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اقدامات گسترده مجموعه 
قضایی با هدف حمایت از 
حقوق زنان و کودکان 

تشدید نهضت خدمت رسانی قضایی به 
شهروندان تا پایان سال جاری

4 3 3

هفته نامه مستقل

  مشهد؛ شهرحفاری  
و کنده کاری های بی پایان

قال رسول اهلل )ص( : َمْن ارضی فاطمَة فقد ارضانی و َمْن اَسخَط 
 فاطمَة فقد اسخطنی.

پیامبر اکرم )ص(: هرکس فاطمه را راضی کند، مرا راضی نموده و 
هر کس فاطمه را خشمگین کند، مرا خشمگین نموده است.                   

»احقاق الحق، ج 10، ص 217«
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نظرات و انتقادات و 
 پیشنهادات 

خود را  در خصوص  
هفته نامه ضامن 

خراسان  لطفا به شماره 
3000511211  پیامک 

کنید.

بزرگترین نمایشگاه کتاب سال 
سرخس به ایستگاه شانزدهم رسید

حقیقت تلخ است یا شیرین ؟

بایدها و نبایدهای شعر نو

دریاچه بزنگان نفس کشید!

30 سال انتظار؛ منطقه ویژه یا منطقه آزاد؟
سرخس را از بالتکلیفی نجات دهید

به اطالع مدیران دستگاه های اجرایی و 
همشهریان عزیز می رساند 

آقای سید مرتضی هاشمی 
 به عنوان خبرنگار و نماینده 

هفته نامه ضامن در شهرستان سرخس 
معرفی می گردد.

شماره تماس پذیرش اشتراک، پذیرش 
آگهی و تبلیغات ادارات و اصناف 

شهرستان سرخس در هفته نامه ضامن؛ 
هاشمی 0۹353۶5۹2۸2

قابل توجه شرکت های تبلیغاتی 

هفته نامه ضامن خراسان در نظر دارد جذب آگهی های 
خود را به افراد حقیقی و شرکت های تبلیغاتی واگذار 

نمایید. متقاضیان برای عقد قرار داد به دفتر هفته نامه 
ضامن خراسان مراجعه نمایند.

هفته نامه ضامن خراسان  به منظور مشارکت حداکثری مردم 
در انتخابات دوم اسفند 13۹۸ ازهمه گروه ها و احزاب برای 
تبلیغات کاندیداهای محترم انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
خبرگان  مجلس  پنجمین  دوره  میان  اولین  و  اسالمی  شــورای 

رهبری، آگهی و  رپرتاژ با تخفیفات ویژه می پذیرد.
کاندیداهای محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به 
آدرس بلوار پیروزی، میدان سلمان فارسی، شهید رضوی 41 
پالک 54.1 مراجعه نموده و یا با شماره های   3۸7۸5053 و 

3۸7۸72۸۹  تماس حاصل نمایند.

قابل توجه کاندیداهای انتخابات 

با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سرخس و پاالیشگاه 
همزمان با طلیعه چهل و یکمین فجر انقالب اسالمی ؛

همزمان با روز جهانی تاالب ها، دوستداران محیط زیست 
دریاچه را پاکسازی کردند
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آرایشی رضا 
ــی  ــ ــش ــ ارائــــــــه دهــــنــــده انــــــــواع مـــحـــصـــوالت آرای
مــعــتــبــر دنــیــا واقـــع  بـــرنـــدهـــای  ــلـــن  از  عــطــر و ادکـ
 32 ــروزی  ــ ــی ــ پ حـــدفـــاصـــل  ــروزی  ــ ــی ــ پ ــوار  ــ ــول ــ ب در 
ــل پسر  ــی گـ ــروشـ ــل فـ ــب گـ ــن ــارراه کـــوثـــر ج ــ ــه ــ  و چ
به مناسبت ایام میالد حضرت فاطمه زهرا)س( و روز 
مادر به ازای خرید هر اد کلن از 5درصد تخفیف بهره 

مند گردید. رضا سلیمان پور 0۹1510۸3145

گزارش ضامن خراسان از حال و روز 
حفاری ها در مشهد 

معاون دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان خراسان رضوی خبر داد:   رئیس کل دادگستری

 خراسان رضوی تأکید کرد: 

سفارش آگهی در هفته نامه مستقل 

ضامن خراسان  با شماره های 

 تلفن 051-38785053-38787289

09155596088

و یا پست الکترونیک:

 zamennews@gmail.com 

تماس داشته باشید.

