند؟

بله .مادرانی داریم کــه به بیماریهــای صعبالعالج
مبتال هستند و کسی را ندارند که پس از زایمان از آنان
و فرزندشــان مراقبت کند .در طول ایام درمان ،قیم و
پرستاران موقتی هســتند که زیر نظر موسسه ،نوزادان
مادران بیمار را تحت پوشــش قرار میدهنــد و از آنها
مراقبت میکنند .اما ،نگرانی اصلی ما نسبت به نوزادانی
اســت که پدر و مادر بهجز اعتیاد ،ناسازگاری نیز با هم
دارند .در این شــرایط زندگی کودکان به شدت تحت
خطر قرار دارد .برخی مادران نیــز اعتیاد ندارند اما پدر
خانواده برای حفظ موقعیت خود بــه اجبار میخواهد
مادر و کودکان را نیز معتاد کند .این موارد اغلب از طریق
همسایهها به ما گزارش میشود و تا جایی که ممکن است
از این زنان آسیب دیده و کودکان آنها حمایت میکنیم،
اما مشکل این بخش نیز محدودیتهای مالی است .ما
برای حمایت از کودکان و زنان آســیب دیده که قشری
بیپناه هســتند و حامی ندارند نیازمند کمک هستیم.
تعداد آنها در حاشیه یک میلیون و  200هزار نفری شهر
مشهد بسیار زیاد است.

با توجه به گستردگی حاشیه شهر مشهد
و جمعیت باالی خانوارهای آسیب دیده از معضالت
اجتماعی ،بهتر نیست به جای چند ان.جی.او .خیریه
و بهزیستی و کمیته امداد یک مدیریت واحد برای
کمکرسانی ایجاد شود؟

قطعا مدیریت واحد در این زمینه بهتر از چند مرکز است.
باید بانک اطالعاتی جامع ،هم در خصوص مددجویان و
هم مراکز خیریه و موسسات حمایتی تشکیل شود .ما به
دنبال تسهیلگری و امدادرسانی هستیم و باید براساس
ضوابط مشــخص عمل کنیم .گاهی متوجه میشویم
نظارت الزم بر عملکرد و درآمد و هزینه موسسات خیریه
وجود ندارد .چون این موسســات نماد و ابزار تبلیغاتی
دارند حمایت میشــوند اما چون ابزار تبلیغات نداریم
حمایت چندانی هم نمیشــویم .ما بسیاری از دختران
فراری را شناسایی کردهایم ،اما جایی نداریم برای اینکه
آنها را تحت پوشش قرار بدهیم.
آیا بهزیستی همراهی الزم را با موسسه

گزارش تصویری

یاب بودند ،اما از ســال گذشــته مقرر
شــد واحدهای دارای باالی  100نفر
اشــتغال نیز از تســهیالت رونق تولید
بهرهمند شوند .در این خصوص  2هزار
میلیارد ریال به استان اختصاص یافت.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی در ادامه به پروانههای
بهرهبــرداری در اســتان نیز اشــاره و
عنوانکرد :تــا پایان ســال  ٩٢میزان
کل سرمایه پروانههای بهرهبرداری در
استان  ٣٠٠میلیارد تومان بود که این
رقم در سال  ٩۵به ١٣٣۶میلیارد تومان
و در سال  ٩۶نیز به 3هزار میلیارد تومان
خواهد رســید .وی افزود :حدود هزار
میلیون یورو ماشــینهای صنعتی ،که
مشابه داخلی نداشــت ،طی  ٣-۴سال
گذشته وارد استان شده و ٧٠درصد این
ماشــینها برای فرآوری در حوزه مواد
معدنی بوده است .وی همچنین با بیان
اینکه مصرف گاز صنعتی استان در سال
 ٩۵نسبت به سال قبل از آن ١١درصد
رشد داشته است ،گفت :اگر مشابه مادۀ
 ٨٣قانون برنامۀ پنجم که به شرکتهای
دولتی و شهرداریها اجازۀ انتشار اوراق
مشارکت میدهد ،به بخش خصوصی

