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ــزرگ ترين  ــداث فاز اول ب ــمى عمليات اح طى مراس
لندفيل مهندسى دفن بهداشتى پسماند كشور با اعتبار 12 

ميليارد تومان آغاز شد.
ــهد،  ــهردارى مش ــانى ش به گزارش پايگاه اطالع رس
ــازمان مديريت پسماند  ابوالفضل كريميان؛ مديرعامل س
ــم كه با حضور معاون امور  ــهردارى مشهد در اين مراس ش
ــهردارى ها و دهيارى ها،  ــازمان ش ــاى س ــهردارى ه ش
ــهد، رييس و جمعى از اعضاى شوراى اسالمى  شهردارمش
ــت خراسان رضوى،  ــهد، مديركل محيط زيس ــهر مش ش
ــهرى شهردارى مشهد برگزار  فرماندارو معاون خدمات ش
شد، گفت: باتوجه به توسعه شهرها و افزايش جمعيت يكى 
ــى و اقتصادى  ــا اهميت اجتماعى، سياس ــات ب از موضوع

مديريت پسماند كالنشهرها است.
وى افزود: بر اين اساس در كالنشهر مشهد به دنبال اين 
ــتيم تا جمع آورى، حمل، ذخيره سازى بازيافت و دفن  هس
بهداشتى پسماند را با هم و به صورت يك زنجيره ببينيم و 

براى آن برنامه ريزى كنيم.
ــكالت حوزه پسماند  ــاره به اينكه يكى از مش وى با اش
ــيرآبه است، اظهاركرد: بر اين اساس در محل دفن زباله  ش
جديد طرح جمع آورى و بازچرخانى شيرابه هاى پسماندها 

را مورد توجه قرارداده ايم.
ــر ازاولويت هاى  ــن يكى ديگ ــه داد: همچني وى ادام
ــت زباله هاى  ــماند بازياف ــهرى در حوزه پس ــت ش مديري
ــتا تا پايان سال خط بازيافت  ــت كه در اين راس ــك اس خش
كاغذ با ظرفيت 25 تن با12 ميليارد تومان اعتبار راه اندازى 

خواهد شد.

ــركت آب و فاضالب تبصره دو  ــاون بهره بردارى ش مع
ــانى باعث آلودگى و هدر رفت55   نيشابورگفت: عامل انس

هزار مترمكعب آب شرب در اين شهر شد. 
ــط انتقال آب 600  ــاره به رفع اتفاق خ ــر تميز با اش جعف
ــت  ــهر افزود: اين خط انتقال در پى برداش GRP  اين ش
ــتاى مجاور با  ــط اهالى روس ــح از كف رودخانه توس مصال

استفاده ازبيل مكانيكى دچار شكستگى شد. 
ــتگى اين خط باعث كدورت  ــت: شكس وى اظهار داش
ــبكه توزيع شد و 42هزار مشترك را با مشكل كيفى آب  ش
ــرب ،  ــراى جلوگيرى از هدر رفت آب ش ــه كرد كه ب مواج
ــم از مدار بهره  ــا دبى 110ليتر برثانيه ه ــت حلقه چاه ب هف

بردارى خارج شد. 
ــات اصالحى و بكارگيرى 7  ــه گفته وى  پس از اقدام ب
ــبكه اقدام شد و خطوط  ــبت به  تخليه ش اكيپ اجرايى نس
ــورد پيمايش قرار  ــاعت م ــورد نظر در مدت كمتر از 6 س م
گرفت. وى اظهار داشت: 11 كيلومتر خطوط اصلى انتقال 
ــع GRP  (600-800) و همچنين مخزن 10 هزار  و توزي
متر مكعبى هم تا تكميل مراحل شستشو از مدار خارج شد. 
ــرب مورد نياز شهروندان  ــان كرد:آب ش تميزخاطر نش
ــتگى خط ،  با استفاده از منابع و  در مدت زمان ترميم شكس
مخازن ديگر و مديريت فشار تامين و آب آلوده نيز ازخطوط 

و شبكه توزيع تخليه شد.

دور و بر سالن عريض و طويل پر است از 
موتور يخچال سوخته، تلفن  خراب، سماور 
ــته،  ــوخته، صندلى  شكس و جاروبرقى  س
ــه صداى  ــاده و البت ــاى از كار افت زائربره
گوش خراش جوشكارى و چكش نجارى 

و فرز برقى ... كه به گوش مى رسد.
ــوزن انداختن است و  نه جايى براى س
نه هوايى براى تنفس! در و ديوارهايى كه 
ــت از انواع آچار و جعبه ابزار و هوايى  پر اس
سرشار از بوى تند الستيك و دود ماشين،  
ــخت مى سوزاند. اما  ــم را س كه گلو و چش
حضور در اين كارگاه غبارگرفته علتى دارد 
كه شعاعش در گوشه گوشه كارگاه ريشه 
دوانده و دل هاى عاشق بسيارى را وابسته 

خود كرده است.
ــاعت 10 صبح است. وارد پاركينگ  س
ــوم،  ــماره 1 حرم مطهر رضوى مى ش ش
ــگ درب كرم  ــن پاركين ــى از اي در بخش
ــى باالى اين  ــت، تابلوي رنگ بزرگى اس
ــته  در خودنمايى مى كند كه روى آن نوش
ــات  ــاى اداره خدم ــه كارگاه ه «مجموع
ــوم بعد از  ــه مى ش ــالن ك ــى». وارد س فن
ــدار دهنده ايمنى چشمم به  تابلوهاى هش
ــده بر ديوار مى افتد «اينجا  جمله نصب ش
كه آمدى چترت را ببند، در ايوان اين خانه 

جز مهربانى نمى بارد»
به سراغ سيد على موسوى؛ سرپرست 
ــه كارگاه هاى فنى حرم مى روم و  مجموع
ــتر با امور و خدماتى كه  براى آشنايى بيش
ــود با او هم  ــط اين كارگاه ارائه مى ش توس
صحبت مى شوم. مردى 54 ساله با موها و 
ــنى سفيد كه 8 سال از عمرش را در  محاس
بخش صندلى چرخدار و سپس در بخش 
ــپرى كرده  خدمات فنى به عنوان خادم س

است.
خدمت در هر پست و مقام

او كه سرش حسابى شلوغ است و تلفن 
ــا در حال زنگ  خوردن  محل كارش دائم
ــت با خوش رويى و حوصله به تشريح  اس
ــود  خدماتى كه در اين كارگاه انجام مى ش
ــالن بزرگ  مى پردازد و مى گويد: در اين س
ــته به  ــدود 20 كارگاه وجود دارد كه بس ح
ــك تا 10 نفر در  ــيفت بندى نيروها، از ي ش
ــغول به كارند و در مجموع  هر كارگاه  مش
بيش از يك هزار نيروى فنى كه در مقاطع 
ــر و مهندس،  ــى از دكت مختلف تحصيل
ــتادكار گرفته تا كارگر و نظافتچى؛ در  اس
تخصص هاى مختلف و در قالب نيروهاى 
ــد و اين  ــام وظيفه مى كنن افتخارى انج
ــا هر هفته پس از آموزش هاى فنى  نيروه
ــاعت در  اختصاصى و ايمنى، به مدت 9 س
زمينه هاى مختلف مشغول به كار مى شوند.