 آدرس: مشهد، میدان بیت المقدس )فلکه آب(، جنب درب ورودی بازار رضا، هتل رضویه
تلفن رزرو: 33۶53۶11 - 051
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اجتماعی-اقتصادی

صدراه باریک

حقیقت تلخ است یا شیرین؟

 حسین تبریزنیا 

  سرخس- سید مرتضی هاشمی

که  شده  رایج  چنین  مردم  میان  در 
اســت.  تلخ  حقیقت،  و  حــق  ــرف  ح
بسیار  موضوع،  این  مسئله  صــورت 
وقتی  افـــراد  معموال  اســت:  ــاده   سـ
به  را  حقی  سخن  یا  و  فعل  صفت، 
کسی نسبت می دهند، مخاطب مورد نظر برآشفته 
می شود و در مقابل گوینده واکنش های نامتعارفی 

دیدن  و  شنیدن  با  )گوینده(  اول  شخص  گاه  آن  دهد.  می  نشان  خود  از 
واکنش های مخاطب، این جمله معروف را بر زبان می آورد که آری؛ "حرف 
در  چرا  راستی  به  اما  است".  ناخوشایندی  کار  گویی  حقیقت  و  تلخ  حق 
جامعه ما، حرف حق و حقیقت گویی با پسوند تلخی گره خورده و رایج شده 
اخالقی  وجدان  یا  و  انسانی  پاک  فطرت  به  بنا  انسان  که  درحالی  است؟ 
خود، هم چنان که زیبایی، عدالت، آزادی، نظم، راستی، درستی و دانایی 
دوست  خودش(  درباره  )حتی  نیز  را  حقیقت  بایستی  می  دارد،  دوست  را 

داشته باشد. لیکن در بیشتر مواقع چنین نیست.
اغلب افراد وقتی حرف حقی را در برابر خود، خویشان، گروه، حزب، قوم، 
برابر سخن حق سر تعظیم فرود  به جای آن که در  طایفه و... می شنوند، 
هزار  به  و  گردند  می  برآشفته  حق  حرف  شنیدن  از  بپذیرند،  را  آن  و  آورند 
پاسخ  که  شوند  می  متوسل  سفسطه  و  بافتن  ریسمان  و  آسمان  و  توجیه 

بدهند و یا از گوینده حرف حق به هزار توطئه و اتهام، انتقام بگیرند!
که  دارند  وجود  شماری  بی  های  انسان  که  طور  همان  است  آن  واقعیت 
دوستی  و  زیبایی  دانایی،  راستی،  منشی،  آزاد  خواهی،  عدالت  فطرت  از 
رانند،  می  سخن  و  کنند  می  عمل  ها  آن  برخالف  و  اند  افتاده  دور  خود 
و  جویی  حقیقت  طلبی،  حق  فطرت  مورد  در  که  هستند  هم  زیادی  افراد 
اجتماعی  های  محیط  انواع  در  است.  صادق  حکم  این  آنان  دوستی  حق 
آدم های  فراوانی را می شناسیم که حرف حق را دوست ندارند، از حرف 
حق خوششان نمی آید، حاضر به قبول حقیقت درباره خود نیستند و اغلب 
در برابر حقیقت گویی واکنش هایی پرخاشگرانه و غیر منطقی نشان می 
انتظار می رود انسان های طبیعی بر اساس وجدان  دهند. درصورتی که 
اخالقی و فطرت پاک انسانی خود طبیعتا می بایستی از شنیدن حرف حق 
چه درباره خود و چه در برابر غیر خوشحال شده، از آن استقبال نمایند و 
بپذیرند. نه این که برَآشفته شوند و عکس العمل های غیر طبیعی از خود 
نشان دهند. در صورتی که طبیعی آن است که انسان باید در برابر حرف 
غیر حق  و یا قضاوت های غیر حقانی واکنش های اعتراضی نشان دهد نه 

بالعکس یعنی آن چیزی که در جامعه شاهد آن هستیم.
به عنوان مثال فرض کنید اگر ما به فردی که دزد نیست، دروغگو نیست و 
مال مردم را نخورده است، به ناحق بگوییم تو دزد و دروغگو و کالهبرداری، 
در این صورت به طور طبیعی انتظار می رود که مخاطب ما در برابر چنین 
واکنش  و  کند  ورم  گردنش  های  رگ  ناروا  اتهامات  و  ناحق  های  قضاوت 
یا  و  باشد  صفاتی  و  ها  خصلت  چنین  دارای  واقعا  اگر  اما  بدهد.  نشان 
و  پاک  فطرت  همان  اساس  بر  باید  طبیعتا  داده،  انجام  را  اعمال  گونه  این 
وجدان اخالقی خویش از شنیدن این حرف های حق و صادق درباره خود 