هم مجوز انتشار اوراق داده شود ،اتفاق
خیلی خوبی اســت .علیرضایی با بیان
اینکه طی  5ماهه سال  96تعداد 705
فقره جواز تاسیس با ســرمایهگذاری
 23هــزار و  222میلیــارد ریال صادر
شده است ،افزود :این سرمایهگذاریها
منجر به اشتغال مســتقیم  16هزار و
 970نفر میشود .وی اظهارکرد :تعداد
مجوزهای طرحهــاي صنعتي صادره
استان طی این مدت در مقايسه با مدت
مشــابه ســال قبل از لحاظ تعداد15 ،
درصد و از نظر اشتغال 9 ،درصد رشد را
نشان ميدهد .رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان
اینکه در این مدت ،بیشــترین ســهم
ســرمایه گذاری در طرحهای استان،
مربوط به بخش محصــوالت غذایی و
آشامیدنی بوده اســت ،اضافهکرد :این
واحدهای تولیدی  4310میلیارد ریال
( 19درصد) از کل سرمایهگذاری را به
خود اختصاص داده اســت .علیرضایی
بیانکــرد :خراســانرضوي با 2927
طرح صنعتي فعال و ســرمايهگذاري
حدود  29هزار ميليارد تومان و اشتغال
حدود  90هزار نفر از نظر تعداد و اشتغال

پس از اصفهان ،یــزد و مازندران رتبه
چهــارم و از حيث ســرمايه گذاري در
جايگاه هشتم (بعد از بوشهر،خوزستان،
کرمان ،هرمزگان ،اصفهــان ،فارس و
یزد) قرار گرفته اســت .وی اظهارکرد:
 6درصد تعــداد طرحهــا 4/5 ،درصد
سرمايه گذاري كل كشور و  5/5درصد
اشتغال طرحهای صنعتي كشور مربوط
به استان خراسان رضوي است .وی در
ادامه به پایان طرح آمایش ســرزمین
در استان نیز اشــاره و بیانکرد :تدوین
آمایش ســرزمینی راهبــرد صنعتی
برای خراسانرضوی به پایان رسیده و
اولویتهای ســرزمینی مشخص شده
است.
علیرضایــی اضافهکــرد :صنایع تولید
فرآوردههای نقــدی معدن و همچنین
اســتخراج معدنی صنایع پیشــرفته
مانند تجهیزات کنترلی ،ماشین آالت
و تجهیــزات صنعتی تولیــدی ،تولید
ماشــینآالت مولد ،ساخت موتورهای
برقی ،مــواد غذایــی و آشــامیدنی،
تولید انواع پوشــاک و اقالم ســوغاتی
از اولویتهــای تولیــدی و صنعتی در
خراسان رضوی است.

ظرفیت خراسان جنوبی برای صنایع دستی کشور

جلوگیری کند .وی ادامه داد :دفاع مقدس بازخوانی و
بازسازی حادثه عاشورا است ،دفاع مقدس واقعه عاشورا
را پدیده ملموس برای جوانان نشان میدهد ،ما سربریده
را فقط در محافل عزاداری شــنیده بودیم و اما شهید
حججی را دیدیم که انســانهای سنگدل ،سرش را از
تنش جدا کردند.حجت االســام یعقوبی گفت :شمر،
عمر بن ســعد و یزید مخصوص زمان امام حسین(ع)
نبودند ،چنین انسانهایی میتوانند در هر زمانی باشد.
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در استان