موسوى مى افزايد: بعضى از اين نيروها از 
ــهرهاى دور همچون تهران، شاهرود،  ش
ــى يك يا دو روز به  ــمنان و زاهدان ماه س
ــاس تخصصى  اين كارگاه مى آيند و بر اس
كه دارند در كارگاه هايى همچون مكانيك، 
تراشكارى، جوشكارى، خياطى، نقاشى، 
نجارى، كارواش، الكترونيك، تابلوسازى، 

ــى،  ــوازم برق ــر ل ــازى، تعمي باطرى س
ــى، تعمير ويلچر و  سيم پيچى و سيم كش
زائربر ... مشغول خدمت مى شوند. كم سن 
و سال ترين آنها 22 ساله و مسن ترينشان 
65 ساله است كه بسته به تخصصشان از 
ــمت هاى مختلف بهره گرفته  آنان در قس

مى شود.

رفع عيب لوازم هاى برقى
همان طور كه پاسخگوى تلفن هاست، 
ــذ  ــا را روى كاغ ــى از رواق ه آدرس يك
ــى از نيروها مى دهد تا  ــد و به يك مى نويس
ــته را تحويل بگيرد. بعد از  صندلى شكس
ــن مى گويد: در برخى موارد چند  اتمام تلف
ــى لوازم هايى  ــر از نيروها براى سركش نف
همچون سماور برقى، يخچال و جاروبرقى 
به ادارات مراجعه مى كنند تا اگر نياز به تعمير 
جزئى داشت در محل، رفع عيب كنند و اگر 
تعمير وسيله زمان بر و يا قطعه  آن  سوخته 

بود، وسيله به كارگاه منتقل  شود.
ــى، نجارى  ــكارى، نقاش كارگاه  جوش
ــاى اين  ــر بخش ه ــكارى از ديگ و تراش
ــت، در اين كارگاه ها خادمان  مجموعه اس
بى ادعا با لباس هايى سرمه اى مشغول به 
كارند. در كارگاه لوازم برقى انواع سمار برقى 
ــاز، پنكه، موتور يخچال،  و گازى، چاى س
دسته جاروبرقى و ... در قفسه هايى منظم 
ــده اند و شماره تلفن اداره مربوطه  چيده ش
ــبانده شده تا در بين حجم  نيز روى آن چس

انبوهى از وسايل خراب گم نشوند.
ــوى مى  گويد: كارگاه لوازم برقى  موس
ــلوغ است و  ــبتا ش يكى از كارگاه هاى نس
ــا از تمام ادارات حرم مطهر لوازم هاى  غالب
ــا مى آورند تا رفع  ــود را براى م معيوب خ
عيب شود. با توجه به اينكه اين لوازم  اموال 
ــتند تالش مى كنيم تا آنها را  موقوفه هس
ــا كنيم، در صورتى كه  تعمير و دوباره احي
قابل تعمير نباشند از قطعات آنها براى ساير 

لوازم  استفاده مى شود.

كار حرم لنگ نمى ماند
ــس در اين  ــد: هيچ ك ــه مى ده او ادام
ــدوزى كار  ــت مال ان ــه با ذهني مجموع
نمى كند، بلكه همه دوست دارند تا بسته به 
حرفه و تخصص خود كار حرم را راه بيندازد. 
ــن مجموعه به هيچ وجه بى اخالقى  در اي
ــود ندارد و اين از  ــا برخورد فيزيكى وج و ي
عنايات حضرت رضاست كه مهربانى خود 

را به ديگران نيز سرايت داده اند.
ــرت  ــزه حض ــرف از معج ــى ح وقت
مى شود بغضش مى شكند و از زير عينك 
ــك هايش را پاك مى كند و مى گويد:  اش
گاهى فقط معجزه مى شود... بعضى روزها 
ــى پيش مى آيد كه امكان انجام  كار خاص
ــت و  آن فقط در توان افراد متخصص اس
آن شخص نيز آن لحظه در كارگاه حضور 
ندارد؛ اما درست همان زمان يكى از همين 
ــورت اتفاقى مراجعه مى كند و  افراد به ص
ــى پشت  كار را انجام مى دهد؛ در واقع كس

اين موضوع هست كه افراد را به هم وصل 
مى كند تا كار زائرش لنگ نماند.

سختى هايى كه آسان مى شود
به سراغ يكى ديگر از قديمى هاى اين 
كارگاه مى روم. كسى كه سابقه حضورش 
ــر مى گردد. على  ــال هاى 74 و 75 ب به س
ــدار يكى از نيروهاى قديمى مجموعه  نام
ــابقه خدمت  ــت كه س ــات فنى اس خدم
ــو، برف روبى  ــش خدمات شستش در بخ
ــه، راننده تراكتور  مجموعه اماكن متبرك
ــون  ــه كارى اش دارد و هم اكن را در كارنام
ــئول نصب تابلوها مشغول  به عنوان مس
ــم صحبت  ــت.با او كه ه ــه خدمت اس ب
مى شويم هنوز همان ذوق و شوق 24 سال 
ــته را دارد. گرم و پرحرارت مى گويد:  گذش
كار كردن در اين مجموعه هميشه همراه با 
سختى است از گرما و سرما بگير تا آلودگى 
هوا و ... اما از ته قلبم مى گويم، كارم هميشه 
همراه با عشق و عالقه است و از جان و دل 

برايش مايه مى گذارم.
ــا وجود اينكه  ــدار تاكيد مى كند: ب نام
ــراد در بيرون از حرم  ــط كارى اين اف محي
بسيار متفاوت با اينجاست اما وقتى پا به اين 
محيط مى گذارند همه روحيه كارى خارج 
ــد و امام رضايى  ــا را كنار مى گذارن از اينج

مى شوند.

تعمير صفر تا صد ويلچر
ــى چرخدار  ــى وارد كارگاه صندل وقت
ــه آقاى  ــب گفتگويم ك ــوم مخاط مى ش
ــن معرفى كرد خودش  ــوى او را به م موس
ــه مختصر يك  ــش مى آيد و زندگينام پي
صندلى را از زمان خريدارى تا زمان اسقاط 
ــرح مى دهد. مهدى نظرى 37  شدنش ش
ساله كه از سال 82 وارد مجموعه حرم شده 
ــد از اينكه به قولى  ــختى كار مى گوي از س
ــه مجموعه بوده و كار در تمام  آچار فرانس
ــات، برف روبى،  بخش ها از جمله تاسيس
خاك بردارى، ماشين هاى برقى حمل بار 

و ... را تجربه كرده است.
ــه  ــا را ك ــن صندلى ه ــد: اي او مى گوي
ــت و يا توسط خود  مى بينيد يا نذر مردم اس
ــده و كار ما در  ــتان قدس خريدارى ش آس
ــت بلكه  اينجا تنها تعمير صندلى ها نيس
كليه امور از شماره زنى صندلى ها گرفته تا 

تعويض تشك صندلى، زيردستى، ركاب، 
بلبرينگ و ... را شامل مى شود.