ناخشنود نباشد و حرف حق نباید برایش تلخ باشد!
اما چرا چنین نیست و نمی شود؟ پاسخ آن است که در مرحله اول غرور، 
نهایت  و در  و درمجموع  و بغض، در مرحله سوم منافع  درمرحله دوم حب 
پاک  فطرت  و  اخالقی  وجدان  اساس  بر  که  گذارد  نمی  انسان  نفسانیت 
حرف حق را بما هوحقه  درباره خود قبول کنیم و آن را شیرین تلقی نمائیم 

نه تلخ!
ما  برای  باید  حق  حرف  که  است  آن  مسئله  طبیعی  حالت  که  صورتی  در 
شیرین باشد چون با واقع، منطبق است و حرف ناحق تلخ باشد چون ناروا 

و غیر واقع است.
لیکن در تعامالت میان افراد جامعه آن چه جاری است و مشاهده می شود 
به  که  بگیرید  نظر  در  را  دیگری  وضعیت  اکنون  باشد.  می  رویه  این  عکس 
فردی نسبت های ناروا و ناحقی بدهند که از جنس صفات نیک و خصلت 
های پسندیده باشد. مثال آیا به کسی که فاقد صفاتی نظیر کارآمدی،  مردم 
ویژگی  این  باشد  می   ... و  قوی  مدیریت  دلسوزی،  داری،  امانت  داری، 
های ناحق  را به وی منتسب کنند، در آن صورت باز هم فرد واکنش های 
اعتراضی و پرخاشگرانه نشان می دهد؟ پاسخ منفی است. در صورتی که 
خود می داند واجد چنین صفاتی نیست. اما حب نفس نه تنها نمی گذارد 
می  نیز  مشعوف  ها  آن  شنیدن  از  بلکه  دهد،  بروز  اعتراضی  های  واکنش 

شود!
فقط  است  رایج  درجامعه  که  چه  آن  برخالف  حق  حرف  شنیدن  بنابراین 
برای آدم هایی که منافع و غرور نفسانی و خود خواهی دارند تلخ است، نه 
برای آدم های مهذب و پاک طینت. برای این گونه افراد شنیدن حرف حق 

شیرین و ناحق تلخ است.
برابر  در  یکدیگر  از  افراد  نوع  تشخیص  برای  معیاری  چنین  پذیرش  با  اگر 
یا  فرد  از  تری  کالن  سطح  به  را  آن  توانیم  می  اکنون  باشید،  موافق  حق 
افراد در یک جامعه تعمیم بدهیم. بدین معنا که معیار مذکور در مورد یک 
نیز  حکومت  یک  حتی  و  ملت  خانواده،  طایفه،  قبیله،  قوم،  حزب،  گروه، 
می تواند صادق باشد و بر اساس آن می توانیم شخصیت و ماهیت آنان را 
از نوع واکنش هایی که درباره و در برابر سخن حق و ناحق از خود نشان 
می دهند، تشخیص دهیم. به هر اندازه که از حرف های حق درباره خود 
دوستی  حق  مسیر  در  انداره  چه  تا  که  دریافت  توان  می  نمایند  استقبال 
گوهر انسانی خود قرار دارند و به هر اندازه که در برابر حرف حق واکنش 
به همان میزان  آمیز نشان دهند  و توجیه گرانه و سفسطه  اعتراضی  های 
در برابر حق، قرار دارند و از ماهیت انسانی خویش دور شده اند و البته از 

مصادیق ظلم به شمار می روند.

