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مرهمى بر مصائب بوروكراسى

سهامداران پرديسبان 
خواستار دريافت مطالبات خود شدند

گزارش ميدانى قدس از يك تحول جديد با حضور در دادسراى عمومى و انقالب مشهد

قدس    آذر ســال گذشــته بود كه معاون 
توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس   جمهور 
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دستگاه  هاى دولتى براى ارائه راحت تر خدمات 
به ارباب رجوع خبــر داد. پس از آن بود كه با 
ابالغ رسمى اين دستور به استان ها، ايجاد ميز 

خدمت در ادارات آغاز ...

از ســهامداران شــركت  جمعى  قدس  
پرديسبان روز گذشته با حضور در دادسراى 
عمومى و انقالب در خيابان كوهسنگى مشهد 
و ديدار با مسئول قضايى پرونده اين شركت 
خواهان سرعت هرچه بيشتر در رسيدگى به 
پرونده و دريافت مطالبات خود شــدند. در 
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دبير خانه صنعت، معدن 
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بازخوانى يك پديده در روابط زائران و مجاوران
«زوار ِكشى» نيازمند ساماندهى و نظارت 

فرجام علوى
يكم. «زوار ِكشــى»، واژه ناآشــنايى در شــهِر مشهد نيست. 
اصطالحى اســت عاميانه كه از ديرباز، رواج داشته و به كارى 
گفته مى شــود كه فرد يا افرادى، زائران حرم مطهر رضوى را 
كه جايى براى اســكان و اقامت ندارند، به خانه اى شخصى يا 
مهمانسرا مى برند و همان اول هم - پس از چك و چانه زدن- 
بر سر قيمت و بهاى اجاره، با يكديگر توافق مى كنند. دوم. در 
روزگارى كه از اين همه هتل و مســافرخانه و زائرپذير، خبرى 
نبود شايد همين خانه هاى شخصى مجاوران بود كه براى زائران 
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روز گذشته و همزمان با 
  سالگرد ورود امام رضا
به اين شهر صورت گرفت

گلبـاران 
كاروان نمادين 

 عالم آل محمد
در نيشابور 

قــدس  كاروان نماديــن امام رضــا عالم آل 
محمد(ع)در ميان اســتقبال باشكوه مردم واليت 
مدار وشهيدپرور نيشــابور وارد اين شهرتاريخى 
ومذهبى شد.همزمان با دهم تير روز ملى خراسان 
و ســالگرد ورود امام رضا(ع) به نيشــابور، كاروان 
نمادين امام رضا(ع)  با اهتمام ســتاد بزرگداشت 
سالروز ورود امام رضا(ع) به نيشابور، تعزيه خوانان، 
هنرمندان تئاتر،ورزشكاران و هنروران از روستاى 
فديشه مركز دهســتان غزالى بخش ميان جلگه 
نيشــابور حركت خويش را آغاز كرد وبه نيشابور 
رســيد و با حضور اعضاى كميســيون فرهنگى 
مجلس شــوراى اســالمى، مديركل امور مجلس 

وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى...

یاددا�تیاددا�تیاددا�ت



روز گذشته و همزمان با سالگرد ورود امام رضا(ع) به اين شهر صورت گرفت

گلباران كاروان نمادين عالم آل محمد در نيشابور 
یاددا�ت

��ر

نيشــابور- خبرنگار قــدس  كاروان 
نمادين امام رضا عالــم آل محمد(ع)در ميان 
استقبال باشكوه مردم واليت مدار وشهيدپرور 

نيشابور وارد اين شهرتاريخى ومذهبى شد.
همزمان با دهم تير روز ملى خراسان و سالگرد 
ورود امام رضا(ع) به نيشــابور، كاروان نمادين 
امام رضا(ع)  با اهتمام ستاد بزرگداشت سالروز 
ورود امام رضا(ع) به نيشــابور، تعزيه خوانان، 
هنرمندان تئاتر،ورزشــكاران و هنــروران از 
روستاى فديشــه مركز دهستان غزالى بخش 
ميان جلگه نيشابور حركت خويش را آغاز كرد 
وبه نيشابور رسيد و با حضور اعضاى كميسيون 
فرهنگى مجلس شوراى اســالمى، مديركل 
امور مجلس وزارت فرهنگ وارشــاد اسالمى، 
مديركل امور مجلس سازمان ميراث فرهنگى 
كشــور، مديركل فرهنگ وارشــاد اســالمى 
استان،مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى خراسان رضوى، حركت نمادين 
خود را با گلباران بقاع متبركه بانو پسنده و بى 
بى شطيطه به سمت مسجد جامع نيشابورآغاز 

كرد.

 آفرينش صحنه هاي با شكوهي از دلدادگي
روز گذشــته و پس از 1239 ســال از تاريخ 
ورود عالــم آل محمد حضرت امام رضا(ع) به 
اين شهر مذهبي وتاريخى بار ديگر با آفرينش 
صحنه هاي با شكوهي از دلدادگي به خاندان 
عصمت و طهارت (ع) درتاريخ اسالم تكرار شد.
در اين رهگــذر مردم و هنرمندان نيشــابور 
بــا تــدارك كاروان نماديــن ورود تاريخــي 
امام رضــا(ع) به نيشــابور از مقابــل ميدان 
بي بى شطيطه كه قدمگاه رضوي است و خانه 
بانوپسنده كه افتخار ميزباني آن امام همام را 
برعهده داشته است حركت خويش را آغاز كرده 
كه طاليه دارى كاروان را ابن اســلم طوسي از 
فقها و عارفان بزرگ اهل ســنت برعهده دارد، 
مســير خويش را طــي مي كننــد وآنگاه به 
نماد«امام وســادات رضوى» كه حضرت مورد 
استقبال ســادات رضوى قرار مى گيرد وشال 
سيادت به ايشان تقديم مى شود. سپس به نماد 
«امام بركت و رحمت» و كاشــت نمادين نهال 
بادام درمنزل بانوپسنده توسط امام رضا(ع) و 

تقديم شاخه هاي بادام به نشانه رحمت الهي و 
سبزناي قامت پربركت امام به كاروان مي رسد 
ودر ادامه به نماد امــام «فتوت و جوانمردي» 
به حلقه پهلوانان نيشابور مي رسد كه بازوبند 
پهلواني را كه نشان فتوت و جوانمردي است بر 
بازوان آن امام همام مي بندند ودرمسير خويش 
به نماد «امام و شهيدان» برخورد مي كنند كه 
جايگاه عظيم الشأن شهدا نشــان از رهروي 
شهدا در مســير واليت اســت كه تا سرحد 
اهداي جان خويش از واليت و رهبري جامعه 
اســالمي حمايت مي كنند و سپس كاروان به 
نماد « امام وياوران » مى رســد كه حضرت به 
زيــارت امامزاده محمد محــروق «ع» مي رود 
وسپس امام به مسير خود ادامه مي دهد و آن 
گاه كاروان حضرت بــه نماد «امام آب و آينه» 
مي رســد كه آينه ها نشان از انعكاس امامت و 
واليت و تجلي نور بر قلب مومنان مي باشد به 
اســتقبال امام رضا(ع) مي شتابند و با ريختن 
آب در مســير آن حضرت پاكي را به ارمغان 

مي آورند. 
ســپس كاروان به نماد «امام رئوف و مهربان» 

مي رسد آن جا كه شبيه خواني ضامن آهو به 
نشــانه مهرباني ايشان و ملجاء و پناهگاه همه 
ملتمسان و پناهندگان و در راه ماندگان است 
و در مسير حركت كاروان نمادين امام رضا(ع) 
بــه منزلگاه آخر نماد «امام انتظار و اميد» پاي 
مي گذارد كه درجمع مردم واليتمدار نيشابور 
و كاتباني كه آمادگي ثبت بزرگ ترين حديث 
تاريخ تشــيع را كه تداوم واليت و حصار امن 
توحيد، نبوت وامامت را از آغاز تا ظهور دولت 
حضــرت مهدي(عج) را دارند با صداي رســا 

حديث سلسله الذهب را ندا مي دهد:
كلمه الالــه اال اهللا حصني فمن دخل حصني 

امن من عذابي بشروطها و انا من شروطها
و مردم واليتمدار و شهيدپرور كه با ذكر صلوات 
خاصه آن حضــرت و دعا براي ظهور حضرت 
حجت ارواحنا فــداه كاروان را بدرقه مي كنند 
و بر اين اعتقاد راسخ ايستاده اند كه رهسپاريم 
با واليت تا شــهادت و كاروان تا شهر قدمگاه 
رضوى مركز بخش زبرخــان تا بقعه قدمگاه 
رضوى نيشابور حركت خويش را ادامه داد وبه 

سرمنزل مقصود رسيد.

 گويي سال 
گفتنى است مردم واليتمدار نيشابور از كوچك 
وبزرگ با چنان ذوق و شــوقي بــا نثارگل و 
صلوات كاروان نمادين امام رضا(ع) را در طول 

مسير همراهي كردند كه گويي سال 

المان  بزرگ ترين   ازماكــت  رونمايى   
حديث سلسله الذهب

همچنين در حاشــيه اين مراســم باشكوه از 
ماكت بزرگ ترين  المان حديث سلسله الذهب 
در نيشابور ساخته استادامير شاهرخ فريوسفى 
و قلمدان مرصع ســاخته مرجــان موحد و از 
تنديس حســنك وزير، امــام الحرمين، امير 
معزى و الحاكم نيشابورى چهار نفر از هزاران 

مشاهيرنيشابورى رونمايى شد.