نظرى كه دل ُپرى از صندلى هاى كم 
استقامت دارد مى گويد: عمر مفيد صندلى  
ــتفاده از آن  ــتگى به كيفيت و نحوه اس بس
ــى از صندلى ها به دليل كيفيت  دارد. برخ
پايين و آلياژ ضعيف بيشتر از 2 تا 3 ماه كار 
ــتقامت  نمى كند، اما جنس مرغوب آن اس
ــال هم دوام  ــى تا 4 س ــادى دارد و گاه زي

مى آورد.
ــد از مرحله اى  ــرى توضيح مى ده نظ
ــه صندلى معيوب را براى تعمير به اينجا  ك
ــود و  مى آورند تا زمانى كه رفع عيب مى ش
آماده تحويل به خدام و يا زائرين مى شود. 
ــاعت زمان  ــن يك تا 8 س ــن فرايند بي اي
ــط 2 نيروى  ــرد و تمام اين امور توس مى ب
نيروى ثابت و 8 نفر نيروى افتخارى انجام 
ــام صفرتا صدى  ــود كه وظيفه انج مى ش

تعميرات صندلى را بر عهده دارند.
ــد: گاهى يك صندلى  او ادامه مى ده
ــود و تا  ــار در هفته تعمير مى ش ــن ب چندي
ــكان دارد صندلى احيا و رفع  ــى كه ام جاي
ــود، اما اگر عمر مفيد آن تمام  عيب  مى ش
شود مجبوريم براى اينكه نهايت استفاده 
ــاى جانبى آن از  ــيم از لوازم ه را كرده باش
قبيل ركاب و بلبرينگ و ... استفاده و سپس 
اسقاطش  كنيم.در همين حال صداى پير 
غالمى كه با خود اشعارى را زمزمه مى كند 
ــد. «در آستانه ي شاهي  به گوش مى رس
ــي دِر او را به  ــم/ غالم غالم حلقه به گوش
ــم/ به شكر اين كه قبولم  سلطنت نفروش
نموده اند و به خدمت/ دمي ز زمزمه عشق 
ــم»... . صوتى دلنشين كه  او ز دل نخموش

حس عجيبى به دل مى دهد.
ــكوت مى كند و  ــرى لحظه اى س نظ
ــن حرف ها و  ــپس مى گويد: از تمام اي س
ــه دارم از امام  ــته، هر چ ــختى ها گذش س
ــه از فراز  ــت. صداى موذن ك رضا(ع) اس
ــه حرم به  ــته ها تا پايين ترين نقط گلدس
ــان را  ــد همه آستين هايش گوش مى رس
ــراى اقامه نماز  ــود را ب ــاال مى زنند تا خ ب
جماعت آماده كنند و من مجبورم تمام اين 
خادمان گمنام را ترك كنم تا دل هاى پر ز 

عشقشان را با رنگى الهى نقش زنند.

گزارش: آستان نيوز

گزارشى از خدمات خادمياران فنى حرم مطهر رضوى؛

اموال موقوفه اى كه احيا مى شوند
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ضميمه رايگان 2
روزنامه د ر استان 
خراسان رضوى

قائم مقام دبير و معاون اجرايى ستاد ازدواج دانشجويى كشور گفت: بدين 
منظور طى تفاهم نامه اى كه با مديرعامل شركت قطارهاى مسافربرى رجا 
صورت گرفت، مقرر شد كليه زوج هاى دانشجو كه كد ملى آنان در سامانه 
ثبت نام ازدواج دانشجويى، درج و ثبت نامشان تاييد شده است از تخفيف 
25درصدى بليط بهره مند شوند.بارانى خاطرنشان كرد: زمان ارائه اين تخفيف 
از پنجم دى تا 25 اسفندماه98 و 15فروردين تا پايان ارديبهشت99 بوده و همه 

شهرهاى مقصد زوج هاى دانشجو به مقصد مشهد و بالعكس  را شامل مى 
گردد. گفتنى است بيست و سومين دوره مراسم ازدواج دانشجويى(طرح ملى 
همسفر تابهشت) از دهم دى تا پايان اسفندماه سال جارى در مشهد مقدس 
برگزار مى شود. عالقمندان مى توانند تا پايان ديماه از طريق سايت اينترنتى 
ezdevaj.nahad.ir يا مراجعه حضورى به نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبرى در دانشگاه ها يا امور فرهنگى براى شركت در اين مراسم ثبت نام كنند.

تخفيف 25درصدى شركت رجا براى شركت كنندگان در ازدواج دانشجويى

با حضور شهردار مشهد انجام شد؛

آغازعمليات احداث بزرگ 
ترين لندفيل مهندسى دفن 

بهداشتى پسماند كشور

عامل انسانى باعث آلودگى و هدر 
رفت55 هزار مترمكعب آب شرب 

در نيشابور شد 



ــى از مهمترين و  ــيارى دارد كه حوزه سياس ــعه ى پايدار يك جامعه ابعاد بس توس
موثرترين آنها  در آينده يك كشور محسوب مى شود كه پيش نياز اين توسعه يافتگى 
آگاهى و بينش سياسى ، فضاى باز و وجود احزاب جهت مشاركت هاى سياسى است 
و با توجه به اينكه اين مشاركت يكى از اهداف توسعه يافتگى به شمار مى آيد ، ميزان 
ــى  ــتقبال از آن به هدف و القا در جامعه باز مى گردد يقينا در نظام هاى دموكراس اس
هدف برد و باخت ازضريب نفوذ آن در ميان جامعه خواهد كاست و  چه بسا در كميت 

آن تاثير داشته باشد.
ــكل گيرى حوزه سياسى  و روابط بين الملل در  ــى نقش مردم در ش  با هدف بررس
اقبال عمومى  با داريوش پايسته ، دانشجوى دكترى روابط بين الملل از دانشگاه علوم 
ــالهاى قبل انقالب تا به امروز پرداختيم  ــى نقش مردم از س تحقيقات تهران به بررس

كه در ادامه مى خوانيد .
* بـا توجه به نقش مردم در شـكل گيرى نظـام هاى حاكميتى از 
چـه زمانى حضور مردم در آينده سياسـى اهميت يافت و چه روندى 

راپشت سر گذاشت؟
ــدن آنها در جوامع بين الملل به بعد  نقش پارلمان در برآمدن دولت ها و موفق ش
از بهار مردمى 1847باز مى گردد  ، در آن زمان سيستم اتحاد مقدس به دنبال قدرت 
حاكمه پادشاهان و كنسرو كردن مردم  به منظورتابع كردن آنان بود،  اما پس از شكل 
ــورها بايستى نقشى داشته باشند  ــه كه مردم درنظام اجتماعى كش گيرى اين انديش
ــد و پس از آن نقش پارلمان ها ى مردمى و  ــه آغاز ش ــتين حركت ها از فرانس و نخس
مشروعيت يافتن آن پر رنگ و پذيرفتن آن  نوعى الزام دولت و حاكميت  و تن دادن 