اشاره؛ سرخس را ساریکا نیز گفته 
جوش  و  پرجنب  ای  نقطه  انـــد، 
روزگــاری  ــران،  ای شرق  شمال  در 
هشتم  امــام  از  میزبانی  افتخار 
خود  ــارک  ت بر  را  جهان  شیعیان 
ابریشم،  جــاده  راه  سر  بر  داشــت. 
گذرگاهی بود و مفاخر بزرگی در دل خود به یادگار 
دارد از جمله عارف بزرگ لقمان بابا. شهرستان مرزی 
شرقی  شمال  و  رضوی  خراسان  استان  در  سرخس 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرز  در  کشور  نقطه  ترین 
قرار  مشهد  شرق  کیلومتری  در۱۸۰  و  ترکمنستان 
دارد و مراکز اقتصادی از جمله پاالیشگاه گاز شهید 
هاشمی نژاد، گمرک، شرکت نفت و گاز شرق، سد 
دوستی، راه آهن بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی را 
در دل خود جای داده است.برای رسیدن به این شهر 
مرزی باید از مشهد مقدس خارج شد و ۱۸۰ کیلومتر 
در جاده پرپیچ و خم مشهد _ سرخس که خودروهای 
سنگین ترانزیتی را دل خود جای داده است رانندگی 
کرد تا به کیان مرز نشینان رسید و یکی از ویژگی های 
در  که  است  اقتصادی  بزرگ  مراکز  وجود  شهر  این 
این گزارش از بالتکلیفی الیحه ای 3۰ ساله توسط 
دولت و مجلس شورای اسالمی و چشم انتظاری مردم 
مرزنشین سرخس سخن خواهیم گفت. منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس با محدوده قانونی بیش از پنج هزار 
هکتار در سال 75 به تصویب هیئت وزیران رسید و 
آستان قدس به عنوان سازمان مسئول منطقه تعیین 
شد. این منطقه کوتاه ترین راه ارتباطی به کشورهای 
آسیای میانه و مسیر ترانزیتی پر رفت و آمد در محور 
سال  سرخس،  شهرستان  مردم  است.  کشور  شرق 
سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه  انتظارند  در  هاست 
تبدیل به منطقه آزاد شود تا همزمان با رشد و توسعه 
منطقه، از آثار و برکات آن استفاده نمایند و در این بین 
هرگاه خبری از آزاد شدن منطقه ویژه سرخس داده 
بی  و  افسارگسیخته  افزایش  آن  نتایج  از  یکی  شده، 
ضابطه قیمت زمین و مسکن در شهرستان بوده است 

پازل  این  بــزرگ  معمای  خبری،  گــزارش  این  در  که 
همین  در  شد.  خواهد  تر  روشن  ساله  چندین  گره  و 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  اعضای  و  رئیس  رابطه 
سرخس  مــرزی  شهرستان  از  اسالمی  شــورای  دهم 
و زیر ساخت ها، ظرفیت ها و سرمایه گذاری بخش 
تا  بازدید کردند  اقتصادی  ویژه  خصوصی در منطقه 

شرایط این الیحه برای تصویب آماده گردد.

صادرات اولویت فعالیت سرمایه گذاران در  «
منطقه ویژه 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس در جلسه 
ای که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت:  سخنانی  طی  شد،  برگزار  اسالمی  شــورای 
اولویت فعالیت سرمایه گذاران در این منطقه با حوزه 
آسیای  کشورهای  به  سرخس  مرز  از  کاال  صادرات 
افزود:  گلمکانی  صادقی  احمد  بود.  خواهد  میانه 
استراتژیک  موقعیت  سرخس،  مــرزی  شهرستان 
برای کشور است و با توجه به کشورهای آسیای میانه 
این کشورها و صادرات  بازار  فرصت مناسبی برای 
کاالهای موردنیاز به این کشورهاست. وی با اشاره 
به اختالف با کشور ترکمنستان در حوزه پل مرزی، 
بیان کرد: روزانه ۲۰۰ تا ۲5۰ کامیون از این منطقه 
تقاضا  این  اما  ــد  دارن برعهده  را  کاال  ترانزیت  کار 
کشورهای  فضای  از  نتوانستیم  و  پیداکرده  کاهش 

آسیای میانه و این ظرفیت بهره مند شویم.

سرخس مثل کیش و قشم نخواهد شد «

تبدیل  بحث  که  این  به  اشــاره  با  گلمکانی  صادقی 
منطقه ویژه به منطقه آزاد تاکنون مغفول مانده است 

آید  می  میان  به  آزاد  منطقه  این  نام  تا  کرد:  اضافه 
همه فکر می کنند نام سرخس هم مثل کیش و قشم 
سرخس  ویژه  منطقه  اگر  که  حالی  در  شد  خواهد 
را  صــادرات  بحث  فقط  شود  آزاد  منطقه  به  تبدیل 

خواهیم داشت.
این مقام مسئول با بیان این که به هیچ وجه دستور 
حضور سرمایه گذاران و احداث کارخانجات با هدف 
فعالیت  مجوز  کرد:  تاکید  داد  نخواهیم  را  واردات 
گذارانی  سرمایه  به  فقط  سرخس   ویژه  منطقه  در 
آسیای  کشورهای  به  سرخس  از  که  شود  می  اعطا 
گفت:  وی  باشند.  داشته  را  صــادرات  بحث  میانه، 
تمام زیرساخت ها برای حضور سرمایه گذاران اعم 
برای  آمادگی  و  آهن  راه  و  جاده  گاز،  آب،  برق،  از 
احداث واحدهای پتروشیمی، مینی پاالیشگاهی و 
شهرک گوگردی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
فراهم است و 5۰ کیلومتر خط ریلی عریض احداث 
شده است. گلمکانی تاکید کرد: به سرمایه گذاران، 
زمین واگذار می کنیم که دارای رزومه کاری بوده و 

توانایی این کار را داشته باشند.