اردوی جهادی بسیج دانشجویی تربت جام در مناطق زلزلهزده
فرزاد رشتی

پيامك شما را درباره
روزنامه خراسان رضوی م 
يخوانيم

خراسان

رضوی ،شمالی
جنوبی

«نوزادان خاکستری»؛ آسیبی تلختر از اعتیاد
خراسانرضوی-خبرنگار

به دنبال حذف نباشیم

شیخی افزود :این افراد بخش مهمی از مساله مسکن
را حل کردهاند .حاشیهنشینان مردمی هستند که
از معادالت و برنامهریزیهای کشور کنار گذاشته
شدهاند و خودشان به دنبال حل مشکالت خودشان
رفتهاند .آنها توانستهاند مشکل مسکن را خودشان
تا حدی حل کنند .بخش مهمی از موجودی مسکن
ما در حاشیه شــهر واقع شده اســت در حالی که
برنامهریزی رسمی کشور هیچ وقت نتوانست به این
مساله پاسخ بدهد .همچنین با طراحی سازوکارهای
محلی تا حدی معضل آشوب اجتماعی را در منطقه
خودشــان حل کردهاند اگرچه همچنان میتوانند
بستری برای آشوبهای شهری باشند.
عضو هیأتعلمی دانشگاه عالمهطباطبایی با انتقاد
از کســانی که فکر میکنند با پاکســازی حاشیه
شهر میتوانند چهره شهر را زیبا کنند توضیح داد:
در برخی طرحهای جامع شــهری ،این مناطق را
زائدههای شــهر میدانند و با این توجیه که چهره
شهر را خراب میکنند به دنبال حذف و از بین بردن
آنها هستند .در حالی که بر اساس توضیحات قبلی
که ارائه شد روشن است این مناطق عمری 40ساله
دارند و تا حدی توانســتهاند به مسائل و مشکالت
خودشان پاسخ دهند پس نمیتوان آنها را از بین برد.
شیخی به بررسی راهکارها در این حوزه پرداخت و
گفت :اولین راهحل به رسمیت شناختن این پدیده
است .حاشیهنشینان بخشی از جامعه هستند و در
انقالب حضور داشتند و اکنون نیز مخزن رأی برخی
کاندیداها هستند .به رسمیت شناختن حاشیه در
سالهای اخیر تا حدی محقق شده است ،اما در کنار
این به رسمیت شناختن باید تدابیری برای کنترل و
مهار اینها نیز اندیشیده شود .به رسمیت شناختن
حاشیه شــهر نباید منجر به گسترش و توسعه این
مناطق شود .برنامه دار کردن حاشیه شهر باید در
دستور کار قرار بگیرد.
این استاد دانشگاه با اشــاره به اقدامهای زیادی که

???????طرح بازنشستگی پیش از موعددر روستا ها
اجرای
کشاورزان ،روستاییان و عشایر خراسان رضوی گفت3 :هزار نفر از بیمه شدگان این صندوق در استان
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مدیر صندوق بیمه اجتماعی
مشمول طرح قانون بازنشستگی پیش از موعد هستند«.محمود کاظمی» در گفت و گو با ایرنا در بردسکن اظهار کرد :جشن صدور
احکام بازنشستگی پیش از موعد  50نفر از این بیمه شدگان در شهرستان بردسکن برگزار و در آیینی به آنها اهدا شد.

زهره الوندی

از جمعیت ما هســتند .به عنوان مثال در کالنشهر
مشهد ،حاشیه  30درصد جمعیت و ساختار کالبدی
شهر را تشــکیل میدهد .در نتیجه نمیتوان آن را
دفع کرد یا از بین برد.

02123023914
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مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی خراسان
جنوبی گفت :این اســتان در بخش صنایع دســتی
و هنرهــای ســنتی قابلیت تبدیل شــدن به قطب
صنایعدستی در شرقیترین اســتانهای کشور را
دارد .به گزارش تســنیم« ،عالیه خورشیدزاده» در
آیین تشکیل کمیسیون گردشگری ،اقتصاد ورزش
و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی ،صنایع معادن خراسان
جنوبی در بیرجند اظهار کرد :منطقه ما با وجود دارا
بودن اقلیم گرم و خشــک و بیابانی از لحاظ وسعت
سومین استان کشور محســوب میشود .وی با بیان
اینکه این امر یک فرصت خوب برای اســتان است
افزود :بیابان لوت نیز به عنوان اولین اثر ثبت جهانی
شده اســت ،همچنین اســتان ما با توجه به کویری
بودن به استان باغها مشهور است .مدیرعامل اتحادیه
تعاونیهای صنایع دســتی خراســان جنوبی بیان
کرد :نمونه ای از باغهای اســتان باغ اکبریه اســت
که بازارچه دائمی صنایع دســتی را برای اولین بار