به آن بود وميتوان  پارلمان  را برون داد تصميم هاى مردمى قلمدادكرد . 
ــد و يا عقب ماندگى  ــور در بحث پارلمانى داراى رش  اما نقش حاكميتى هر كش
هايى بود وبسيارى از دولت ها  توتاليته به راحتى نمى پذيرند كه نقشى را براى مردم 
درنظر بگيرند ، در سالهاى قبل پيروزى انقالب و ناكامى هاى آن تا بهمن 57 ، دست 
ــى حاكميت شاه در  ــروطه و پارلمان يكى از اولويت ها و محورهاى اساس كارى مش
نظام پهلوى و رضا شاه بود ،اما در دولت و حاكميت اسالمى كه برپايه و مبناى مردمى 
شكل گرفت  ،پارلمان نقش اساسى يافت و از اين منظر مردمانى كه تا ديروز سهمى 
در روايتگرى و تصميم گيرى و اظهار نظر نداشتند ، به  پارلمان ها ورود يافته و به جرات 
مى توان گفت ، پارلمان نخست ، يكى از بروكراتيك ترين  و باز ترين پارلمانى بود كه 
در تاريخ انقالب اسالمى رقم خورد و بعد از آن با توجه به مسايلى نظارت استصوابى 
ــت  ــد كه كمى حلقه نظردهندگان و يا جامعه مخاطبين را تنگ تر كرده اس مطرح ش
ــت ولى بايد به اين نكته توجه كرد كه با توجه به  ــتگان نبوده ا س اما نافى ورود شايس
ــت و نقش پارلمان  ــور مهم اس اينكه  نظر اكثريت غالب در تصميم جامع در يك كش
احتساب نظر اكثريت به صورت قانون است ، مشروعيت قانون و تصويب آن  برعام  
بر مبناى نظر اكثريت حائزاهميت است. بى شك مجلسى كه  برگرفته از نظرى خاص 
ــت ونمونه اين پارلمان هاى خصوصى- فرمايشى در  ــد ،محكوم به شكست اس باش
كشورهاى مصر و سوريه ديده مى شود  كه پارلمان آن  را افرادى تشكيل و مصوبات 
ــدن آن  را اجرا مى كنند  كه درنهايت با مخالفت مردمى مجبور به حذف يا برچيده ش

هستند چراكه نمايندگان مشروع مردم در آن حضورندارند .
ــى  در برآيند نظر مردم در كشورهاى پارلمان تريستى داشته  مجلس نقش اساس
وبر اساس نظرات مردم اداره مى شوند به طورى كه  در حوزه سياست خارجى  براى 
دوستان ، دشمنان و حتى رقباى خود برنامه هايى با جايگاه  هژمونى غالب از درونداد 
مردمى دارند، در حال حاضركشور ما براى تكميل اين رويداد از راهپيمايى ، تجمعات 
مردمى استفاده مى كند كه به نوعى  با راهپيمايى هاى فصلى و يا دوره اى و يا اتفاقى  
نظر خود را به جامعه و جهان منتقل و پارلمان در فعاليت آن نقش اساسى داشته ، كه از 

طريق آن جامعه مى تواند نقش مستقيمى با جامعه بين الملل داشته باشد .
* چرا پارلمان ها در مناطق موثرترعمل مى كنند، و در صورتى كه 
پارلمان يك روايت كلى از نظام داشـته باشـد چه بهره  هايى براى 

مردمانى  يك كشورمى تواند داشته باشد ؟
اولين اصل در تاثيرگذارى يك پارلمان  نقش تك تك اعضا در سراسر نقاط كشورو 
تصميم  هاى كالن است ، اين جاست كه همه افراد احساس مى كند سهمى از تصميم 
در انتخاب نماينده دارندو از طرفى مى توانند هويت خود را همسان با هويت مركزى 
بدانند كه مهمترين اصل پارلمان نهفته در اين است  كه مردم احساس كنند در هويت 
ــت هاى   هاى ايرانى و بومى نقش دارند ،اما اينكه چگونه پارلمان مى تواند به سياس
خارجى كمك كند و اين سياست خارجى در منطقه موفق عمل خواهد كرد، بستگى  

به ظرفيت هاى آن منطقه دارد .
برقرارى ارتباطات داخلى و خارجى با شهرستانها ،كشورهاى مجاورو منطقه  اى 
،شركت ها و نهادها مى تواند ،بسترمناسب سرمايه گذارى  و اقتصادى را  فراهم كنند 
و از ديگر سو سياست خارجى ديگر تنها حياط خلوت حاكميت ها نيستند بلكه سياست 
خارجى بايستى به هويت مردمى توجه كندو در اين مسير  پارلمان مى تواند حق دفاع 

شهروندى در مجامع بين الملل را تدوين و تصويب كند .
* پارلمـان داخلـى بـا اعمال چه سياسـت هايى مـى تواند براى 
توريسـت و مسافران خارجى جاذبه گردشگرى ايجاد و از اين روند 

چه منافع و عايداتى براى كشور مى توان  ايجاد كند ؟
ــان رضوى  وجود اماكن مقدس  ــتان  خراس  به عنوان يك مطالعه موردى :دراس
نقش هويتى اين منطقه را با توجه به مراودات بين المللى و شروط توافقات به شرط 
انعقاد پررنگ تر مى كند  اما اينكه يك شهروند در داخل در برابر يك شهروند خارجى 
داراى حقوق و برآيندى  مساوى هستند يا خير، كه از حقوق احصاء نشده پارلمان ها 
در سياست هاى خارجى قلمداد مى شوند و بايستى توسط پارلمان دنبال شود وبرخى 
موارد تصميمات در مجلس يا سياست هاى  خارجى آن  مى تواند راحتى رفت و آمدها 
را براى شهروندان در خارج از كشورفراهم كند  تا مردم عالوه بر حق زيارت و سياحت 
در داخل به جهانگردى  درخارج از كشور بپردازند، بى شك  اعمال اينچنين  سياستها 
ــيار  ــور، ره آورد ريالى بس و ايجاد حق ويزاى رايگان براى هموطنان در خارج از كش
فراوانى نيز بهمراه خواهد داشت و يقينا توسعه  صنعت توريستم و تسريع اجراى آن از 
سوى مجلس شوراى اسالمى مى توان  بهره هاى اقتصادى و هويتى بهمراه داشته 
باشد  . در حال حاضر نرخ خدمات و تسهيالت زندگى درداخل كشور نسبت به ساير 

ــورهاى اطراف  بسيار ارزان تر است و ورود شهروند غير ايرانى  و  ــورها بويژه كش كش
ميهمان براى زير ساخت هاى داخلى  هزينه بر است و گاهى نيز خسارت هاى هويتى ، 
فرهنگى و اقتصادى بهمراه دارند   و اينجاست كه دستگاه ديپلماسى و سياست خارجى 
بايستى به دنبال اين مطالبه باشد كه اگر شهروند خارجى وارد كشور مى شود سوبسيد 
نرخ ارزان  از جيب مردم پرداخت نشود و هزينه اين سوبسيد از مسافران خارجى اخذ 
گردد  ، بى شك  لغو رواديد از معضالت مهم فى مابين ايران ،عربستان و عراق است 
كه هزينه براست   و معموال در ساير كشورها اين نوع هزينه ها صرف ساخت و سازهاى 
ــوند،  هم اكنون شهروندان عراقى و يا غير ايرانى كه وارد كشور ما  ــاختى مى ش زيرس
مى شوند هزينه براى زير ساخت هاى ما پرداخت نمى كند و از طرفى  لغو رواديد يكى 
ــت اما براى كشورى كه به نوعى با  ــنه فى مابين دولت هاس از بحث هاى روابط حس
سوبسيد  مردم را مديريت مى كند اين لغو رواديد به نوعى موجب گسست فرهنگى و 

