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ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽﺑﺎﺗﺄﮐﯿﺪﺑﺮﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎیﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
درﮐﺸﻮر:

ﺗﺌﺎﺗﺮﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﯾﺠﺎدﮐﻨﺪ

داوود ﮐﯿﺎﻧﯿﺎندر ﮔﻔﺖوﮔﻮﺑﺎﺷﻬﺮآرا
از ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﻣﺸﮑﻞاﺷﺘﻐﺎل
ﺑﺎﺣﺮفزدن
ﺣﻞﻧﻤﯽﺷﻮد

ﺻﻔﺤﻪ ۸

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺷﻬﺮﯾﺎریدرﻧﻄﻖﭘﯿﺶازدﺳﺘﻮر
ﺟﻠﺴﻪﻋﻠﻨﯽﺷﻮراﻣﻄﺮحﮐﺮد

دﯾﺪﮔﺎهﺗﺨﺼﺺﮔﺮایﺷﻬﺮدار
ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶآﯾﻨﺪهایروﺷﻦ

ﺻﻔﺤﻪ۶

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  22ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ  24/ 1396ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ  13/ 1439ﻣﺎﺭﺱ2018
ﺷﻤﺎﺭﻩ 12/2507ﺻﻔﺤﻪ  300 /ﺗﻮﻣﺎﻥ  /ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ  4ﺻﻔﺤﻪ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻭ  16ﺻﻔﺤﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺷﻬﺮﺁﺭﺍ ﻣﺤﻠﻪ

ﺻﻔﺤﻪ ۱

آﺗﺶﺑﻪﺟﺎنﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪآﺧﺮﺳﺎل

ﮔﺰارﺷﯽازدﯾﺪارﺑﺎﺧﺎﻧﻮادهﺷﻬﯿﺪانﺣﺴﻦوﻋﻠﯿﺮﺿﺎرﻣﺎرم

ﺷﻬﺪا ﻧﺸﺎﻧﻪاﺳﺘﻘﻼلﮐﺸﻮرﻧﺪ

ﺧﻮشﺧﺒﺮی
ازﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎدرﻣﺘﺮو

رﺋﯿﺲادارهﺣﻮادثوﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺑﺤﺮانداﻧﺸﮕﺎهﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﮑﯽﻣﺸﻬﺪ۶۰:درﺻﺪآﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎنﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳﻮری،ﺟﻮانوﻧﻮﺟﻮانﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺻﻔﺤﻪ ۵

ﺻﻔﺤﻪ ۱۰

ﺑﻮدﺟﻪ۱۱ﺳﺎزﻣﺎنوﺷﺮﮐﺖزﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺷﻬﺮداریﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺮایﺳﺎل۹۷ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐﺷﻮرایﺷﻬﺮرﺳﯿﺪ
ﺻﻔﺤﻪ ۶

ﻫﺘﻞﻫﺎﺧﺎﻟﯽ
ﻣﺪارسﻣﺴﺎﻓﺮزده

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارازاﺳﮑﺎنزاﺋﺮاندرﻣﺪارسوﺧﺎﻟﯽﻣﺎﻧﺪنﻫﺘﻞﻫﺎاﻧﺘﻘﺎدﮐﺮد
ﺻﻔﺤﻪ ۳

ﺻﻒآراﯾﯽﺑﺎﮐﻼﺷﻨﯿﮑﻒ

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ  ۲۱۰دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮان ﯾﺎﺑﺎن در ﻣﺸﻬﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
ﺻﻔﺤﻪ ۳

ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﻨﻰﺍﺳﺪﻯ

ﺷﻬﯿﺪ ،ﻣﺤﻮر وﺣﺪت ﻣﻠﯽ

ﭘﺮﭼﻢ اﯾـــﺮان ،ﭘﺮﭼﻢ ﺳــﻪ رﻧــﮓ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾــﺮان ،ﻧﺸﺎن ﻋﺰت ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﺧﻮﯾﺶ
درآورد و ﻓﻘﻂ آن را ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و دوﺳﺘﺎن
و ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﻪ ﭘﻬﻨﻪ وﻃﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﮐﻪ
ﻧﺎم اﯾــﺮان ﻫﺴﺖ ،در اﻫﺘﺰاز اﺳﺖ .ﻟﺬاﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﻏﯿﺮﺗﯽ روزاﻓــﺰون
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮﮐﯽ ﻏﻔﻠﺖزده
و ﺑﺎزیﮔﻮش در ﻣﯿﺪان دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ وﻃﻦ
اﺳﺎﺋﻪ ادب ﮐﺮد ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ و
ﺣﺘﯽ دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺮوش و ﺧﺸﻢ آﻣﺪﻧﺪ.
ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ روز ﻫــﺎی ﭘﯿﺶ
ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ .اﯾﻦﺑﺎر در ﻟﻨﺪن ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ
ﻫﻮاداری از ﻓﺮدی ﺧﺎص ،ﺑﯽادﺑﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ
ﭘﺮﭼﻢ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻣﺮدم ،ﻫﺮﮐﺲ ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﻏﯿﺮت آﻣﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﺎرتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ
ﺳﺨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و ﺑﻪ ازای ﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﻪ
ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد .ﺑﺎری،
ﻣــﺮدم ﭘﺮﭼﻢ را ﻧﺸﺎن وﻃــﻦ و آﯾــﺖ وﺣﺪت
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻦ
ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﭘﺮﭼﻢ
وﻃﻦ ،ﺷﻬﯿﺪ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺮﭼﻢ
ﻧﺎﻣﯿﺮا و ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ،و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ،ﺑﻪ ﻫﺮ زﺑﺎن و ﻧﮋاد و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﻫﺮ دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺷﻬﯿﺪان وﻃﻦ ،ﺣﺮﻣﺘﯽ
ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺋﻞ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ دﭼــﺎر ﻧﻘﺼﺎن
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺷﻬﺪا ﺑﺮای ﻫﻤﻪ وﻃﻦ و ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ اﻧﻘﻼب و ﻫﻤﻪ اﺳﻼم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎن
در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﺘﺠﺎوز ،ﺳﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻖ ﻫﻢ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺣﺮﻣﺖدار رﺷﺎدت ﻓﺪاﺋﯿﺎن وﻃﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﺮان ،ﺧﻮد ،ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻮه ﻧﺎم و ﯾﺎد ﺷﻬﯿﺪان
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺗﺎم ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ
ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ
ﭼﻨﺎن ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﺶ ﺳﻠﻮک و درس ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﯿﺮه آﻧﺎن
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
ذﮐﺮ و ﯾﺎدﺷﺎن را ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﻬﺎدت ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﯿﺎی اﻣﺮ ﺷﻬﺎدت،
ﻫﻢ ادای دﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺪا و ﻫﻢ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ را ﺑﻪ
وﻃﻦ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎز دﺳﺘﯽ آﻟﻮده دراز ﺷﺪ
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ زﺧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد،
»ﻧﺴﻞ ﺷﻬﯿﺪان« و ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﻏﯿﺮت
آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن دﺳﺖ را ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﮐﺸﻨﺪ و آن
ﭼﺸﻢ را ﺑﻪ ﻣﯿﻞ داغ .ﻧﺴﻞ ﺷﻬﯿﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ...
اداﻣﻪ درﺻﻔﺤﻪ۲

ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ:

ﻣﺸﮑﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺣﺮف زدن ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﺷﻬﯿﺪ
ﻣﺤﻮر وﺣﺪت ﻣﻠﯽ
ﺻﻔﺤﻪ ۱

ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻗﺪﺳﻰ*

در»ﺧﯿﺎﺑﺎن« ﺧﺒﺮی ﻫﺴﺖ

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻗﻮﭼﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ادارهﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی ،ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ زﯾﺮا
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﺗﻼش ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای
ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر ﻣﻬﯿﺎﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻗﻮای
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب،
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ و ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺣﺮف زدن ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﻮد .ﻗﻄﻌﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﺎر دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﯿﻔﺘﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل
ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮاﺷﯽ ﮐﻢ و ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﺳﻼﯾﻖ ﺑﺎﻋﺚ درﮔﯿﺮی
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻨﺎس
ﺑﻮدن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻧﻈﺎم اداری ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر روی آن ﺣﺴﺎب ﮐﺮد.
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راهآﻫﻦ
اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ
و ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪی ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ از ﺻﻨﺪوق،
ﭘﺮوژهﻫﺎی راهآﻫﻦ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآورد .ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ،
ﺷﻮرای ﻣﻌﺎدن در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮی در اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻌﺎدن و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از
آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم داد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺸﻮر
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل  ۱۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﻗﺎﻟﺐ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯽروﯾﻪ ﻣﺮدم از روﺳﺘﺎ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد و در ﮐﻨﺎر آن ،ﺗﺒﺼﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

رﺷﯿﺪﯾﺎن :ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن  ۱۷درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ از اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﻔﺪه درﺻﺪی ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮ داد.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺷﯿﺪﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﺪد ﻫﻤﺮاﻫﯽ و
ﻫﻤﺪﻟﯽ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺳﺘﺎن ،ﺷﺎﻫﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدهاﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ د رﺻﺪ ی ﺗﻮ ﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎ ﻃﻊ ﻓﻮﻻد ی ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻔﺘﺎدوﻧﻪدرﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﯽ وﻫﻔﺖ درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﺮوﻓﯿﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﺼﺖودودرﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ در ﺳﺎل
ﺟﺎری اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی
ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﮔﻔﺖ:
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ
در اﺳﺘﺎن  ۸/۸درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .رﺷﯿﺪﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن

اﯾﻨﮑﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۳۲۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ رﻗﻢ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ۲۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺳﺎل  ۹۶را  ۱/۵درﺻﺪ از
ﻣﯿﺰان ﻧﺮخ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و اﻋﻄﺎی اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮد و اﻓﺰود:
واﮔﺬاری اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﯾﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﺑﺘﺪای
اﻣﺴﺎل اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮاری ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ
وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ رخ داد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺧﺎﻧﻪ وﯾﺮان
ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ ،ﻇﺮف ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ،ﻫﺰار و
 ۷۲۰ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ .اﻣﺎم )ره(
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺠﺎﻫﺪت را در دل ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺪار ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﯾﺎدواره اﻣﯿﺮان ،ﺳﺮداران و ۷۳۴
ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﻬﺪا و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم در ﻣﺼﻼی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ،در اﯾﻦ ﯾﺎدواره ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در آﻏﺎز ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،ﮐﺸﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻫﺮج و ﻣﺮج،
ﺗﺮور و ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮد اﻓﺰود :ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم)ره( ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺠﺎﻫﺪت را در دل ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺪار ﮐﺮد
و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ،در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﯾﻢ.
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﯿﺴﻪ ﻫﺎی
دﺷﻤﻦ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ.

دﮐﺘﺮﻋﻠﯽﮐﺎﻇﻤﯽدﻟﻮﺋﯽ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر

ﯾﺎدداﺷﺖ

اﺳﻔﻨﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭘﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺷﻬﺮ
ﭘﺲ از ﯾﮏ زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻢرﻣﻖ ،ﺑﺎ ﺑﺎرانﻫﺎی ﮔﺎه و
ﺑﯿﮕﺎه ،ﺧﻮد را ﻣﻬﯿﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از ﺑﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺗﺎزهاش را ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ .ﮔﻞﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ و رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻗﺎبﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻌﺎﺻﺮان ﺑﻠﻨﺪآوازه
ادﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از اﺳﺘﺎد
ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﻬﺪی اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚ و ﻫﻮﺷﻨﮓ
اﺑﺘﻬﺎج .ﺣﺎﻻ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و
ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای رﻫﮕﺬران و ﻋﺎﺑﺮان ﺧﻮد
دارﻧﺪ.
ﺧﯿﺎ ﺑﺎ ن ﯾﮑﯽ ا ز ﻣﺆ ﻟﻔﻪ ﻫﺎ ی ا ﺳﺎ ﺳﯽ د ر
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ و ادراک ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه
در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از
وﻗﺖ ﺧﻮد را ﭼﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﭼﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر در آن
ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﻣﺮوز ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻧﻘﺸﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ و ﮔﺬرﮔﺎه ﺑﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دادوﺳﺘﺪ و
ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای
ﻋﺮﺻﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ،ﭘﺮﺳﻪ زﻧﯽ و ﮔﺬران
زﻧﺪﮔﯽ.
از ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺸﯽ
ﻣﻬﻢ و اﺛﺮﮔﺬار داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ
رﻗﻢ ﺧﻮرده و ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و
اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺎرغ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در آن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻨﺶ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﺻﺤﻨﻪ
»روﯾﺎروﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ

ﺻﻔﺤﻪ ۱۱

ﯾﺎدداﺷﺖﻣﯿﻬﻤﺎن

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺑﻨﯽاﺳﺪی
ﻋﮑﺲ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﻠﻮاﺗﯽ/ﺷﻬﺮآرا

ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ اﺗﻮﺑﻮس راﻧﯽ

ﻣﻌﺎوندادﺳﺘﺎنﻣﺸﻬﺪازرازﺗﯿﺮاﻧﺪازیﻫﺎیﺷﺒﺎﻧﻪ
درﺑﻮﻟﻮارﺗﻮسﭘﺮدهﺑﺮداﺷﺖ

روانﺷﻨﺎس و ﻣﺸﺎور

ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻌﯽ
ﮐﺎذب
ﺻﻔﺤﻪ ۱۰

ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ای
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮد در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ
ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن را
در اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و از ﺣﻀﻮر در آن ﻟﺬت
ﺑﺒﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ازدﺣﺎم و ﺗﺮاﮐﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ
در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ورزﺷﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق
ﭘﺮ ﺷﺪن ﺳﮑﻮﻫﺎﯾﺶ از ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ،زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ،اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺷﻬﺮی
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮ از ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﻃﺮاوت
ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی دوﻃﺮﻓﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرﻧﺪ.
ﺧﯿﺎﺑﺎن دوﻃﺮﻓﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻋﻼﻗﻪ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻣﺤﺘﺮم و ﺗﮑﺜﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن دوﻃﺮﻓﻪ ﻋﺮﯾﺾﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد،
آن ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی از
ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ ،دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه
و ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی دل زدﮔﯽ و
ﻓﺮار از ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻗﺪام اﺧﯿﺮ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن را
در ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و اﻣﮑﺎن وﻗﻮع
ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ از ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺳﺎل و ﻓﺼﻞ ﻧﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ
و ﺑﺮا ی ﭼﻨﯿﻦ ﺧﯿﺎ ﺑﺎ ن ﻫﺎ ﯾﯽ  ،ﻣﻌﺎ د ﻟﯽ
درﺧﻮر ﺑﯿﺎﺑﻢ .ﻣﻦ اﺳﻤﺸﺎن را ﻣﯽ ﮔﺬارم
»ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎر«.

* ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻣﺪرس ارﺗﺒﺎﻃﺎت