با حضور  20صنعتگر و تولید کننده در آن در حوزه
صنایع دستی فعال کردیم .خورشیدزاده تصریح کرد:
طبیعت بکر ،خراســان جنوبی نیــز موقعیت خوبی
دارد؛ موسیقیهای سنتی ،غذاهای محلی و صنایع
دســتی از جمله دیگر امکانات هستند .مدیرعامل
اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی خراسان جنوبی
با بیان اینکــه در بخش صنایع دســتی و هنرهای
سنتی قابلیت تبدیل شــدن به قطب صنایع دستی
را در شــرقی ترین استانهای کشــور داریم یادآور
شد :برای رسیدن به این توســعه یافتگی و معرفی
داشتههای خود میتوانیم آن را در عرصه جهانی با
اصالت خراسان جنوبی نشــان دهیم .خورشیدزاده
اظهار داشت :در این راستا اگر باور داریم که اقتصاد
مقاومتی خراسان جنوبی سالهای خشکسالی پیاپی
را به خود دیده باید با رونق صنایعدستی حامی صنایع
دستی و تولیداتمان با رویکرد کیفی سازی باشیم.
مدیر اقامتگاه بومگردی فردوس نیز در این جلســه

یادآور شد :شهرستان فردوس در مسیر تردد بیش از
 7استان قرار دارد و ساالنه بیش از  10میلیون مسافر
از این شهرستان عبور میکنند .دهقان خاطرنشان
کرد :متاسفانه در جذب گردشگر ضعیف عمل شده
و تاکنون با وجود جاذبههای تاریخی این شهرستان
گردشگری زیاد فعال نبوده اســت .وی یادآور شد:
همچنین قنات بلده یک سال است که ثبت جهانی
شــده که این اتفاق بزرگی اســت .همچنین آبگرم
معدنی فردوس نیز پتانســیل باالیی در گردشگری
سالمت دارد و میتواند در این بحث به استان بسیار
کمک کند .مدیر اقامتگاه بوم گردی فردوس با بیان
اینکه در شهرستان فردوس کویر بکر و دستنخورده
ای داریم که پتانســیل باالیی دارد گفت :همچنین
فردوس یک پکیج کامل اســت کــه میتواند مثلث
گردشگری را تشکیل دهد .دهقان بیان کرد :اگر یک
پکیج استانی بسته شــود ،میتوان کار بزرگی برای
گردشگری استان انجام داد.

عکس :آژانس عکس همشهری

پیروزی درخشان پدیده
در تبریز
تیم فوتبال پدیده موفق
شد با پیروزی دوبریک برابر
تراکتورسازی در هفته هفتم
لیگ برتر با  14امتیاز و تفاضل
گل بهتر به جایگاه دوم جدول
صعود کند.

برای حمایت از کودکان بدسرپرست ،دارد؟

بله .اما در بهزیستی هم محدودیتهایی وجود دارد.
کودکان بســیاری در خانوادههای آسیب دیده وجود
دارند .اگر زندگی آنهــا را ببینید به حالشــان گریه
میکنید .دلمان نمیآیــد کودکانشــان را بگیریم.
بهزیســتی هم گفته دیگر گنجایش نداریم .معتقدم
کودک بایــد در خانواده بزرگ شــود .کودکی که در
شیرخوارگاه بزرگ میشود ،انگار در آزمایشگاه بزرگ
شده اســت .یک گیاه آزمایشگاهی وقتی وارد محیط
طبیعیشود ،نابود میشــود .فردی که از نوزادی تا
 18ســالگی خانوادهای به خود ندیده اســت مهارت
زندگی جمعی و خانوادگی را نیز آموزش ندیده است
و دچار آسیب میشود .تعامل با خانواده را نمیداند.
معتقدم بهزیستی باید برای این کودکان قیم پیدا کند.
موسسات نمیتوانند و این موضوع وظیفه بهزیستی
است .باید شرایط فرزند خواندگی را بهزیستی تسهیل
کند تا افراد بی سرپرســت و بد سرپرســت از همان
دوران کودکی به خانوادههای متقاضی سپرده شوند.
شــرایطی مانند ســطح تحصیالت ،ملک و سن باید
برداشته شود .ماهیت تربیتی مهمتر از ماهیت مالی
است .پدر و مادرهایی هستند که فرزندانشان به خارج
از کشــور رفته و به دلیل تنهایی خواســتار فرزند از
بهزیستی هستند .همچنین دختران مجردی که بنا
به دالیلی ازدواج نکردهاند اما آرزوی مادر شدن دارند
و میخواهند مادر شدن را تجربه کنند .البته اجرای
مباحث مطرح شده نیازمند تصویب قانون حمایت از
کودک است.