در حوالى امروز2

بازخوانى يك پديده در روابط زائران و مجاوران
 «زوار ِكشى» نيازمند ساماندهى و نظارت 
فرجام علوى

يكم. «زوار ِكشــى»، واژه ى ناآشنايى در شهِر مشهد نيست. 
اصطالحى اســت عاميانه كه از ديرباز، رواج داشته و به كارى 
گفته مى شــود كه فرد يا افرادى، زائران حرم مطهر رضوى را 
كه جايى براى اســكان و اقامت ندارند، به خانه اى شخصى يا 
مهمانسرا مى برند و همان اول هم - پس از چك و چانه زدن- 

بر سر قيمت و بهاى اجاره، با يكديگر توافق مى كنند. 
دوم. در روزگارى كه از اين همه هتل و مسافرخانه و زائرپذير، 
خبرى نبود شــايد همين خانه هاى شــخصى مجاوران بود 
كه براى زائران خســته پا اما شــيفته زيارت «آقا»، سرپناه و 
چارديوارى مى شــد تا آن ها َدمى بياسايند و گرد و غبار سفر 
از تَن بشــويند و آماده زيارت «يار» شــوند، ماجرايى كه پس 
از ســربرآوردن هتل ها و مسافرخانه هاى كوچك و بزرگ، به 
گونه اى ديگر رقم خورد. از آن پس، به «زوار ِكشى» به عنوان 
كارى كه كار و بار هتلدارى و اسكان قانونى زائران را كساد و 
كم رونق مى كند، نگريسته شد، خاصه كه از جايى، وزارتخانه ها 
و ســازمان و نهادهاى دولتى نيز وارد اين گود شدند و براى 
كاركنان خودشان، زائرسرا ســاختند. كارى كه فراتر ازقشر 
بى دفاع و پراكنــده «زوار ِكش» ها -  ايــن بار- صداى خود 

هتلدارها را هم به آسمان هفتم بلند كرد! 
ســوم. هر چند «زوار ِكشــى»، قانونى نيســت، اما - به آن 
معنا- چندان غيرقانونى نيز به حســاب نمى آيد و فعاالن و 
انجــام دهندگانش، مســتوجب مجازات و تنبيه شــمرده 
نمى شوند، مگر اينكه به موجب قانون، يك يا چند تخلف آشكار 
يا پنهان - در جريان آن- رخ دهد. مانند هرگونه صدمه مالى و 
جانى به زائر يا گردشگر و دزدى يا خفت گيرى و زورگيرى از 
مهمان.... شايد درپى رخ دادن حادثه هاى تلخ و ادامه دار از اين 
دست بود كه در افكار عمومى شهر، بحث تخته كردن دكان 
زواركش ها پيش كشيده شد و وقتى اعتراض فعاالن اين قشر 
را برانگيخت، آن گاه از لزوم ساماندهى و تابلودار كردن شان، 
سخن به ميان آمد. زوار ِكش ها از يك «حق» مى گفتند و اينكه 
«سرقفلى كسب و كار» شان بايد به رسميت شناخته شود. از 
آن سو اما منتقدان، انگشت اتهام را به سوى حادثه هاى خالف 
و آسيب زايى مى گرفتند كه -  گاه و بى گاه- زير پوست اين 
حرفه غير رسمى، رخ مى داد و - دست بر قضا- خبرش هم، 
كمتر منتشــر و رسانه اى مى شد و چه بسا همين نا آگاهى و

بى خبرى به تكرارِ حادثه هاى تلخ دامن مى زد. 
چهارم. حاال - گويا- چند سالى است، زوار ِكش ها در مشهد 
- بيش و كم- سازماندهى شده اند و با مديريت سازمان ميراث 
فرهنگى اســتان، آموزش هايى ديده اند و - بيشترشــان- با 
پوشش رســمى و كاور ها و جليقه هاى يكنواخت و داراى نام 
و نشان، همچنان كارشان را دنبال مى كنند. من نمى دانم، اين 
جماعت- هنوز و مانند گذشته هاى نه چندان دور- روزگار را 
آيا بر وفق مرادشان مى بينند يا نه؟... همين را اما مى دانم ما 
ايرانى ها - هرچند نه همه ما- فرهنگ نانوشــته اى داريم كه 
ســكونت در خانه شخصى را به هتل گزينى و اسكان رسمى 
در زائرســراها ترجيح مى دهيم. اين انتخاب، شايد انگيزه اش 
مالى باشد و شــايد هم چندان تابع اقتصاد خانواده نباشد و 
تنها يك سليقه باشد. همچنين - در اين مجال- نمى خواهم 
درباره درستى يا نادرستى اش داورى كنم، اما اجازه مى خواهم، 
يك نكته روشن را يادآورى كنم كه چيزى نيست، جز همان 
منطق بازار كه «عرضه و تقاضا» مى نامندش. به بيان ديگر، اگر 
مى بينيم «زوار ِكشى» همچنان رونق دارد، معنايش اين است 
كه هنوز مشترى دارد و «تقاضا» پابرجاست و الَجَرم براى پاسخ 
دادن به آن، بايد «َعرضه» هم باشــد. پس چه بهتر كه هرگز 
صورت مسئله  را پاك نكنيم و بچسبيم به همان ساماندهى 
و نظارت و تــالش براى بهبود كيفيت خدمات به زائر و آگاه 
كردن مهمان عزيزمان پيرامون انتخاب هاى گوناگون خودش 
كه مى تواند براى يك «ســكونت موقت اما باكيفيت و اَمن و 

سالم» داشته باشد.
پنجم.... و در اين ميان، كيست كه نداند هرگونه رفتار چكشى 
در زمينه و يكســويه نگرى و چشم بســتن بر واقعيت هاى 
ميدانى، نمى تواند جلوى «زوارِكشى» هاى پُرشمارى را بگيرد 

كه متأسفانه  - گاه- نيز به «زوار كُشى» انجاميده اند.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى:
  روز ملى خراسان بزودى ثبت خواهد شد

قدس: مديركل فرهنگ و ارشاد 
گفت:  رضوى  خراسان  اسالمى 
روز ملى خراســان در شــوراى 
فرهنگ عمومى كشــور مطرح 
شده اســت و بزودى اين ثبت 

انجام خواهد گرفت.
جعفــر مرواريد در جلســه با 

اعضاى كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى در نيشابور 
اظهار كرد: گمشده امروز ما گفت و گو است و ما امام رضا (ع) 
را به امام گفت و گو مى شناسيم. جعفر مرواريد افزود: ما نيازمند 
هســتيم در عرصه فرهنگ و هنر تفسيرى سرآمد به وجود 
آوريم تا در فرهنگ و هنر تحول ايجاد كند. وى خاطرنشــان 
كرد: اگر ما سه ضلع تمدن اصفهان، شيراز و نيشابور را داشته 
باشيم، نيشابور از اين دو شهر تاريخى تر و فرهنگ غنى تر دارد.
مرواريد يادآور شد: ثبت روزهاى ملى، حمايت از مردم است و 
دولت در بحث ثبت روزهاى ملى ورود پيدا مى كند تا اين ثبت 

را به تمام جهان معرفى كند.
وى تصريح كرد: بهترين تأثير ى كه امام هشــتم(ع) در شهر 
نيشابور و فيروزه گذاشته است كرامتى است كه در مردم اين 

دو شهر نهادينه شده است.

معاون استاندار خراسان رضوى 
در گفت و گو با قدس:

 2 فرماندار جديد در استان بزودى 
معرفى مى شوند

خبرنگارقدس:  بردســكن- 
معاون سياسى امنيتى و اجتماعى 
استاندارى خراسان رضوى، گفت: 
با سفر به شهرســتان ها عملكرد 
قرار  بررســى  مورد  فرمانــداران 

مى گيرد. 
محمــد رحيــم نوروزيــان كه با 
خبرنگار ما گفت و گو مى كرد،اظهار داشت: دو فرماندار جديد 
در شهرستان هاى گناباد و زاوه كه با سرپرستى اداره مى شوند در 

آينده نزديك منصوب خواهند شد. 
وى تصريــح كــرد: تغيير و تحوالت يك امر طبيعى اســت و 
اگر نياز باشــد، فرمانداران برخى از شهرســتان ها را تغيير و يا 
جابه جا خواهيم كرد.  وى از 6 طرح تقســيمات كشــورى در 
استان به وزارت كشــور خبرداد و گفت: با تقسيمات كشورى 
خيلى موافق نيستم و اميد است با تصويب طرح جامع تقسيمات 

كشورى اين مهم روند قانونى خودش را طى كند. 
وى اظهار داشــت: 6 طرح براى بخش شــدن و ارتقاى بخش 
به شهرستان در استان پرونده آن ها تكميل و براى موافقت به 
وزارت كشور ارسال شده است كه به محض نتيجه آن را اعالم 

خواهيم كرد.

با همكارى آستان قدس در آموزش و پرورش 
صورت مى گيرد

 ايجاد 40 پايگاه اوقات فراغت
 دانش آموزى ويژه سيره منور رضوى

 حسين پورحسين: 2100 پايگاه اوقات فراغت دانش آموزى 
خراسان رضوى به طورهمزمان افتتاح شد.

 مديــركل آموزش و پرورش خراســان رضوى در آيين افتتاح 
همزمان پايگاه هاى اوقات فراغت دانش آموزى اســتان گفت: 
جمله به يادماندنى «مدرسه تعطيل مى شود، ولى تعليم و تربيت 
تعطيل نمى شــود» به عنوان يك شعار هميشگى در آموزش و 
پرورش مطرح است و امروز همه ما فارغ از فعاليت هاى اجبارى 
و شغلى زمان هاى مناسبى براى انجام فعاليت غير رسمى داريم.
قاســمعلى خدابنــده افــزود: اگــر تربيت غيررســمى براى 
دانش آموزان با برنامه ريزى دقيق همراه باشــد چه بســا كه 
تأثير  آن بر اين قشــر از تربيت رسمى بيشتر باشد چراكه اين 
گونه فعاليت ها اختيارى بوده و عموماً با عالقه  بيشترى صورت 
مى گيرد. وى گفت: امســال شعار پايگاه هاى اوقات فراغت «هر 
دانش آموز يك مهارت» است و اين شعار را در راستاى حمايت 
از كاالى ايرانى مطرح كرديم، باور ما اين است وقتى دانش آموز 
مهارتى را مى آموزد و با سختى آن آشنا مى شود، بهتر و بيشتر 

ارزش استفاده از كاالى ايرانى را درك مى كند.
وى اظهار داشت: سال هاى گذشته پايگاه هاى سيره منور رضوى 
را راه اندازى كرديم. امســال هم 40 پايگاه مختص سيره منور 
رضوى با همكارى آســتان قدس رضوى ايجاد شده است كه 
راه انــدازى اين مراكز عالوه بر اين كه مورد اقبال دانش آموزان 
و خانواده ها بوده به ارتقاى فرهنگ رضوى و ميزبانى نيز كمك 

مى كند.