برهم خوردن مسايل مختلف خواهد شد . 
ــكافانه و كارشناسانه براى توريسم  ــد كه موش ــتى پارلمان به دنبال آن باش  بايس
ــوند ،قانون اقتصادى ارائه دهند تا هزينه هاى   ــه مى ش خارجى كه وارد  اماكن مقدس
سفر همسان سازى و مابه التفاوت آن پرداخت شود واز اين طريق بهره هاى اقتصادى 
با رويكرد منافع عمومى را ايجاد كند  . به عنوان مثال هزينه سفر ايرانيان برابر با هزينه 

سفر هاى شهروندان خارجى باشد
ــى در حوزه مالياتى نيز براى حمايت از  ــى ديگر از وظايف مهم مجلس مردم  يك
ــهروندان و نيز نظارت سيستم اجرايى واعمال مدلهاى مديريتى ماليات مضاعف   ش
ــهروندان خارجى ارائه و  ــت  ،به نحوى كه تفاوت هايى را براى  كاالهايى كه به ش اس
عرضه مى شود نسبت به كاالهايى كه به شهروندان داخلى ما عرضه ميشوند  با كنترل 

مرزى و فاكتورهاى موجود اعمال نمايد.
مريم خزاعى – ارشد ارتباطات

سير تحول و شكل گيرى نقش مردمى  پارلمان ازسال هاى قبل از انقالب
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3 ضميمه رايگان 
روزنامه د ر استان 
خراسان رضوى

افشين تحفه گر؛ معاون فرهنگى و رسانه اداره كل فرهنگ و ارشاد 
برگزارى  اندركاران  دست  از  تشكر  رضوى،ضمن  خراسان  اسالمى 
مطبوعات  واداره  رضوى  خراسان  استان  ابوذر  جشنواره  چهارمين  
گفت:چهارمين دوره از جشنواره رسانه استان نشان ازبلوغ رسانه دراستان 
وتوجه رسانه ها به محورهاى تعيين شده درجشنواره كه درراستاى فرمايش 
وتاكيدات رهبرى درحفاظت از نظام مقدس جمهورى اسالمى،بيانيه گام 

دوم انقالب،رونق توليدوتوجه به مناطق كمتربرخوردار درحاشيه كالن 
شهرها است، را دارد.

وى در ادامه افزود: بسيج رسانه وخانه مطبوعات استان دركنارهمراهى 
فرهنگ  ،ادارات  دولتى  غير  ونهادهاى عمومى  دولتى  دستگاههاى 
وارشاداسالمى شهرستانها وصاحبان اصلى اين جشنواره ،اصحاب رسانه 

، برگ زرين ديگرى رادر پرونده افتخارات رسانه استان رقم زدند.

نشان بلوغ رسانه هاى استان در جشنواره ابوذر

وزير نيرو عادت به مصرف صحيح را پيچيده تر از ساخت نيروگاه دانست و گفت: 
پايدارى جامعه، تاب آورى روز افزون آن و رسيدن به هدف هاى توسعه يك كشور 

ــت. ــتلزم روش هاى صحيح مصرف اس مس
ــا اردكانيان  در آيين  ــانى وزارت نيرو (پاون)، رض ــزارش پايگاه اطالع رس به گ
بهره بردارى از پست 400 كيلوولت زكريا در مشهد اظهار كرد: اگر خوش مصرفى 
ــت محيطى نهادينه نكنيم و اين موضوع  ــور به ويژه در بخش منابع زيس را در كش
ــد و تقاضا را پر  ــود، هيچگاه فاصله بين تولي ــك فرهنگ و اخالق نش ــل به ي تبدي

ــرد. ــم ك نخواهي
ــان رضوى افتتاح  ــا بيان اينكه وزارت نيرو به جز پروژه هايى كه  در خراس وى ب
ــتاهاى استان  ــهرها و روس خواهد كرد، 46 پروژه بزرگ آب، برق و فاضالب در ش
ــش از 20 هزار  ــرمايه گذارى اين پروژه ها بي ــرا دارد، افزود: حجم س ــت اج در دس
ــت و  ــرفت 51 درصدى برخوردار اس ــط از پيش ميليارد تومان بوده كه به طور متوس
ــى از اين پروژه ها وارد مدار  ــان دولت دوازدهم بخش قابل توجه ــم تا پاي اميدواري

ــود. بهره بردارى ش
ــت كه به مدد  ــان ادامه داد: پويش #هرهفته الف  ب_ايران اقدامى اس اردكاني
تالش شبانه روزى خانواده بزرگ صنعت آب و برق و هزاران شركت طراح و سازنده 
ــد و هدف گذارى آن براى پايان امسال افتتاح 227  ــال جارى آغاز ش از نيمه دوم س
ــرمايه گذارى بالغ بر 33 هزار ميليارد  ــر كشور با س پروژه بزرگ آب و برق در سراس
تومان است. وزير نيرو با اشاره به اينكه امروز ما در هفته دهم اين پويش قرار داريم 
ــود، گفت: با افتخار اعالم  ــان رضوى و گيالن مى ش ــامل استان هاى خراس كه ش
ــرمايه گذارى  ــده، 86 پروژه با س ــه در اين هفته از 227 پروژه وعده ش ــم ك مى كني
ــا، تصفيه خانه هاى آب و فاضالب،  ــامل نيروگاه ه بيش از 7000 ميليارد تومان ش
خطوط آبرسانى، ايستگاه هاى پمپاژ، شبكه هاى آبيارى و زهكشى به بهره بردارى 

ــاى اين پويش در آن  ــتان هايى كه تاكنون برنامه ه ــالوه بر اين در اس ــيده و ع رس
ــرمايه گذارى 3500 ميليارد تومان عمليات اجرايى  ــده، 29 پروژه ديگر با س اجرا ش

ــت. خود را آغاز كرده اس
ــت كه در  ــى طرح هاى جديدى اس ــم ديگر ما كلنگ زن ــدف مه ــت: ه وى گف
ــرمايه گذارى 575  ــند. امروز 13 پروژه با س ــال هاى آتى به بهره بردارى مى رس س
ــتان هاى مختلف بهره بردارى مى شود كه از مهم ترين آن  ميليارد تومان در شهرس

ــت. ــت 400 كيلوولت زكرياس پس
ــيدن به اهداف  ــان افزود: پايدارى جامعه، تاب آورى روزافزون آن و رس اردكاني

ــت. ــتلزم روش هاى صحيح مصرف اس ــور مس ــعه كش توس
ــا كه نقش مهمى در  ــت 400 كيلوولت زكري ــر نيرو ادامه داد: عالوه بر پس وزي
ــان دارد، عمليات اجرايى پست امام رضا(ع) نيز  ــبكه برق استان خراس پايدارى ش