کمیته امداد بــرای خانوادههای نیازمند
تعدادی قیم تعریف کرده است .چرا موسسه کاری
مشابه این نمیکند؟

کمیته امداد و قیمها کمکهای مالی را به حساب مادر
کودک و یا کسی که به او اعتماد دارند واریز میکنند اما
مشکل اساسی این است که کودکانی که تحت پوشش
مهرآفرین قرار دارند دارای پدر و مادر خوبی نیستند که
مطمئن باشیم کمکها برای کودک هزینه میشود .اگر
این کار صورت بگیرد قطعا کمکهای مالی صرف مواد
مخدر پدر و مادرها میشود .از این رو ،مددکاران موسسه
مهر آفرین هر روز نســبت به نیاز کودکان خانوادههای
آســیب دیده برای آنها برنج ،گوشت و سایر ملزومات را
میبرند .چون اگر یک کیسه برنج ســر بسته برای این
خانوادهها ببریم ،قطعا فروخته و صرف مواد میشــود.
حتی مدد جویان مــا هر روز به مقدار مــورد نیاز نوزاد
به مادران شیر خشــک تحویل میدهند و نمیتوانیم
یک قوطی سربسته به آنها بدهیم .اگر خانودهای  5نفر
هستند  5پیمانه برنج هر روز به آنها میدهیم .چارهای
جز این کار نداریم.
نکته پایانی؟

متاسفانه مشــکالت بســیار و حمایتها کم است .ما
اکنون  11دختر دم بخت هم داریم کــه زمینه ازدواج
برای آنها فراهم شده اما به دلیل اینکه پرداخت نخستین
هزینههای ازدواج نیز برای خانواده آنها میســر نیست
نمیتوانند ازدواج کنند .این دختران پدر و مادر معتاد
دارند و شاید اگر شرایط ازدواج برای آنها مهیا نشود ،آنها
نیز آلوده مواد شود.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكrazavikhorasan@hamshahri.org :

چاپ :قدس(مشهد)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

برگزاری آیین سنتی «علم بندان» در بیرجند

فائزه احمدی -نشــانی :مشهد ،ســه راه ادبيات ،نبش ابن
ســینا  ،15پالك  ،133طبقه دومتلفکس051 -38492050 :