مديركل دفتر سياسى و انتخابات استاندارى 
در گفت و گو با قدس:

 استاندارى با صدور مجور تجمعات 
قانونى هيچ مخالفتى ندارد

قدس: مديركل دفترسياســى، 
انتخابات و تقســيمات كشورى 
اســتاندارى خراسان رضوى از 
براى صدور  استاندارى  موافقت 
مجــوز براى تجمعــات قانونى 

خبرداد. 
و  گفــت  در  قربانــى  احمــد 
گــو بــا خبرنگار ما بــا بيان اينكه در اســتان خراســان 
رضــوى 53 حــزب و شــاخه هاى اســتانى آن وجــود 
دارد گفــت: اخيــراً بــا قانــون جديد، احــزاب ضرورت 
دارنــد كــه بــا قانــون جديــد خودشــان را منطبــق 
كنند. وى عنوان كرد: تنها اســتان كشور كه در آن خانه 
احزاب راه اندازى شده است استان خراسان رضوى است و 
استان اين استان به لحاظ تعداد حزب ها بعد از تهران در 

صدر استان هاى كشور قرار دارد. 
مديركل دفترسياســى، انتخابات و تقســيمات كشــورى 
استاندارى خراســان رضوى همچنين از راه اندازى شعب 
و دفاتر احزاب در شهرســتان هاى استان خبرداد و گفت: 
بــا فضاى حزبى دراســتان بــه نحو محسوســى فعاليت 
احــزاب هم گســترده تر و هــم قانونمند و نظــام مند تر 

مى شود.
وى از درخواســت دو پرونده بــراى راه اندازى دو حزب 
جديد در اســتان خبرداد و گفت: دراين راستا پرونده هاى 
آن ها تشــكيل و براى مجوز نهايى به وزارت كشور ارجاع 

داده شده است. 
قربانــى با بيــان اينكه اســتاندارى با هرگونــه تجمعات 
در چارچــوب قانــون موافقــت مى كند، گفــت: تاكنون 
مجوزهايى براى اجتماع برخى گروه ها در اســتان موافقت 
شــده اســت و با برخى تجمعات به خاطر نامناسب بودن 
مكان و يا همزمانى با فراخوان هاى ديگر موافقت نشــده 

است.

 اكثر فرمانداران استان غير بومى استان هستند
وى با بيان اينكه اكثر فرمانداران اســتان غير بومى استان 
هســتند، گفت: اصل رويه وزارت كشور لزوما بر بومى و يا 
غير بومى فرمانداران نيســت بلكه بر شايستگى، توانمند 

بودن افراد است. 
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مهناز خجسته نيا: همايش تمدن اسالمى (گذشته، 
حال، آينده) نقش و رسالت علماى افغانستان در مشهد 

برگزار مى شود.
حجت االســالم و المســلمين مصطفى محامى رئيس 
نمايندگــى جامعة المصطفى العالميه افغانســتان روز 
گذشته در جمع خبرنگاران ضمن اعالم اين مطلب گفت: 
اين همايش در روزهاى ســه شنبه و چهارشنبه (12 و 
13تيرماه) هفته جارى در مجتمع فرهنگى آفتاب واليت 

مشهد واقع در خيابان آيت اهللا بهجت برگزار خواهد شد.
وى مفهــوم شناســى و مباحث كلى تمدن اســالمى، 
مؤلفه هاى ســازنده تمدن اســالمى، ابعاد نرم افزارى و 
سخت افزارى تمدن اسالمى، تمدن اسالمى و چالش هاى 
معاصــر را از جمله اهداف اين همايش ذكر كرد و اظهار 
داشــت: الزامات احياى تمدن اسالمى و رسالت علماى 
افغانســتان نيز در اين همايش مورد بررسى قرار خواهد 
گرفــت. دبير علمى اين همايش بــا بيان اينكه تاكنون 
همايش هاى متعددى در راســتاى سلسله همايش هاى 
علمى به ابتــكار جامعة المصطفــى العالميه به عنوان 
نهاد دينى، علمى و بين المللى برگزار شده است، افزود: 
استمرار و تقويت آموزه هاى دين مبين اسالم و پايه ريزى 
تمدن نوين اسالمى براى نقش آفرينى در جهان معاصر 

در اين همايش ها مدنظر بوده است.
رئيس نمايندگى جامعة المصطفى العالميه افغانســتان 
در خصوص مدعوين برجسته اين همايش نيز گفت: در 
مراســم افتتاحيه همايش شاهد حضور آيت اهللا اعرافى 

رئيس جامعة المصطفى العالميه خواهيم بود.
به گفته وى در مراسم اختتاميه نيز آيت اهللا دكتر محسن 

قمى معاون ارتباطات بين الملل دفتر مقام معظم رهبرى 
نيز ميهمان اين همايش خواهد بود.

محامــى همچنيــن از دعــوت آيت اهللا علــم الهدى، 
حجت االسالم و المسلمين رئيســى، استاندار خراسان 
رضوى و تعدادى از اعضاى مجمع جهانى اهل بيت براى 

شركت در اين همايش خبر داد. 

 حضور 300 نفر از علماى برجسته
حجت االسالم و المسلمين محمدحسين مهدوى مهر 
رئيس مجتمع آموزش عالى جامعة المصطفى العالميه 
مشــهد نيز در اين نشســت از حضور 300 نفر از علما 

و فضالى برجسته دو كشــور ايران و افغانستان در اين 
همايش خبر داد و گفت: همايش تمدن اسالمى(گذشته، 
حال، آينده) نقش و رسالت علماى افغانستان در دو بخش 
برگزار مى شــود. به گفته وى بخش اول اين همايش به 
مدت دو روز در مشهد و بخش دوم به مدت يك روز در 

گرگان برگزار خواهد شد.
وى تبادل نظرات به صــورت گفتمان و بازديد از مراكز 
علمى و فرهنگى را از برنامه هاى جانبى اين همايش ذكر 
كرد و اظهار داشــت: برگزارى اينگونه همايش ها قطعاً 
مى تواند پيام آور همبســتگى و همگرايى و موجب يأس 

و نااميدى دشمنان باشد.

در روزهاى 12 و 13 تيرماه جارى
مشهد ميزبان همايش «تمدن اسالمى، نقش و رسالت علماى افغانستان» مى شود

و فضالى برجسته دو كشــور ايران و افغانستان در اين قمى معاون ارتباطات بين الملل دفتر مقام معظم رهبرى 

خبر

قدس: قطع محدود برق در مناطق مسكونى و تجارى شهر 
مشهد كليد خورد. كمبود برق در مناطق گرمسير باعث شد 
تا وزارت نيرو (مركز كنترل شبكه هاى برق كشور) به منظور 
كاهش بار شــبكه و كمك به تامين برق مناطقى از كشــور 
مانند خوزستان همه شركتهاى توزيع برق را ملزم كند قطعى 
برق را براى مشــتركان زير پوشش اعمال كنند. مدير روابط  
عمومى شركت توزيع برق مشهد روز گذشته در اين خصوص 
به خبرنگار ما گفت:در شهر مشهد مشكلى براى تامين برق 
نداريم، اما از طرفى مناطق گرمسير كشور با مشكل كمبود 
برق مواجه هستند. به همين دليل همشهريان ما با اين موضوع 
همراهى كنند تا ساير شهرها با مشكل خاموشى طوالنى مدت 
مواجه نشوند.عليرضا كاشى ادامه داد:به همين منظور از ديروز 
تــا 25 روز آينده هر روز بين ســاعات 12 تا 18 برق برخى 
مشتركان غيرحساس(به جز بيمارستانها و اورژانس) بين 30 تا 

45 دقيقه در مناطق 10 گانه مشهد قطع خواهد شد.
وى با اشــاره به يك ميليون و 550 هزار مشــترك در شهر 

مشــهد افزود: قطعى برق مشتركان حالت چرخشى خواهد 
داشــت و هر 10 روز نوبت به يكى از مناطق 10 گانه خواهد 
رســيد. مدير روابط  عمومى شركت توزيع برق مشهد اظهار 

داشت:تا پايان اجراى طرح 
 سه تا چهار بار امكان قطع برق مشتركان وجود دارد.

كاشى با اشاره به قطع برق طى دو روز اخير در مشهد تصريح 
كرد: ظهر ديروز برق برخى از نقاط شــهرى مشهد همچون 

قاسم آباد، شيرودى و بهشتى به مدت 30 دقيقه قطع شد كه 
اين خاموشى ها به منظور حفظ پايدارى شبكه و جلوگيرى از 

خاموشى هاى وسيع در كشور است.
خانم مهندس مرادى، مدير دفتر مديريت مصرف شــركت 
توزيع برق مشــهد هم  با اشــاره به گرماى شــديد در اكثر 
شــهرهاى كشــور گفت: با توجه با اين گرما سيســتم هاى 
سرمايشــى همزمان در كل كشــور وارد مدار خواهند شد و 

ميزان مصرف خود به خود باال خواهد رفت.
وى با اشاره به اينكه شهروندان همراهى الزم را با شركت برق 
داشته باشــند و تا حد امكان از وسايل سرمايشى پر مصرف 

استفاده نكنند.
وى ادامه داد: اســتفاده از سه راهكار شامل تنظيم كولرهاى 
گازى بر روى درجه 25، قــرار دادن كولرهاى آبى روى دور 
كند، خوددارى از بكار بردن وســايل برقى مانند اتو، ماشين 
لباسشــويى در ســاعات پيك بار(11 تا 15 و 19 تا 23) به 

مديريت مصرف برق در ايام گرما كمك مى كند.