ــد. ــال آينده به اتمام مى رس ــد و مطابق برنامه ظرف دو س كلنگ زنى ش
ــازه هاى صنعت برق در  ــا(ع) از مهم ترين س ــت امام رض ــه كرد: پس وى اضاف
ــت و اولين پستى است كه درون شهر احداث شده و نقش تعيين  ــهد مقدس اس مش
ــتم  ــده اى در پايدارى برق و تامين آن به ويژه براى منطقه حرم مطهر امام هش كنن

ــراف آن دارد. و اط
ــد مهم ابيورد درگز كه در  ــت س اردكانيان با بيان اينكه در بخش آب نيز قرار اس
ــرمايه گذارى حدود  ــتى منطقه و با س ــرب و مصارف صنعتى و بهداش تامين آب ش

ــود. ــده، افتتاح ش 215 ميليارد تومان احداث ش
ــتا با جمعيت 2500 نفر در مناطق مختلف  ــانى به 30 روس وى اظهار كرد: آبرس
ــيد و  ــروز به بهره بردارى خواهد رس ــت كه ام ــتان نيز از طرح هاى ديگرى اس اس

ــوند. ــبكه پايدار آب برخوردار مى ش ــى به ش هموطنان ما از نعمت دسترس
ــامل اختصاص  ــاى مهم ديگرى هم در بخش آب ش ــر نيرو افزود: طرح ه وزي

ــتگاه هاى پمپاژ به بخش كشاورزى و پروژه مهم تصفيه فاضالب و استفاده از  ايس
ــت محيطى و كيفى قرار  ــاورزى با رعايت مالحظات زيس ــاب آن در بخش كش پس
ــت طى امروز به بهره بردارى برسند كه اميدواريم موجب رشد صنعت فاضالب  اس

ــود. ــتان ش در اين اس
ــى براى ما و همكارانمان در صنعت آب و  ــه كرد: هر چند توفيق بزرگ وى اضاف
ــهروندان وجود دارد اما همه  برق و وزارت نيرو در توليد و عرضه آب و انرژى به ش
اين تالش ها زمانى موجب آسايش خاطر و امنيت ساكنان و زوار اين شهر و استان 
ــيوه هاى مصرف اين دو كاالى مهم صحيح باشد و اين يك وظيفه  ــود كه ش مى ش
ــانه ها و  ــت. نقش مهم گروه هاى مرجع رس ــهروندان اس اخالقى براى تك تك ش

ــت. صاحبان تريبون ها در اين ماجرا نيز از اهميت قابل توجهى برخوردار اس

وزير نيرو در آيين افتتاح پست 400 كيلوولت زكريا در مشهد:

46 پروژه بزرگ صنعت آب و برق در استان خراسان رضوى در حال اجراست



ــازمان برنامه و  ــس جمهورورئيس س ــاون رئي مع
ــور،درخصوص مجوز انتشار 1400 ميليارد  بودجه كش
ــاختهاى بافت پيرامونى  تومانى كه براى اجراى زيرس
ــوى دولت وعده داده شده است گفت:  حرم مطهراز س
ــت و ما  ــن موضوع جزو تهدات و مصوبات دولت اس اي
ــوى  ــتيم و اين موضوع از س برپايه تعهد خودمان هس
سازمان مديريت و برنامه ريزى استان درحال پيگيرى 

ــت. اس
ــت اقتصادى  ــى  معاون ــط عموم ــزارش رواب به گ
شهردارى مشهد،  محمد باقر نوبخت درحاشيه مراسم 
آغاز عمليات اجرايى فازچهارم پروژه مسكونى ،تجارى 
ــتى «زندگى» كه با مشاركت شهردارى مشهد  بهداش
ــد  ــالت احداث خواهد ش ــم برخورداررس ــه ك در منطق
ــهرى جزو برنامه هاى مشاركت دولت و  افزود: قطار ش
ــهردارى ها است و تاكنون 50 درصد هرآنچه اوراق  ش
مشاركت براى احداث قطارشهرى ها منتشرشده است 
ــازمان برنامه  را طبق ر معاون رئيس جمهورورئيس س
ــور وال دولت تعهد و تضمين كرده است. و بودجه كش

ــدس و كمك به  ــهد مق ــه كرد: براى مش وى اضاف
ــه درواقع به تمامى  ــهرى آن ك احداث خطوط قطارش
ــور به مشهد  ــر كش زائران حضرت رضا(ع) كه از سراس
ــانى مى كند برپايه تعهد خودمان  مى آيند خدمات رس

ــتيم. هس
ــازمان مديريت وبرنامه ريزى  ــح كرد: س وى تصري
استان خراسان رضوى پيگيرهمه مصوبات و تعهداتى 

ــهد دارد. ــهردارى مش ــبت به ش ــت كه دولت نس اس
ــتر  ــت با بيان اينكه عالوه بر تبصره 5 كه بيش نوبخ
ــناد خزانه را توضيح  ــى توزيع  انواع اوراق و اس چگونگ
مى دهد تبصره 18 را نيز داريم اظهاركرد: درتبصره 18 
مبالغ كافى را براى نوسازى بافت هاى فرسوده،حاشيه 

ــهرى داريم . ــينى و بازآفرينى ش نش
ــازمان برنامه و  ــس جمهورورئيس س ــاون رئي مع
ــوراى عالى مسكن  ــور چند روز پيش كه ش بودجه كش
ــد يكى از مباحثى را  ــكيل ش در دفتر رئيس جمهور تش
ــازى بايد توضيح مى داد پيشرفت طرح  كه راه وشهرس
بازآفرينى بافت هاى ناكارآمد و حاشيه اى شهرها بود.

ــتان  ــوص تامين اعتبار احداث بيمارس وى درخص
ــيه شهر مشهد نيز كه سال قبل  550 تخت خوابى حاش
ــد نيزگفت: تمامى  ــفرهيئت دولت كلنگ زنى ش در س
ــدود 1200 ميليارد  ــفر اول ح ــفر كه در س مصوبات س
ــد ودر ادامه بالغ بر 1800 ميليارد تومان  تومان تعهد ش
ــالى كه تعهد داريم تمامى مبالغ ريالى را  ــد در دوس ش

ــرد. ــم ك ــت خواهي پرداخ
ــس جمهور و  ــور معاون رئي ــت ،با حض ــى اس گفتن
ــتانى عمليات اجرايى فاز چهارم  ــهرى و اس مديران ش

ــد. ــاركتى زندگى آغازش پروژه مش

جـام جـم از منظـر ويـژه بـه بررسـى 
كاركردهاى مسـاجد در محالت مختلف شهر 

مـى پـردازد :

ــالب يكى از  ــد انق ــل و بع ــالهاى قب ــاجد در س مس
ــوب  ــاى تجمع  و پناه مردم  محس ــن پايگاهه مهمتري
ــدند ، مكانى  كه عالوه بر عبادت  جايگاه  ترغيب  مى ش
ــورت ، تصميم  ــيج عمومى  ، مش و تحريك مردم در بس
ــايل مختلف روزمره  ــرى و همدلى و همكارى  و مس گي
ــال 57  ــالمى در س مردمى بود و با پيروزى انقالب اس
جايگاه نماز و به ويژه نماز جماعت از طريق مساجد احيا 