صدای همشهری
021-88932308

پس از علم بستن ،علمها را به قبرستان میبرند و دور قبرستان چرخانده و برای اهل قبور فاتحه میخوانند و در برخی روستاها ،علمها را به دور روستا میچرخانند
با فرا رســیدن ماه محرم و آغاز محل ،لباس ،دســتمالها ،پارچهها و توغ علم
محرم
سوگواری سید و ساالر شهیدان را میبندنــد و در حین این کار اســپند دود
حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) ،میکنند و فردی چاووشی میخواند و دیگران
مراسم سنتی مذهبی « علم بندان » عصر روز صلوات میفرستند.
پنجشــنبه با برپایی آیینی خــاص در هیات پس از علم بســتن ،علمها را و به قبرســتان
میبرند و دور قبرستان چرخانده و برای اهل
محبان الزهرا(س) بیرجند برگزار شد.
این مراسم طبق سنت هرساله در شب قبل از قبور فاتحه میخوانند و در برخی روســتاها،
آغاز ماه محرم توسط سادات عضو هیاتهای علمها را به دور روستا میچرخانند .در گذشته
مختلف عزاداری بیرجنــد و با حضور جمعی در شهر بیرجند یک روز قبل از محرم ،علمها
از شــهروندان ،جوانان و نوجونان و نیز نوحه توسط تعدادی از سادات در خانه بسته میشد
خوانی توســط مداحان اهــل بیت عصمت و و به مسجد عاشورا میآوردند و پس از روضه
خوانی علمهــا را پای منبــر میبردند که در
طهارت (ع) برگزار میشود.
اصطالح به آن « به تخت
در بیرجنــد علــم از
بردن علم» گفته میشد.
مهمتریــن و اصلــی
مراســم علم بنــدان در
ترین عالئم عزاداری
است و مردم برای آن در روستای خلیالن به علم بندان شــهر بیرجند در شــب
احترام قائل هستند« .عقد علــم» میگویند و برای اول ماه محــرم در هیات
مراسم علم بندان یا « بســتن علم ،مردم روستاهای محبــان الزهــرا (س) و
علم بندو» در بیرجند نزدیــک خود را به آن روســتا برخــی هیاتهــای دیگر
و روســتاهای ایــن میرسانند .عقد علم در میدان ده بــا حضــور تعــدادی از
شهرستان در روزهای و کنار چشمه انجام میشود و در ســادات که به ســادات
مختلــف دهــه اول هنگام بستن علم توسط بزرگان علمدار معروف هســتند
انجام میگیرد.
محرم از جمله شــب
روســتای خلیالن و روستاهای
در ایــن مراســم ابتــدا
یا روز اول ،دوم ،سوم،
اطــراف ،روحانــی ده متنی را
مجلس روضــه خوانی در
چهــارم و هفتــم ماه
میخواند که عقد علم نام دارد
داخــل حســینیه هیات
محرم انجام میشود.
برگزار میشود و بعد از آن
اغلــب
علمهــا
بانــی و علمچــی دارنــد کــه این شــغل تعدادی از ســادات به همراه علمها در حالی
بطــور موروثــی به آنهــا منتقل شــده و در که چاووشــی میخوانند به داخل حسینیه
برخی مناطــق بانیــان ،علمهــا را در خانه میرونــد و علم را میبندنــد و دیگران نوحه
هایشــان به اتفاق اقوام بســته و بــرای بقیه خوانــی میکنند .پس از بســتن علم یکی از
مراســم به مســجد و یا محل تجمــع مردم ســادات آن را برداشــته و دور حســینیه
میچرخاند و ســپس در اطراف علم ســینه
میآورند.
گروهی هم مراســم علم بندان را در مسجد میزنند که به آن «حســنی ،حسینی» گفته
انجام میدهنــد و برای ایــن کار روز قبل از میشود و در پایان علمها را در جای مخصوص
مراسم پارچههای علم را میشویند .روز علم نصب میکنند.
بندان مردم را به وسیله « چاووشی خوانی» یا در روســتای «چنشــت» بیرجند در هنگام
اعالم از بلندگو و یا شیپور زدن آگاه میکنند مرگ افــراد ،علم میبندند و بــه خانه عزادار
و پس از جمع شــدن مردم ،بزرگان و سادات میبرند و تا علم را بر در خانــه نصب نکنند،

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در خراســان:

یــا

05138492079

[ســتون صــدای همشــهري بــراي نوشــتن مشــكالت شــما خراسانيهاســت،
معضالتي كــه منعكــس ميشــوند تــا مســئوالن آنهــا را بخواننــد و در پي يافتــن راه
حلي بــراي رفــع آنهــا برآینــد .بــرای بازگو کــردن مشــکالت با مــا تمــاس بگیرید].

مزاحمت تلفنی

ما از پیامکهای تبلیغاتی شکایت داشتیم حاالتماسهای تبلیغاتی هم به آنها
اضافه شده است و امان ما را بریده است .خواهش میکنم پیگیری کنید چون
اصال آسایش نداریم.
وریدی-مشهد

نظارت بر اصناف

می خواســتم بدانم چه نظارتی بر نرخ کافی شــاپها وجــود دارد؟  2فنجان
کاپوچینو و 2تکه کیک هویج  44هزار تومان!! بر چه اساسی؟
شهیدی-مشهد

بهداشت شهری

کوچه شهید سالخی روبه روی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد پر از زباله است
که باعث شده بوی بدی در کوچه پراکنده شود و منظره زشتی به وجود بیاید .این
در حالی است که شهرداری هم در همین خیابان واقع شده است.
عزیزی-بجنورد