قطعى هاى برق به مشهد رسيد

خاموشى محدود براى كمك به شبكه سراسرى 

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه 
خود مى داند در جهت رفع مشكالت 

مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى 
شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 

پيگيرى و منعكس كند .
شماره پيامك:   300072305
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 دستگاه حفار تونل خط 3 متروى 

مشهد به ايستگاه باب الجواد  رسيد

قدس: طى مراسمى دســتگاه حفار تونل خط 3 متروى 
مشهد وارد ايستگاه باب الجواد(ع) شد.

شهردار مشهد در اين مراسم گفت: درايستگاه باب الجواد 
هيچ تأسيســاتى بلندتر از دو مترى پذيرفتنى نيســت.
قاسم تقى زاده خامســى افزود: قبل از اينكه وارد توضيح 
پروژه بشــوم، يك نگرانــى دارم. اوليــن روزى كه براى 
شهردارى مشهد انتخاب شدم و مشرف شدم به حرم آقا (ع) 
در همين جا ساختمانى بود به نام پاركينگ رضا كه كامًال 
حجابى براى اين بارگاه شــريف شــده  بود. در همان جا 
تصميمى گرفتم كه به گونه اى اين مســئله حل شــود.
وى افــزود: همان جــا بــا قائــم مقــام توليت آســتان 
قــدس كه هميشــه همــراه مــا هســتند وارد مذاكره 
شــديم و ديديــم كــه درخواســت آن ها هــم همين 
اســت و در عــرض 10 روز ايــن پاركينــگ تخريــب 
شــد و درحــال حاضر بســيار عالى و لذت بخش شــده 
كه مــردم مى تواننــد اين منظــره باشــكوه را ببينند.
تقى زاده خامســى با بيان اينكه «اما نگرانى من اين است 
كه به بهانه اين ايســتگاه در اين مكان ساختمانى ساخته 
شــود»، ادامه داد: من به مشاورم گفته ام كه به هيچ وجه 
در اين ايســتگاه مانند ايســتگا ه هاى ديگر، ســاختمانى 

نمى پذيريم.
وى افزود: پروه خط 3 مشــهد از سال 95 شروع شده كه 
در دو جبهه اســت؛ ميدان فردوسى به طرف قاسم آباد و 
ميدان فردوســى به سمت ســيدى كه در حال حاضر دو 

TBM كار مى كنند. 
تقى زاده خامسى افزود: در مشهد تنها شهردارى هستيم 
كه توانســتيم 700 ميليارد تومان اوراق منتشــر كنيم و 

همه را بفروشيم.
 از ايــن 700 ميليــارد تومــان، 300 ميليــارد تومان 
متعلــق به اين خط اســت. به زودى ما درخواســت هزار 
ميليــارد تومــان از دولت داريــم و قول هــاى اوليه آن 
را گرفته ايــم و بــا توجه بــه برنامه ريزى هايــى كه در 
ســال 96 انجــام داديم اين مبلــغ كافــى خواهد بود.
وى ادامه داد: آنچه كه ما در برنامه داريم اين اســت كه 
تا ســال 1400 يكى از اين دو مســير را كامل كنيم، يا 

باب الجواد به سيدى يا باب الجواد به قاسم آباد.
 بــا توجه بــه صحبت هــاى انجام شــده بــه احتمال 
زيــاد، باب الجــواد به ســيدى را كــه بيشــتر در مركز 
شــهر اســت تراكم مســافر باالتــرى وجــود دارد و به 
كاهــش ترافيك كمــك مى كنــد را راه انــدازى كنيم.
وى ادامه داد: اگر بقيه  مســير راهم فرصت باقى باشــد و 
دولت از لحاظ مالى كمك كند انجام مى دهيم، ما از نظر 
اجرايى مشكلى نداريم اما وضعيت اعتبارى كشور را بايد 

در نظر بگيريم و نمى خواهيم قول غيرعملياتى بدهيم.
رئيس شوراى اســالمى شهر مشــهد نيز درحاشيه اين 
مراســم در گفت و گو با خبرنــگاران گفت: با حمايت هاى 
دولت، نوسانات نرخ ارز تأثير  چندانى بر اجراى طرح هاى 

قطارشهرى مشهد نخواهد داشت.
محمدرضــا حيدرى افــزود: بخش زيــادى از تجهيزات 
قطارشهرى وابســته به منابع ارزى است، ولى با توجه به 
اينكــه دولت ارز مورد نياز طرح هــاى زيربنايى را تأمين  

مى كند، نوسانات ارزى تأثير  چندانى بر اين طرح ندارد.
وى بيان كرد: خط ســوم قطارشهرى مشهد از طرح هاى 
زيربنايى و طوالنى ترين خط آن است كه منطقه «الهيه» 

را به «سيدى» متصل مى كند.
حيدرى ادامه داد: مهم ترين هدف شوراى شهر و مديريت 
شــهرى تأمين  هزينه هاى طرح هاى سنگين است تا اين 

پروژه ها متوقف نشود.
مديرعامل شركت قطارشهرى مشــهد نيز به خبرنگاران 
گفت: هم اينك 45 واگن مورد نياز قطارشهرى مشهد در 
تهران در دســت ساخت است و تا پايان مهر امسال 100 

واگن مورد نياز اين طرح به مشهد مى رسد.
كيانوش كيامــرز در خصوص باالآمدگى آب در مســير 
حفارى خط ســوم نيز افزود: حجــم اصلى آب مربوط به 
ميدان توحيد تا حرم مطهر اســت كــه محل تجمع آب 
بارندگــى و فاضالب بود، ولى از ميدان بيت المقدس اين 

مشكل رفع مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: دســتگاه هاى حفارى از مسيرهاى 
ســخت عبور كرده اند و تنها در مســير عبور خط سوم از 
ميدان بسيج، از زير تونل خط يكم حساسيت هايى وجود 

دارد كه بايد به صورت ويژه انجام شود

مديرعامل شركت خميرمايه رضوى
در گفت وگو با قدس:

 نظارت هاى دولتى در حوزه نان كمرنگ است
دكتر   : رضايى  مـحمـد 
احسان اژدرى، عضو هيئت 
مديره ســنديكاى خميرمايه ايران و 
مديرعامل شركت خميرمايه رضوى 
در گفت وگو با خبرنگار ما،اســتفاده 
جوش شيرين و جوهر قند در نان را 
عامل بسيارى از بيمارى هاى گوارشى 

و گسترش سرطان دانســت و گفت: استفاده از جوش شيرين در 
فرايند پخت نان غيرقانونى و تخلف است، اما به دليل نبود اهرم هاى 
نظارتى كافى و نداشتن استاندارد براى توليد نان اكثر نانواها از اين 

ماده زيانبار استفاده مى كنند.
اين مقام صنعتى آســتان قدس رضــوى با بيان اينكه دانش فنى 
توليد خمير مايه در اين شــركت مطابق با استانداردهاى جهانى 
و كشورهاى پيشرفته اســت، يادآور شد: كسب رتبه برتر شركت 
خميرمايــه در اولين همايش ملى مديريت بهــره ورى و اقتصاد 

مقاومتى نشان دهنده اهميت بخشى به اين امر مهم است. 
عضو ســنديكاى توليد خميرمايه ايران در ادامه درباره دليل تداوم 
استفاده نكردن نانواها از خمير مايه گفت: بوى ترشيدگى نان هم از 
جوش شيرين است واز سوى ديگر زمانبر بودن استفاده از خميرمايه 
در پخت نان دليل عدم تغيير رويه نانوايان و تمايل آنان به استفاده 
از جوش شيرين براى پخت نان است، بنابراين بايد مردم خودشان 

مطالبه گر كنار گذاشتن جوش شيرين باشند.

 استفاده از جوش شيرين ممنوع
وى با بيان اينكه در حوزه نظارت و پيگيرى براى تأمين ســالمت 
غذايى نان مشــكالتى وجود دارد، خاطرنشان كرد: متأسفانه هنوز 
آمار دقيقى از ميزان مصرف جوش شيرين در اين بخش نداريم، اما 
با رصد ميزان توزيع ومصرف خميرمايه در نانوايى هاى قانونمند در 
سطح كشور برآورد شده كه حداقل 50 درصد اين واحدهاى نانوايى 
از خميرمايه براى عمل آورى نان استفاده نمى كنند، يعنى به جاى 

اين ماده از ماده مضرجوش شيرين استفاده كرده اند.
وى درادامه با اشاره به ممنوعيت توليد خمير مورد نياز براى پخت 
نان با جوش شيرين گفت: بر اساس دستورعمل سازمان غذا و دارو 
و ســازمان استاندارد استفاده از جوش شيرين در فرايند پخت نان 
غيرقانونى و تخلف است و امكان پيگيرى قانونى اين نوع واحدهاى 

متخلف از سوى نهادهاى نظارتى وجود دارد.
مديرعامل شــركت خميرمايه آستان قدس رضوى با انتقاد از 
كم رنــگ بودن نظارت هاى دولتى در حوزه نان متذكر شــد: 
متأسفانه اســتاندارد نان در كشــور اجرا نمى شود، همچنين 
گرچه استفاده از خمير مايه براى توليد نان سالم هزينه زيادى 
ندارد، اما نه تنها حذف جوش شيرين محقق نشده، بلكه چند 
ســال اســت كه جوهر قند هم براى سفيد و نرم ترشدن نان و 
مشترى پسند شدن اين ماده مهم غذايى مردم در دستور كار 

برخى نانواها قرار گرفته است.
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مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 شهردارى بخواند
در اين 40 ســال انقالب بدترين شــهردارى را در اين 
دوره داشــتيم، مطمئن باشــيد حذف فرهنگسراهاى 
عفاف و حجاب از بندهاى ســند 2030 است. واى به 