ــت . ــدو در اولويت امور قرار داش ش
ــكالت  جامعه،اختالفات  ــاجد بسيارى از مش در مس
ــد اين  ــه اى  با همكارى مردم حل مى ش ــى و قبيل قوم
ــامل همه ابعاد زندگى مردم ازعبادت  دست از كارها ش
ــكالت مالى و  ــاق حل مش ــزادارى تا انف ــن و ع و جش
ــد  ومردم سالهاى قبل  ــامل مى ش اجتماعى مردم را ش
ــاجد مى  ــتر وقت خود را درمس از انقالب تا دهه 70 بيش
گذارند ، آن روزها از شبكه هاى ماهواره اى و اجتماعى 
ــتر موقع نماز يا در  خبرى نبود مردم براى ارتباطات بيش
ــمات و اعياد هر روز ساعت ها را با هم  ــن ها و مراس جش
سپرى مى كردند و اغلب  به جز امام جماعت چند نفرى 
از بزرگان محله  مديريت امور را در دست داشتند ، حتى 
ــگ روزگار مردم در همين  ــالهاى اوايل انقالب و جن س
ــفانه تنها  ــت ولى امروز متاس پايگاهى مردمى مى گذش
ــاجد نماز خوانى و برگزارى  كارايى و كاركرد اصلى مس
ــن ميالد ائمه است ،  ــمات عزادارى و گاهى جش مراس
ــجد فقط پايگاه  ــى بود امروز  مس ــجد پايگاه مردم مس
ــه پيش فاصله زيادى  ــت و با مفهوم چند ده عبادى اس
ــت در صدر اسالم نيز مساجد محل حضور  پيدا كرده اس

ــگى مردم بود . هميش
در تاريخ اسالم نيز مساجد به  نوعى اصلى ترين محل 
ــا و اجتماعات بود و افراد اعتراضات  يا نظرات و  تجمع ه
ديدگاههاى  سياسى خود را در مساجدمطرح مى كردند 
ــاليق  ــش دادن همه س و اين امر به نوعى اهميت پوش
اجتماعى در قالب كار ويژه هاى مساجد مطرح مى كند.
ــتاد گروه علوم سياسى در  ــوند ، اس مصطفى تركاش
ــان رضوى   در خصوص احياء  ــخ به جام جم خراس پاس
ــاجد مى گويد:  مساجد پس از انقالب  كاركردهاى مس
هم از نظر كمى و هم از منظر عموم مردم و به ويژه نسل 
ــته و همچون  ــد قابل مالحظه اى داش جوان امروز رش
ــته فعاليت هاى فرهنگى، تبليغى و دينى  با شدت  گذش
ــبت به سالهاى اول انقالب  در آن جريان دارد  كمتر نس
ومى توان ادعا كرد اين پايگاه دينى  در ترويج آموزه هاى 
ــالم ، آموزش هاى عمومى، شهروندى، ايمنى،  دين اس
ــى تواند نقش  موثرى را برعهده  ــى و غيره م كتاب خوان
ــش  ــطح پوش بگيرد ،همچنان  ضريب نفوذ مردمى ، س
آن روند خوبى دارد  واما روحانيون و علما و بزرگان دين  
ــتى براى احياء اين مهم اهتمام ويژه به كار گيرندو  بايس
ــعه فيزيكى  ــاير نهادها و متوليان امر نيز امكان توس س

ــاعت حضور مردم را افزايش دهند . و تجهيزات و س
*  چـه پيشـنهادى براى بازگشـت مردم 
همچون گذشـته به مسـاجد و بهره گيرى از 

كارويژه هاى گذشـته مسـاجد داريد؟

ــهر،  ــاجد در همه محله هاى ش با توجه به وجود مس
ــعه و رشد  ــهردارى ها  بودجه فرهنگى  را صرف توس ش
كميتى و كيفيتى فرهنگسراها مى كنند در حالى كه مى 
ــاجد محالت اختصاص  توانند همين اعتبارات را به مس
ــاجد بيش از پيش  ــت  مردم به مس دهند تا زمينه بازگش

ــود. فراهم ش
ــاب هيت امناى منتخب مردم  از ميان هيات  با انتخ
ــاجد هر شهر در ساختار سياسى مى توان از  منتخب مس
مدل فراخوان داوطلبين استفاده كند و افراد برگزيده در 
ليست كه از سوى منتخبين مردم انتخاب مى شوند و از 
دل مساجد به اين ساختار راه يافتند تحت عنوان ليستى 
ــخص برنامه هاى خود را به مردم معرفى كنند واين  مش
ــاس تعلق مردمى به اين منتخبينى كه  جاست كه احس
ــردم براى تصميم گيرى انتخاب  از ميان برگزيدگان م
ــاجد  ــوند به عنوان يكى ازمهمترين كارويژه مس مى ش
است   ،بروز مى كند و كاركرد مساجد را از حوزه عبادى 
ــت به  ــق همانند اوايل انقالب  ارتقاء داده و سياس مطل
ــاجد باز مى گردد ، در ادامه  مطالبه گرى در اولويت  مس
ــرد  و در صورت موفقيت آن را  ــاجد قرار مى گي امورمس

ــور اجرا كرد . ــر كش مى توان در سراس
*  چـه طرح ها و سياسـت هاى براى اقناع 
مـردم و ايجاد حس اعتماد  به مسـاجد جهت 

برقرارى اين پيوند در دسـت اجرا داريد ؟
   به طور قطع  اجراى طرح دوشنبه هاى مطالبه گرى 
ــاجد براى  تغييركاركرد فعلى  به پايگاه سياسى و  در مس
ــاجد پذيراى  اقتصادى موثر خواهد بود و يقينا وقتى مس
ــراض هاى كف خيابانى در  ــتند ، به جاى اعت مردم هس
ــان  دولت و  ــينند و آن زم ــاجد  به اعتراض مى نش مس
ــت و از هرگونه  ــخگويى اس ــه پاس ــتم موظف ب سيس
خسارت هاى احتمالى و سو استفاده عناصر ضد انقالب 
ــاجد   ــد ، على رغم اينكه مس ــگيرى خواهد ش ــز پيش ني
ــاى دينى و اجتماع مردمى  ــى از بزرگترين پايگاه ه يك
محسوب مى شوند ، درب آنان تا اذان ظهر برروى مردم 
بسته است و اين ظرفيت در حال فراموشى است ،با اين 
ــاجد  مى تواند حس تعلق ، مسئوليت  وجود ظرفيت مس
ــردم بازگرداندد ولى نياز  ــرى و مطالبه گرى را به م پذي
ــكارى و همدلى ائمه جماعت دارد وبه طور قطع   به هم
ــت سياسيون  به  ــجد محور فرمان را از دس ــكل مس تش