سد معبر

نمایی از مراسم علمبندان در بیرجند

میــت را از خانه بیــرون نمیبرند و بســتن
علــم در محــرم در این روســتا توســط دو
نفر صاحب علم انجام میشــود کــه به آنها
آخوند میگویند.
در روستای خلیالن به علم بندان «عقد علم»
میگویند و برای بستن علم ،مردم روستاهای
نزدیک خــود را به آن روســتا میرســانند.
عقد علــم در میدان ده و کنار چشــمه انجام
میشود و در هنگام بستن علم توسط بزرگان
روستای خلیالن و روستاهای اطراف ،روحانی
ده متنی را میخواند که عقــد علم نام دارد.
وی درحین خواندن ،وقتــی به عبارتی مانند
«کلیــم اهلل را»« ،خلیل اهلل را» ،و «رســول
اهلل را» ،میرســد مردم همه با هم میگویند:
« یعنی اهلل را».
در روستای مهموئی نیز « علم» را بزرگ ده که

سید هم هست میبندد و اگر فصل سیب تازه
یا انار باشد ،سیب و یا اناری را به علم میبندد
و اگر فصل آنها نباشــد پارچــه ای را به جای
ســیب و یا انار در داخل یکی از دستمالهای
علم گــره میزنند .روســتای «درخش» نیز
 12علم به نــام دوازده امــام دارد که هر یک
از علمهــا یک صاحــب و یــک «علم چی»
دارد.
صاحبان علم با خویشان خود علم را میبندد و
علم چی به همراه آنها علم را به مسجد میآورد.
پس از جمع شدن علمها نوحه خوانده میشود
وقتی نوحه خــوان مصرع « یک ســو علمها
بســته شــد» را میخواند ،علم چیها همه
با هم ســنگی به ته علم زده و ســنگها را به
پای منبــر میبرند .مردم علمها را به نشــانه
یادآوری ورود اهل بیت امام حســین (ع) به

کربال و برپایی علمهایشان در صحرای کربال
میبندند.
علم از دو قســمت پایه و توغ تشــکیل شده
کــه پایههــای آن از دو تــا  20متــر متغیر
است و بیشــتر آنها دو تا پنج متر است .علم
پوشــش پارچه ای دارد که بــه آن پیراهن
علــم میگویند و به رنگهای ســبز ،ســیاه،
سفید و روشــن اســت .به باالی علمها توغ
وصل است و به زیر توغ دســتمالهای زیادی
متصل میشــود که اکثر آنها توســط مردم
تهیه میشــوند و توغ علم انــواع گوناگونی
دارد که مشــهورترین آن پنچه ،قپه ،سرتوغ
و نخل است.
مراسم علم بندان به شماره  627در سال 91
در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسیده
است.

گزارش تصویری

عکس :ایرنا

برداشت انگور از تاکستانهای
روستای گیفان
برداشت انگور کشمشی از  8هزار
و  50هکتار تاکستان های استان
خراسان شمالی آغاز شده است.
بیش از  50درصد انگور استان
خراسان شمالی کشمشی است
که  25هزار تن آن با فراوری به
کشمش تبدیل میشود و بقیه آن
نیز به بازار عرضه می شود

آیا شهرداری و مسئوالن راهنمایی و رانندگی با سد معبر برخی از همسایگان در
توحید  21بیرجند نمیتوانند برخورد کنند .این افراد با پارک ماشین در کوچه
مسیر عبور همسایهها را سد کرده اند؟
متقیان-بیرجند

موسسات مالی

یک سال اســت که کاســپین هیچ گونه پرداختی به ســپرده گذاران ندارد و
حسابهای مردم را مسدودکرده است .لطفا دراین باره گزارش تهیه کنید.
جاوید-مشهد

تفکیکوبازیافتزبالهشهربجنورد

تفکیک و بازیافت زباله درشهر بجنورد به کجا رسید؟ با صرف هزینه این همه دکه
در محلهای مختلف برپا شد اما نتیجه چه بود؟
قریب-بجنورد

بهسازی معابر

چرا به بازسازی بعضی خیابانها در شهرستان درگز رسیدگی نمیشود؟ به دلیل
مناسب نبودن آسفالت خیابانها تصادفات زیادی در این شهرستان اتفاق افتاده
است .لطفارسیدگی کنید.
قهرملنی-درگز