حال ما و فرزندانمان!
 915...1240

 كارت شهروندى چه شد؟
لطفاً پيگيرى كنيد كارت شــهروندى بانك شــهر مدتى است در تهران و چند شهر ديگر 
راه اندازى شــده است، چرا در شهر مشهد مقدس و در حمل و نقل عمومى مانند اتوبوس 

و قطار شهرى مورد استفاده قرار نمى گيرد؟
915...2651

 استقبال پولى شهردارى قدمگاه از مسافران
ديشــب قدمگاه نيشــابور رسيديم، شــهردارى قدمگاه 
ورودى شــهر 3000تومان نصب چــادر 5000تومان و 
ورودى ماشــين هم 5000تومان دريافت مى كرد واقعاً 
سرگردنه اســت و خدماتى هم ارائه نمى دهند، نظارتى 

نيست، هيچ كس هم راضى نبود.
915...5255

 اتوبوس هاى دودى!
در شــأن مشهد و بخصوص حرم مطهر نيست داشتن اتوبوس هايى مانند خط 62 كه غير 
از صدايش كه موجب آلودگى صوتى اســت، آمدن دود به داخل ماشــين موجب آزار و 

اذيت زائران مى شود.
915...8597

 شهردارى بخواند

اذيت زائران مى شود.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

على محمدزاده  آذر ســال گذشته بود كه 
معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس  
 جمهور از تشكيل ميز خدمت در طبقه همكف 
همه دســتگاه  هاى دولتى بــراى ارائه راحت تر 

خدمات به ارباب رجوع خبر داد.
پس از آن بود كه با ابالغ رســمى اين دستور به 
اســتان ها، ايجاد ميز خدمت در ادارات آغاز شد 
و در خراسان رضوى هم با دستور استاندار بايد 
ادارات تــا اول تيرماه ميز خدمــت خود را داير 

مى كردند.
به ســرعت ميز خدمت در بســيارى از ادارات 
داير شــد و به گفته معاون سازمان مديريت و 
برنامه ريزى خراسان رضوى دستگاه هاى اجرايى 
مكلف هســتند هنگام پذيرش ارباب رجوع و 
دريافت مدارك، زمان صدور پاسخ نهايى خدمت 
را در قالب رسيد به شــهروندان اعالم و امكان 
رهگيرى مراحل گردش كار خدمات درخواست 
شده را از طريق ارائه كد رهگيرى منحصر به فرد 

براى ارباب رجوع فراهم كنند.
بر همين اســاس نقض و يا رعايت نشــدن 
حقوق و ضروريات ذكر شده در منشور حقوق 
شهروندى و «طرح ميز خدمت» از مصاديق 
مربوط به تخلفات ادارى كارمندان محسوب 
مى شود و در خراسان رضوى سامانه پيامكى 
به شــماره 10003730 توســط ســازمان 
مديريت و برنامه ريزى استان تعبيه شده كه 
مردم بتوانند گــزارش تخلف از اين مقررات 
و ارائه نشــدن خدمات از طريق ميز خدمت 
را بــه ايــن ســازمان اطالع رســانى كنند.

 ميزخدمت در چند اداره 
با توجه به آنچه ذكر شــد براى آنكه در جريان 
روند امور در برخى ادارات مشــهد قرار بگيريم، 
سرى به چند مركز زديم كه در ادامه مى خوانيد.

آب وفاضالب ناحيه 4مشهد واقع در قاسم آباد 
مقابــل در ورودى بنر بزرگى نصــب كرده و با 
نوشته اى مراجعان را به سمت استقرار ميزهاى 

خدمت راهنمايى كرده است.
داخل اتــاق بزرگى كه به همين منظوردر نظر 
گرفته شده، چند ميز قرار دارد وتعداد مراجعان 
نسبتاً زياد است وآنچه جلب توجه مى كند، اين 
اســت كه مأمور  مربوط پس از بررسى موضوع 
درخواست ارباب رجوع، صريحاً پاسخ نهايى را 
مى دهد و ديگر جمله فردا بياييد را نمى شــود 

شنيد.

يكــى از شــهروندان پــس 
از خــروج از ايــن محــل به 
خبرنگارما مى گويد: قبالً براى 
مشكل مشــابهى كه داشتم 
چنــد روز مراجعــه كردم و 
هر روز به يــك نفر مراجعه 
مى كردم، اما اين بار در عرض 
يك ساعت پاسخم را گرفتم و 
نشان مى دهد اگر همتى براى 
انجام جدى امور باشد، معطلى 

ارباب رجوع معنى ندارد.
امــا آنچه در ايــن محل بيشــتر جلب توجه 
مى كند، اين اســت كه بيشتر مراجعان به يك 
نفر از كاركنان مراجعه مى كنند و مقابل برخى 
از ميزها خلوت اســت كه به نظر مى رســد در 
تقسيم خدمت هاى مورد نظر بين كاركنان بايد 
تمهيداتى انديشيده شــود تا حداقل برخى از 

كاركنان فشار كارى بيشترى را متحمل نشوند.

 اداره پست 
محل بعدى اداره پست ميدان مادر است كه با 
توجه به اينكه كل مجموعه يك ســالن است و 
نمى توان جاى خاصى را به استقرار ميز خدمت 
اختصاص داد روى همان پيشــخوان سابق اين 
مكان برگه هايى نصب شــده كه عبارت (ميز 

خدمت) بر روى آن نوشته شده است.
اما بازهم ازدحام مقابل باجه تحويل مرسوالت 
پستى خاص از قبيل گواهينامه و كارت ملى زياد 
است و به نظر مى رسد متوليان براى تكريم ارباب 
رجوع واجرايى كردن ميز خدمت، بهتر اســت 
تعداد افرادى كه در اين بخش به مراجعان پاسخ 

مى دهند را بيشتر نمايند تا 
معطلى ها به حداقل برسد.

 شركت برق ناحيه 7
محل بعدى شركت برق ناحيه 
7 اســت كه بخشى از سالن 
طبقــه همكف بــه ميزهاى 
و  يافته  اختصــاص  خدمت 
براساس تابلوهاى نصب شده 
مشــخص  محل  ورودى  در 
است از هر بخش شركت يك 
نفر مستقر است و بر اساس مشاهدات خبرنگار 
ما همان اندك مراجعان شركت هم پاسخ خود 

را دريافت مى كنند.

 اداره ماليات
اداره ماليات اما وضعيــت ديگرى دارد؛ خبرى 
از ميزهاى خدمت مانند مراكز قبلى نيســت و 
پشت شيشه اتاق اطالعات برگه اى چسبانده اند 
و نوشــته اند ميز خدمت كه البتــه همان كار 
اطالعات سابق را انجام مى دهد و تنها مراجعان را 
راهنمايى مى كند به كدام قسمت مراجعه كنند.

البته بايد پذيرفت كه با توجه به شكل كار حوزه 
ماليات و ضرورت جابه جايى پرونده ها ايجاد ميز 
كار همانند ســاير ادارات ممكن نيست و بايد 
خدمت رســانى اندكى از شكل سابق و فرايند 

زمانبر آن خارج شود.

 اداره كل ثبت احوال
اداره كل ثبــت احوال در بلوار خيام هم آخرين 
جايــى بود كه ديروز ســرزديم. اينجا هم روى 

پيشخوان اطالعات برگه ميز خدمت چسبانده 
شده و حتى مأمور  انتظامى مستقر در محل هم 
مراجعــان را راهنمايى مى كند تا به كدام باجه 

مراجعه كنند.
اما اتاق معاون فناورى اطالعات مانند هميشــه 
پر از مراجعه كننده اســت و شلوغى آن كاسته 
نشده، مراجعان در ميان همين شلوغى بايد دليل 
مراجعه خود به اداره را توضيح دهند كه با توجه 
به شخصى بودن آنچه بيان مى كنند، بهتر است 
در راســتاى ميز خدمت يا خدمت در راستاى 
وظايف قانونى، مديران مجموعه به گونه اى عمل 
كنند كه اوالً تنها يك نفر ملزم به پاسخگويى در 
اين بخش نباشد تا شهروندان همچنان معطل 
باشند و ثانياً با ايجاد سامانه نوبت دهى، كارى 
بكنند تا مراجعه كننده به تنهايى وارد اتاق مدير 
مربوط شــود و بدون حضور ديگران خواســته 

شخصى خود را بيان كند. 

 كالم آخر
خالصه اينكه آنچه تحت عنوان ميز خدمت در 
دستور كار قرار گرفته، امر پسنديده اى است و 
اميدواريم به نحوى نهادينه شود كه ديگر بى هيچ 
دستور وتكليفى مراجعان به ادارات در كمترين 

زمان پاسخ خود را دريافت كنند.
اما روى ديگر ســكه اندكى نگران كننده است، 
اينكه وضعيت ادارات به حدى رسيده است كه 
مديران عالى كشــور براى پايان دادن به روند 
موجود به فكر راه اندازى ميزهاى خدمت شده اند 
و بيان ديگر اينكه گويى ادارات از وظيفه اصلى 
خود كه همان خدمت بى حاشيه (حاشيه هايى 
چون مراجعات مكرر و پاسخگويى ديرهنگام ) 
بوده، دور شده اند كه بايد الزامى اين چنين براى 

آن ها تعريف شود.
هرچه هست اميد است كه در آينده اى نه چندان 
دور به گفته طراحان اين طرح شــاهد برچيده 
شــدن ميزهاى خدمت به شكل موجود باشيم 
و شــهروندان از طريق سامانه هاى الكترونيكى 
در كمترين زمان و به ســاده ترين شكل ممكن 

خدمات مورد نيازشان را دريافت كنند.