ــپرد .  مردم خواهد س
ــجد پناه مردم  جهت   در حال حاضر مدلى با نام مس
ــه بيش از  ــت ك ــت اجرا اس ــرارى اين پيوند در دس برق
ــت  ــال كار مطالعاتى بر روى آن صورت گرفته اس يكس
ــيار خوبى در همه  ــدن اتفاقات بس و در صورت هموارش
ــت  حوزه ها رقم خواهد زد و اولين آثار آن در بحث ليس
ــى  كه در انتخابات با آن درگير هستيم  قابل  هاى سياس
ــت كه به نتايج خوبى  ــت وراهكار عملياتى اس نمود اس
ــام معظم رهبرى  ــن اينكه مق ــد و ضم منتج خواهد ش
ــاجد  ــيج به كاركرد واضح مس چندى پيش در هفته بس
ــتندكه موجبات  ــد داش ــاجد تاكي ــاره  وبراحياء مس اش
ــن طرح در يك  ــوان مضاعف در اجراى اي ــرت و ت مس
ــال گذشته شد  و به طور يقين  بازگشت حوزه مساجد  س
ــه بخش   ــت  س و ظرفيت هاى موجود ، موجبات بازگش
ــت   ــى فراهم مى كند ، كه در گام نخس را در حوزه سياس
ــت حس تعلق  ومسئوليت پذيرى به مردم است  بازگش
ــى و همكارى را درجامعه  ــه مطالبه گرى  همدل و روحي

ــد . ــى كن ــا م احي
* در شـرايط كنونـى بـا توجـه بـه وجـود 
ارتباطات گسـترده اجتماعـى  بهره گيرى ار 
فضاى مجـازى چگونه مى تـوان حس تعلق 
گذشـته در مسـاجد و صميميت هاى گذشته 

را يـادآورى كـرد ؟
ــت كه همه  ــجد پناه مردم  به معناى آن اس واژه مس
ــى ، اقتصادى  چيز در آن جاى مى گيرد يعنى پناه سياس
ــتى است و چون مردم بى پناه هستند  ، فرهنگى و معيش
ــت ، به طور قطع   ــجد خانه خدا اس و اين ذهنيت كه مس
ــى توانند در چنين فضاى  خود رامديريت كنند . هيات  م
ــى به عنوان  تنها و موفق ترين مدل مديريتى  در  مذهب
ــالمى است كه بدون  ريالى بودجه دولتى  جمهورى اس
و اقتصادى نظم ، انتخابات وتصميم گيرى هاى خود را 
مديريت مى كنند و اين بيانگر آن است كه  مردم موفق 
هستند و مى توانند مديريت  هر طرحى را مديريت كنند  
ــى  تعمدا نمى  ــليقگى ها اجراي ــا گاهى برخى كج س ،ام
ــان دهند  كه مردم مى توانند خودرا مديريت  خواهند نش
ــت بستن ندارند  و اين  رويكرد جمعى  كنند و نياز به ليس

ــان دادند . ــاجد و هيات مذهبى نش را در مس
ــجد پناه مردم و بازگشت كاركرد   بنابراين  طرح مس
ــرآغازى براى جمع  ــجد مى تواند س ــژه ها مس و كاروي
ــد وبا كاركردن  ــى در پستو ها باش ــت نويس كردن ليس
ــى را دوباره به  ــر روى اين طرح مى توان قدرت سياس ب

ــد . ــردم بازگردان م
ــر از خروجى هاى احياء كاركردهاى ويژه  يكى ديگ
ــت و اين همان  ــور اس ــكالت مردم مح ــاجد ، تش مس
ــپارى  انتخابات و تصميم گيرى ها به مردم  است  بازس
ــوراى شهرى توسط اين  و يقينا وقتى نماينده و عضو ش
مردم در ليست قرار داده مى شود و به مجلس يا شوراى 
شهر مى رود خود را  پاسخگو به تشكل و مردم مى دانند 
ويقينا نمايندگان در فضاى غيرشفاف در ليست  خواهند 
ــى آنها را در ليست قرار داده  و از  آمد كه جريانات سياس
ــفافيت مطالبه مى شود ، اما زمانى كه  مردم  آنها عدم ش
ــد ،خواهان  ــت قرار دهن ــود را  را در ليس ــدگان خ نماين
ــكان البى هاى  ــتند و حتما  ام ــفافيت و مطالبه هس ش

ــى كاهش مى يابد .  سياس
ــاه مردم ،  ــجد پن ــتاوردهاى  طرح مس ــى ازدس يك
بازگشت حس تعلق به مردم است و در هر تصميمى كه 
نمايندگان و منتخبين مردم مى گيرند ،گوشه چشمى به 
ــت  اطراف دارند كه بطور قطع مردم تهيه كنندگان ليس
ــان  قاطبه مردمى  ــه مقابل اين جري ــا نقط ــتند ، ام هس
هستند كه ادعاى راى هاى شفاف دارند و در اين شرايط 
ــتى در برابر  ــى داند كه بايس ــود را متعهد م ــده خ نماين
مردمى  كه به آنان راى داده اند پاسخگو و شفاف باشند .  

گفتگـو- مريـم خزاعـى
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مسجد محورى؛  راهكار حل مشكالت با مديريت مردمى

با احداث تونل محقق مى شود:

شتاب 438 ميليارد تومانى قطار برقى مشهد- گلبهار 

رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت 
ــهر جديد گلبهار گفت: تونل قطار  عمران ش
ــهد- گلبهار به ارزش 438 ميليارد  برقى مش
تومان طى يك ماه آينده اجرايى خواهد شد.

به گزارش روابط عمومى شركت عمران 
شهر جديد گلبهار، هومن گريوانى در تشريح 
ــده در خصوص قطار برقى  اقدامات انجام ش
مشهد-گلبهار-چناران با اشاره به اينكه كل 
ــير 4 كيلومتر و 200 متر طول  تونل اين مس
ــن تونل در حال  ــت، افزود: 700 متر از اي اس
حاضر توسط شركت مسكن قدس رضوى در 
ــد كه باقيمانده اين تونل به  حال اجرا مى باش
طول 3 كيلومتر و 700 متر طول طى مناقصه 

برگزار شده اجرايى خواهد شد.
ــش بينى مى  ــان به اينكه پي ــا اذع وى ب

ــود اين تونل در مدت 3 سال اجرا و به خط  ش
ــهرى مشهد متصل خواهد شد،  يك قطار ش
ــورد نياز در جهت  ــان كرد: اعتبار م خاطرنش
ــل اوراق خزانه ملى  ــراى اين تونل از مح اج
به صورت نقدى و تهاتر  و همچنين از محل 
اعتبارات داخلى شركت عمران گلبهار تامين 

مى گردد..
ــار  ــران گلبه ــركت عم ــل ش مديرعام
ــن روند اجراى  همچنين در خصوص آخري
ــز افزود:  ــروى گلبهار-چناران ني ــير مت مس
ــوراى عالى  ــده ش با توجه به مصوبه اخذ ش

ترافيك كشور در خصوص اجراى اين قطعه 
ــير انجام و پالن هاى  كليه طراحى اين مس
ــت كه اميدواريم  ــده اس اجرايى نيز آماده ش
انجام فرآيند تملك توسط شهردارى چناران 

هر چه سريعتر به نتيجه برسد.
ــراز اميدوارى كرد:  گريوانى همچنين اب
ــى وزارت راه و  ــتور مقام عال ــا توجه به دس ب
شهرسازى در خصوص خريد و آغاز عمليات 
ــهد- گلبهار  ــير مترو مش ــل گذارى مس ري
ــترهاى الزم به منظور تسريع  اميدواريم بس

در اجراى آن فراهم گردد.

معـاون رئيس جمهورورئيس سـازمان 
برنامه و بودجه كشـور؛

پاى تعهدمان براى 
انتشار1400ميليارد تومان 
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