گزارش ميدانى قدس از يك تحول جديد

ميز خدمت ادارات؛ مرهمى بر مصائب بوروكراسى

 وضعيت ادارات به 
حدى رسيده است كه 

مديران عالى كشور 
براى پايان دادن به 
روند موجود به فكر 
راه اندازى ميزهاى 

خدمت شده اند
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روی �ط حاد� دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى ادعا كرد

قراردادهاى استعمارى شركت هاى خدماتى با صنايع
ايرنا دبير«خانه صنعــت، معدن و تجارت 
خراسان رضوى» گفت: 25 درصد از واحدهاى 
صنعتى اين اســتان با ظرفيــت كامل و 75 
درصد كمتر از ظرفيت اسمى خود توليد دارند.
فيروز ابراهيمى، روز گذشــته به مناســبت 
روز گراميداشــت صنعت و معــدن در جمع 
خبرنگاران افزود: 5674 واحد صنعتى استان 
با ســرمايه گذارى 152 هزار ميليارد ريال و 
اشتغال زايى مستقيم براى 188 هزار و 500 
نفر فعاليت دارنــد. وى بيان كرد: با همكارى 
30 گروه ســه نفره از باشگاه دانشگاهى خانه 
صنعت، واحدهاى صنعتى استان عارضه يابى 
شد كه عمده مشكالت آن ها بى ثباتى شرايط 
محيطى و قوانين دولتى، هزينه باالى دارايى و 
حوزه بيمه تأمين  اجتماعى، مشكل تأمين  مواد 
اوليه، نرخ باالى تسهيالت و بدهى هاى معوق 
بانكى واحدهــا بود. دبير خانه صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوى گفت: 40 درصد از 
صنعت و اشتغال استان در محور غرب مشهد 
متمركز شده كه شهردارى به بهانه آاليندگى 
آن ها، نسبت به جابه جايى صنايع اصرار دارد.

 سوء مديريت
ابراهيمى افزود: شــهر بر اثر ســوء مديريت 
توســعه طولى پيدا كرده اســت و در حالى 
كه همه زيرســاخت هاى محور غرب توسط 
واحدهاى صنعتى در طول سال هاى گذشته 
به وجود آمده، شــهردارى به هــر واحد الزام 
كرده كه بايد 35 درصد از ملك خود را واگذار 
كرده و تنها در ازاى مبلغ هنگفتى ادامه توليد 

داشته باشد.
وى اظهار كرد: صنايع مستقر در محور غرب 
مشهد آاليندگى ندارند و اگر واحدى آالينده 
باشد، خود خانه صنعت قبل از ديگران اقدام 
مى كند، ضمن اينكه در سال 95 تعداد 330 
واحد صنعتى در استان آالينده شناخته شد 
كــه اكنون اين تعداد به 110 واحد رســيده 

است.
وى گفــت: در جلســه ســتاد 
تســهيل و رفع موانــع توليد 
استان، عمده مشكالت واحدها 
به شــهردارى مربوط مى شود، 
اما شــهردارى از هيــچ يك از 

مصوبات قانونى ستاد تسهيل استان تمكين 
نكرده است.

ابراهيمى اضافه كرد: سهم صنعت از خدمات 
هيچ است، حتى شهردارى نسبت به آسفالت 
جاده حســن آباد، ورودى شــهرك صنعتى 
تــوس، اقدام نكرده اســت. در حالى كه طى 
پارسال بخش صنعت از محل ماليات بر ارزش 
افزوده 4000 ميليارد ريال به شهردارى مشهد 

پرداخت كرده است.
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراســان 
رضــوى گفت: صنعتگران اســتان براى رأى 
آوردن اعضاى شــوراى شــهر كمك زيادى 

كردند، اما طى يك سال گذشته 
شهردارى و شــوراى شهر حتى 
يــك كوچــه از خيابان هاى اين 
شهر را به نام صنعتگران كه باعث 
ايجاد حدود 200 هزار شغل در 
نامگذارى  شــده اند،  استان  اين 
نكردند. دبير خانه صنعــت، معدن و تجارت 
خراسان رضوى گفت: كشور با ابرچالش فساد 
سيستمى و بيكارى لجام گسيخته روبه روست، 
هيچ كمبود ارزى در شرايط فعلى نيست، اما 
ارز براى نيازهاى اساسى كشور توزيع نمى شود 
يا حداقل عادالنه توزيع نمى شود. ابراهيمى با 
بيان اينكــه توليدكنندگان واقعــى وارداتى 
نداشــته اند، افزود: در اين وضعيت بايد ابتدا 
فســاد اقتصادى از بين بــرود، نرخ ارز واقعى 
شود، جلو ويژه خواران و رانت خواران گرفته 
شده و بازار ثانويه براى عرضه ارز توافقى ايجاد 
شــود. وى همچنين قراردادهاى شركت هاى 

خدماتى از جملــه برق، آب و گاز را با صنايع 
اســتان استعمارى خواند و گفت: در زمستان 
گاز صنايع را قطع مى كنند و در تابستان برق 

آن ها را، اين جفا در حق صنايع است.
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراســان 
رضوى گفت: در ســه ماهه نخســت امسال 
به رغم فشــارهاى اقتصادى، شرايط صنايع 
اســتان نسبت به گذشته بهتر بوده و اشتغال 
حفــظ شــده و ميــزان صــدور پروانه هاى 
بهره بردارى نيز مشــابه ســال قبــل بوده 

است.
ابراهيمى اظهار كرد: تشديد تحريم ها صنعت 
اســتان را متأثر خواهد كرد، اما بخش معدن 
استان به دليل وجود عمده فناورى استخراج 
در داخــل منطقه از تشــديد تحريم ها ضرر 
زيادى متحمل نمى شــود؛ در مجموع با اين 
وضعيت سال 97 سال بســيار سختى براى 

صنعت خراسان رضوى خواهد بود.

آب و �وا
 پيش بينى وزش باد و توفان 

در خراسان رضوى
قدس: بررســى نقشــه هاى پيش يابى و تصاويــر ماهواره 
نشــان دهنده افزايش تدريجى شــدت وزش بــاد بوده كه 
بخصوص براى نيمه جنوبى اســتان وزش باد شديد همراه با 
گرد و خاك را به همراه خواهد داشت.  اين وضعيت به تناوب 
تا چهارشنبه ادامه دارد؛ ضمن اينكه از امروز در مناطق ذكر 
شده توفان و گرد و خاك و با توجه به سمت و سرعت باد در 
نوار شرقى استان كاهش كيفيت هوا، ميزان ديد افقى و بروز 
خسارت دور از انتظار نيست.  گفتنى است تداوم روند افزايش 

دماى هوا نيز تا امروز(دوشنبه) پيش بينى مى شود.

��ر
 با امضاى يك تومار اعالم شد

 درخواست مردم مه والت براى ابقاى 
فرمانده نيروى انتظامى شهرستان

هاشم رسائى فر: فرمانده نيروى انتظامى شهرستان مه والت 
از جمله معدود مسئوالنى است كه بومى اين شهرستان است 
كه البته اين مسئله باعث شــده تا از زمان حضور سرهنگ 
ذوالفقارى در شهرســتان مه والت ميزان رضايتمندى مردم 
و مسئوالن شهرستان نسبت به عملكرد نيروى انتظامى دو 
چندان شــود. در همين راستا و در شرايطى كه زمزمه هايى 
مبنى بر انتقال ســرهنگ ذوالفقارى به شهرســتان ديگرى 
به گوش مى رسد، مردم و مســئوالن شهرستان مه والت با 
امضاى تومارى ضمن ابراز رضايتمندى شان از اوضاع امنيتى 
شهرستان و نيز اذعان به اين نكته كه بومى بودن و شناخت 
خوبى كه فرمانده نيروى انتظامى مه والت از شرايط شهرستان 
دارد، توانسته كمك شايانى به برقرارى نظم و امنيت كند از 
ســردار كريمى فرمانده كل نيروى انتظامى خراسان رضوى 
درخواســت كردند تا در صورت صالحديد، نسبت به تمديد 
حداقل يك دوره ديگر از مدت خدمت فرمانده نيروى انتظامى 

مه والت اقدام كند.
امام جمعه مه والت يكى از امضا كنندگان تومار 12 صفحه اى 
مردم شهرستان مه والت اســت. او در گفت وگو با خبرنگار 
ما اظهار داشــت: اينكه نيروهــاى كار آمد و خدومى از بدنه 
مردم شهرستان فرصتى برايشــان ايجاد شود كه بتوانند در 
ديار و شــهر خودشان به جامعه و كشور اسالمى مان خدمت 
كننــد، اتفاقى خوب و قابل قدردانى اســت كه اين اتفاق به 
ســبب دوران حضور سرهنگ ذوالفقارى در رأس فرماندهى 
نيروى انتظامى شهرستان مه والت افتاده است. خدا را شكر 
كــه مردم عزيز مه والت از حضــور نيروى كاربلد و خدومى 
همچون ايشــان رضايتمنــدى بااليى دارنــد و در همين 
راســتا با امضاى تومارى چند صفحــه اى از فرماندهى كل 
نيروى انتظامى استان در خواست داشتند تا نسبت به تمديد 
مدت خدمت فرمانده نيــروى انتظامى مه والت همراهى و 

مساعدت الزم را داشته باشند.
حجت االسالم محمد على ميرى همچنين ادامه داد: كارنامه 
هر مســئولى در زمان تصديگرى ســمتش نشــان دهنده 
قابليت هاى اوست. بواقع نزديك بودن شهرستان مه والت به 
مرزهاى كشور افغانستان كه محل ترانزيت مواد مخدر به تمام 
دنياســت، قطعاً خطرات زيادى براى مردم شهرستان در پى 
خواهد داشت كه ميزان كشفيات نيروى انتظامى در سال هاى 
اخير و امنيت و نظم قابل قبولى كه در شهرستان حاكم شده 
است نشان دهنده كارنامه قابل قبول نيروى انتظامى در اين 
منطقه بوده است كه به سبب همين كارنامه مردم از سردار 
كريمى فرمانده كل نيروى انتظامى خراسان رضوى درخواست 
ابقاى سرهنگ ذوالفقارى در سمت فعلى اش را داشته اند كه 
اميدواريم فرماندهى كل نيروى انتظامى استان نسبت به اين 

درخواست و تقاضا نگاه ويژه اى داشته باشند.

معاون فرماندار خبر داد
 پيش بيني اختصاص 37 ميليارد تومان اعتبار 

دولتي براي ساخت 2 ايستگاه راه آهن سبزوار
فارس: معاون فني و عمراني فرمانداري سبزوار از پيش بينى 
اختصاص 37 ميليارد تومان اعتبار براي ساخت دو ايستگاه 

اصلي و بين راهي راه آهن اين شهرستان خبر داد.
اسماعيل نصرآبادى با اشاره به  برگزارى نشستى با مديركل 
ساخت و توســعه راه آهن منطقه دو كشور و مديركل دفتر 
فنى شركت زيرساخت و توسعه راه آهن ايران، گفت: در اين 
نشست، وضعيت ساخت دو ايســتگاه راه آهن سبزوار مورد 
بررسى قرار گرفت و براى احداث دو ايستگاه اصلى و بين راهى 

37 ميليارد تومان اعتبار پيش بينى شده است. 
معاون فنى و عمرانى فرماندارى سبزوار افزود: اسناد برگزارى 
مناقصه براى ساخت دو ايستگاه راه آهن سبزوار تهيه و آماده  

شده و در حال پيگيرى تملك اراضى هستيم.
وى با اشــاره به اتمام مراحل مكان يابى ســاخت دو ايستگاه 
راه آهن ســبزوار، بيان كرد: ايســتگاه اصلى راه آهن سبزوار 
براســاس اســتانداردهاى روز در مجاورت كمربندى هشت 
 بهشت و ايستگاه بين  راهى نيز در كيلومتر 37 سبزوار ساخته 
مى شود. نصرآبادى تصريح كرد: اگر اعتبار موردنياز به صورت 
100 درصد تخصيص يابد، پيش بينى مى شــود، دو ايستگاه 
راه آهن سبزوار تا هفته دولت سال 1398 به  بهره بردارى برسد.
معاون فنى و عمرانى فرماندارى سبزوار با اشاره به  اختصاص 
145 ميليــارد تومان اعتبار طى ســفر رئيس جمهور به اين 
شهرستان، گفت: خوشــبختانه اين سفر بركات زيادى براى 
سبزوار به دنبال داشــت كه از اين ميزان اعتبار حدود 100 
ميليارد تومان به تكميل پروژه راه آهن سبزوار اختصاص  يافته 

است.
وى افزود: در حال حاضر، زيرســاخت احداث راه آهن سبزوار 
به طول 45 كيلومتر از ايستگاه سلطان آباد به  سمت سبزوار به 
پايان رسيده كه با اتصال آن به راه آهن كاشمر و تربت حيدريه 

در مسير ريل اصلى جنوب به شمال قرار مى گيرد.

 آتش سوزى بازار رضا  در مشهد مهار شد

 ايرنا: سرپرست ايستگاه يكم آتش نشانى مشهد گفت: آتش 
سوزى در بازار رضا (ع) با تالش آتش نشانان بسرعت مهار شد.
حســن نجمى افزود: اين آتش ســوزى روزگذشته در اولين 

هشتك اين بازار از سمت ميدان 17 شهريور روى داد.
وى بيان كرد: كانون آتش، يك انبار 10 مترى داروى گياهى 
در طبقه فوقانى يكى از مغازه هاى اين فروشگاه بود كه حدود 

نيمى از فضاى آن زير آتش رفته بود.
نجمى خاطرنشان كرد: آتش بسرعت توسط آتش نشانان مهار 

و از سرايت آن به ساير فروشگاه ها جلوگيرى شد.
وى گفت: اين آتش سوزى خسارت جانى نداشت و علت وقوع 

آن در دست بررسى است.

 اتصال برق منزلى را به آتش كشيد
نيشابور- خبرنگارقدس: كشيدن بار اضافى و نقص فنى در 
سيم كشى برق منزل مسكونى در بلوار بعثت نيشابور موجب 

آتش سوزى شد.
مديرعامل ســازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى 
نيشابوراظهاركرد: با اعالم آتش سوزى در يك منزل مسكونى 
واقع در بلوار بعثت يك تيم از آتش نشانان ايستگاه شماره 5 

به محل اعزام شدند.
ســيد مهدى حسينى گفت: آتش كه از پشت يخچال شروع 
شده بود، قبل از آنكه به ساير لوازم منزل سرايت كند، توسط 
آتش نشــانان مهار شد و آتش نشانان پس از خاموش كردن 

آتش اقدام به جدا سازى و ايمن سازى محل كردند.
وى خاطرنشان كرد: در اين آتش سوزى يخچال فريزر كمى 

آسيب ديد و داخل خانه نيز دود زده شد.

 آتش به جان پنبه ها افتاد

نيشابور- خبرنگارقدس: مديرعامل سازمان آتش نشانى و 
خدمات ايمنى شهردارى نيشابور از يك كارگاه لحاف دوزى 
در ميدان گلشن نيشابور كه طعمه آتش بى احتياطى مالك 

شد،خبرداد.
سيد مهدى حسينى گفت: با اعالم آتش سوزى مغازه لحاف 
دوزى يك تيم از آتش نشانان ايستگاه شماره 4 به محل اعزام 

شدند.
وى يادآور شد: آتش نشانان با حضور در محل با توجه به دود 
زياد داخل مغازه با استفاده از دستگاه تنفسى وارد مغازه شدند 
و كيسه هاى نيم سوز را از آنجا خارج كرده و در بيرون مغازه 

با استفاده از آب نسبت به خاموش كردن آتش اقدام كردند.
وى خاطرنشان كرد: خوشبختانه با اعالم بموقع و سرعت عمل 
آتش نشــانان قبل از آنكه آتش به بالكن مغازه و مغازه هاى 
مجاور سرايت كند، آن را مهار كرده و به طور كامل خاموش 

كردند.
حسينى يادآورشــد: علت اين آتش سوزى در دست بررسى 
است، ولى احتماالً بى احتياطى موجب بروز آتش سوزى شده 

است.

دادسراى عمومى و انقالب مشهد با حضور در
 سهامداران پرديسبان خواستار 

دريافت مطالبات خود شدند 

  ايرنا: جمعى از سهامداران شركت پرديسبان روز گذشته با 
حضور در دادســراى عمومى و انقالب در خيابان كوهسنگى 
مشــهد و ديدار با مسئول قضايى پرونده اين شركت خواهان 
سرعت هرچه بيشتر در رسيدگى به پرونده و دريافت مطالبات 
خود شدند. در جريان اين ديدار و گفت و گوى سهامداران با 
مسئول قضايى پرونده شركت پرديسبان قرار شد امروز همراه 
با بازپرس پرونده و نمايندگان سهامداران نشستى با دادستان 

مشهد برگزار شود.
يكى از ســهامداران پرديســبان گفت: دادستان مشهد ورود 
خوبى به پرونده داشته و متهمان اصلى نيز دستگير شده اند. 

محمد حافظيان افزود: اگر ورود شــخص دادســتان مشهد 
به پرونده نبود سرنوشــت شــركت پرديسبان نيز مشخص 

نبود. 
على محمدى از ديگر سهامداران پرديسبان نيز گفت: مدت 
چهار سال است كه پيگير مطالبات خود هستيم، اما تاكنون 

هيچ مبلغى به ما پرداخت نشده است.
شركت گردشگرى و سرمايه گذارى پرديسبان در سال هاى 
اخير با تأسيس  دفتر در مشهد اقدام به فروش سهام كرد كه 
با اســتقبال روبه رو شد و ارزش هر سهم آن تا يك ميليون و 
100 هزار ريال افزايش يافت، اما از حدود دو سال و نيم پيش 
دادستان عمومى و انقالب مشهد دفاتر فروش غيرقانونى اين 

شركت را پلمب كرده است.
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  قدس داليل طالق  در مشهد را بررسى كرد 

«منفورترين حالل» روى ميز توافق!

گزارش

سرور هاديان همه اين ســوژه از گفــت و گوى چند دختر 
دانشــجو و فارغ التحصيل دانشــگاهى در جلــو دادگاهى كه 
براى طالق دوســت شان آمده بودند، شــروع شد كه  در يك 
گفت و گوى دوســتانه معتقد بودند، امروزه مهريه ديگر كارايى 
گذشته را ندارد و بهتر است مهريه از جلسات خواستگارى حذف 
و بــه جاى آن زن و مرد از حقوق مســاوى  در ازدواج برخوردار 

باشند.  
 مهريه  يا صداق 

مهريه يا به شــكل كهن تر آن، كابين به مالى گفته مى شــود 
كه مرد در هنگام وقوع عقد نكاح به همســر خود مى پردازد يا 
مكلف به پرداخت آن مى شود.  مرد به هنگام اجراى صيغه نكاح، 
چيزى را به همســرش تقديم مى كند كه در اصطالح «مهريه» 
يا صداق ناميده مى شــود. اين هديه و بخشش كه از طرف مرد 
انجام مى شود، امروزه تضمينى براى پايبندى به زندگى مشترك 
زن و مرد تصور مى شود. همچنين در نوع مهريه نيز محدوديتى 
وجود ندارد و هر چيزى كه ارزش اقتصادى و اجتماعى داشــته 

باشد، مى تواند مبناى مهريه قرار گيرد.
 دور زدن قوانين 

يك دانشجوى مقطع ارشد مديريت درباره حذف مهريه مى گويد: 
از گذشــته هاى دور اصطالح «مهريه را كى داده و كى گرفته؟» 
مرســوم بوده است و اين در حالى است كه در يك دهه گذشته 
اين مهريه دادن و گرفتن متداول شد و مردانى به خاطر ناتوانى 
در پرداخت آن به زندان افتادند، تا جايى كه قوانين براى حل اين 
مشكل وارد عمل شد. از بحث قابليت اجرايى پرداخت فقط 110 
سكه از مهريه هاى تاريخ تولدى بگيريد تا دور زدن قوانين وثبت  
نبودن اموال بــه نام مرد براى آنكه زن حق توقيف اموال مرد را 

بابت مهريه نداشته باشد.
 نسخه هاى جديد همراه با روز

سميرا احســانى مى افزايد: به نظر من نگاه به زندگى مشترك 
با الگوهاى ســنتى  اين روزها ديگر نسخه درمانى اختالف هاى 
زناشويى نيست. بسيارى از زنان شهرمان با به اجرا گذاشتن مهريه 
شان اين اصطالح را تغيير دادند تا جايى كه بسيارى از پسران و 

خانواده هاى  آن ها هم از اين موضوع ابراز نگرانى كردند.
 او بيان مى كند: آن زمان كه مهريه هاى تاريخ تولدى مد شــده 
بــود،  به دليل همين نگرانى ها دوباره كاهش پيدا كرد و به رقم 

معقول ترى رسيد.
 يك سكه معادل حق طالق 

ســتوده پارســايى، هم در اين باره مى گويد: به اعتقاد من ما در 
قوانين حقوقى و عرفى ازدواج در كشور و شهر مذهبى و سنتى 
مثل مشــهد كه به علت مهاجرپذيرى داراى خرده فرهنگ هاى 

زيادى است،دچارمشكالت فراوانى هستيم.
اين دانشــجوى رشته پزشــكى مى افزايد: امروزه  نسل جديد و 
بخصوص خانواده هاى مرفه تر به ســمت حذف مهريه يا مهريه 
تك ســكه اى به نيت «اهللا» مى روند و به جاى آن حقوقى چون 
حق سكونت، مســكن، تحصيل و كار كه از قديم هم در برخى 
خانواده ها متداول بوده، و همچنين حق حضانت و طالق به آن 

اضافه شده است.
يك دانشجوى مهندسى ارشد عمران درباره حذف مهريه و دادن 
حق طالق و حضانت به همسر مى گويد: به اعتقاد من اين موضوع 
هنوز خيلى مورد تمايل و پذيرش پسرها و خانواده هاى دو طرف 
نيست. بسيارى اوقات زن ها به دليل ديدگاه احساسى بر سر يك 
دعواى كوچك ممكن است به سمت طالق بروند و دادن اين حق 
به آن ها خيلى هم نمى تواند در استحكام خانواده تأثيرگذار باشد.

رامتين رضايى تصريح مى كند: از طرفى خانواده پسر هم چندان 
موافق دادن اين حقوق به دختر ها نيستند يا احساس مى كنند از 

اقتدار پسرشان در زندگى كم مى شود.
امير هاشمى كه در مرحله خواستگارى رفتن و ازدواج است نيز 

درباره اين موضوع  بيان مى دارد: با توجه به وضعيت اقتصادى  و 
افزايش نرخ سكه احساس مى كنم،كم كم به سمت كاهش مهريه 
يا حذف آن برويم و اين در حالى است كه خانواده هاى دختر هم 
نگران اين وضعيت اقتصادى هستند و مجبورند به اين موضوع 

رضايت دهند.
 حقوق مساوى و عدالت در اموال

وى كه داراى  شــغل آزاد اســت، تصريح مى كند: من به عنوان 
مردى كــه در آســتانه ازدواجم، معتقدم اگر فرهنگ ســازى 
صحيحى از كاهش نرخ مهريه وجود داشته باشد و تمامى حقوق 
زن و مرد در ازدواج يكسان باشد اين موضوع خوب پيش خواهد 
رفت، حداقل هر دو نفر در كنار هم در شرايطى زندگى مى كنند 
كه هيچ كدام به جبر و ترس نيست، جبرى از پرداخت مهريه يا 
نداشتن امكان طالق. با شرايط يكسان در ازدواج براى زن و مرد 
موافقم و در صورت بروز مشــكل و طالق، تقسيم عادالنه نيمى 
از همه آن چه كه دو طرف در دوران زندگى مشــترك به دست 

آورده اند كه اين موضوع نياز به فرهنگ سازى دارد.
وى در اين خصوص مى گويد: البته ذكر اين نكته ضرورى است 
حضانت و طالق دو نكته اى است كه در اسالم  و در قوانين به مرد 
تأكيد  شده است چون شايد زن امكان نگهدارى فرزند را نداشته 
باشــد و يا بعد از طالق تا مدتــى نتواند براى تأمين  هزينه هاى 

خودش كار مناسب و حتى جايى براى زندگى پيدا كند. 
 جايگاه تاريخى و مذهبى مهريه

عضو هيئت  علمى دانشــگاه فردوسى مشــهد در گفت و گو با 
خبرنــگار ما درباره حذف يا كاهش مهريه به جاى تعلق گرفتن 
حــق طالق و حضانت به زن مى گويــد: از نظر بعد اجتماعى و 
عرفى و جامعه شناختى تغيير نگرش جزو هنجارهاى عرفى است. 
مهريه در فرهنگ دينى ما از گذشته هاى دور وجود داشته است و 
جزو اعتقادات و يك اصل مهم در ركن خانواده محسوب مى شود.

 مهريه تحت تأثير  زمان و مكان 
غالمرضا حســنى مى افزايد: حذف يا كاهش مهريه در ازاى حق 
طالق و حضانت يك جنبه شخصى است و تا جايى مى توان ميزان  
آن را تحت تأثير  شرايط اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى در زمان و 
مكان خاص  دانست. وى خاطر نشان مى سازد: براى مثال در ايالت 
عشاير و در روستا ها و يا حتى در شهرهاى كوچك و بزرگ ميزان 
و نوع آن متفاوت است. حتى در خراسان هاى شمالى و جنوبى و 

رضوى هم مناسك و آداب و رسوم آن متفاوت است.
 مهريه و خرده فرهنگ ها 

اين محقق مسائل اجتماعى و جمعيت با بيان اين نكته كه مهريه 
تحت تأثير  خرده فرهنگ ها در هر دوره زمانى متغير است، اظهار 
مى دارد: طى ســال هاى اخير افزايش نرخ مهريه در شــهرهاى 
بزرگ شايع شد تا جايى كه نوع و ميزان آن با توجه به منطقه و 
سطح خانوادگى متفاوت بود، مهريه هاى تاريخ تولدى، 10 هزار 
شاخه گل، سفرهاى زيارتى، سفرهاى خارج از كشور، ملك  و... 

امــا آن چه در همه اين مهريه ها وجود دارد آن اســت كه اصل 
مهريه پذيرفته شده است اما ميزان آن براساس شئونات و توان 

مرد متفاوت است.
 احساسى نگاه نكنيد

اين استاد  دانشگاه تصريح مى كند: اما اين كه مهريه براى گرفتن 
حق طالق و حضانت منتفى باشد پسنديده نيست؛ زيرا مهريه 
به نوعى تأمين  اقتصاد زن در صورت بروز مشــكل براى زندگى 

مشترك اوست و نبايد به آن احساسى نگريست.
وى همچنين به اين نكته اشاره كرد كه اعتماد دو طرف بهترين 
گزينه براى زندگى آرام مشترك است و به اعتقاد من نبايد تصور 
شود،شروط ضمن عقد تضمين كننده و سبب تحكيم خانواده 

است. 
عضو هيئت  علمى دانشــگاه فردوســى با تأكيد  بر اين نكته كه 
متأسفانه  گاه اين اشــتباه در ذهن جوان هاى امروز وجود دارد،  
مى گويــد: زن و مــرد داراى حقوق مســاوى و برابرى در حوزه 
اجتماعى هستند اما اين تساوى به معناى تساوى رياضى نيست. 

 زنان احساسى و قوانين محكم 
وى خاطر نشان مى سازد: زنان نسبت به مردان بيشتر در زندگى 
تحــت تأثير هيجانات قرار مى گيرند و از اين رو حق طالق براى 
آن ها يكســان با مردان قرار نگرفته است و در خصوص حضانت 
هــم قانون گذار براى آن كه در صورت بروز مشــكل بين زن و 
مرد، مادر پس از طالق شــايد امــكان تأمين  هزينه هاى خود و 
فرزند را نداشته باشد اين حكم را در نظر گرفته تا بر زن فشارى 

نباشد.
 ضعف آموزش 

غالمرضا  حسنى تأكيد  مى كند: امروز مشكل  جوانان ما نداشتن 
حق طالق و حضانت خانم ها نيســت بلكه نداشتن مهارت هاى 
زندگى دختر و پسرهاى ماست.در حال حاضر دختران و پسران 
ما به جهت امكانات رفاهى و شــرايط ازدواج  نسبت به گذشته 
امكانات زيادى دارند اما متأســفانه  ضعف در آموزش اســت. در 
دوران مدرسه و دانشگاه چند واحد مهارت زندگى آموزش داده 
مى شود و آن ها بر چه اساسى آمادگى براى يك زندگى مشترك 

را اعالم مى كنند؟
وى اعالم مى كند: اگر ازدواج ها به سمت ساده زيستى و متناسب 
با شرايط اجتماعى و فردى پيش برود،آمار طالق در شهر مذهبى 

و مهاجر پذير و داراى حاشيه شهر مشهد كمتر رخ مى دهد. 
وى خاطر نشان مى سازد:اى كاش فرهنگ و رأفت امام رضا(ع) 
را در شــهرمان در بين بازاريان، مدرسه ها، دانشگاه ها و اداره ها و 
خانواده هايمان افزايش دهيم  تا شاهد اختالف و مشكالت كمتر 

آسيب هاى اجتماعى به خصوص در بحث طالق باشيم.
بنابراين، با توجه به مشكالت فراوان اجتماعى، عاطفى، تربيتى و 
خانوادگى ناشى از طالق همچنان كه در روايات آمده به طالق به 

عنوان «منفورترين حالل» بايد نگريست.

نكردند. دبير خانه صنعــت، معدن و تجارت مصوبات قانونى ستاد تسهيل استان تمكين 


	page 1 khorasan new new
	page 2 khorasan 
	page 3 KHorasan new
	page 4 khorasan new