فراهم شدن حضور سرمایه گذاران در مناطق  «
ویژه خراسان 

در ادامه این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی 
سخنانی  طــی  نیز  رضــوی  خــراســان  اســتــانــداری 
اقتصادی  ــژه  وی منطقه  تبدیل  الیحه  اگــر  گفت: 
اسالمی  شورای  مجلس  در  آزاد  منطقه  به  سرخس 
تا پایان فعالیت مجلس دهم، نهایی شود در مناطق 
زمینه  سرخس  ویــژه  منطقه  و  ــارون  دوغ اقتصادی 
علی  شــود.  مــی  تسهیل  ــذاران  گـ سرمایه  حضور 
خراسان  در  ها  فعالیت  همه  کرد:  اضافه  رسولیان 
توسعه  بــرای  مدیران  جــدی  عــزم  از  نشان  رضــوی 
کرد:  تصریح  وی  دارد.  اقتصادی  هــای  فعالیت 
خوشبختانه شاهد عزم جدی همه مدیران و ارکان 
حاکمیت استان خراسان رضوی و همگرایی و تعامل 
و  اقتصادی  توسعه  های  زمینه  کردن  فراهم  برای 

اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری هستیم.

سهم 17 درصدی خراسان رضوی در ایجاد  «
اشتغال 

این مقام مسئول ادامه داد: ۱7 درصد فضای کسب 
است.  رضــوی  خراسان  در  کشور  اشتغال  و  کار  و 
رسولیان خاطر نشان کرد: ۱۲۸ هزار میلیارد تومان 
است  استان  سطح  در  ها  گــذاری  سرمایه  مجموع 
معاون  باشیم.  ها  ظرفیت  ایجاد  دنبال  به  باید  ما  و 
خراسان  اســتــانــداری  اقتصادی  ــور  ام هماهنگی 
تمایل  افغانستان  کشور  گفت:  همچنین  رضــوی 
جدی به حضور سرمایه گذاری در استان را دارد و 
سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه  و  دوغــارون  منطقه 
است.  گــذاران  سرمایه  حضور  برای  زمینه  بهترین 
وی افزود: آستان قدس رضوی هر زیرساختی را که 
الزم بوده فراهم نموده است و امیدواریم این الیحه 
و زمینه حضور سرمایه  به تصویب برسد  در مجلس 

گذاران فراهم گردد.

رشد 20 درصدی صادرات غیرنفتی کشور  «

همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در این جلسه مهم از تحریم های ظالمانه و 
خصمانه آمریکا، شرایط دشوار اقتصادی، صادرات 
و  گفت  سخن  بودجه  و  سرمایه  جذب  و  غیرنفتی 
اظهار داشت: صادرات غیرنفتی کشور در ۱۰ ماهه 

سال جاری  ۲۰ درصد رشد داشته است.
الیاس حضرتی افزود: شرایط و فشارهای تحریمی 
حال حاضر، در طول ۱۰۰ سال گذشته بی سابقه 
ناامید  دنبال  به  اسالمی  نظام  دشمنان  و  ــوده  ب

چون  اظهارداشت:  وی  بودند.  ایــران  مردم  کردن 
اقتصاد ایران وابستگی به نفت دارد طبق تحلیل ها، 
پاشیدگی  هم  از  و  بحران  ایجاد  دنبال  به  دشمنان 
بدنه مردمی بودند تا جایی که صادرات دو میلیون 
و ۸۰۰ هزار بشکه ای نفت ایران را به صفر برسانند.
در  مــردم  تمرین  برکت  به  اما  داد:  ادامــه  حضرتی 
تجارب  و  تحمیلی  جنگ  از  بعد  و  انــقــالب  طــول 
مسئوالن، خیلی از شاخص ها در مسیر مثبت قرار 
و  تولید  رشــد  اقتصادی،  رشــد  شاهد  و  گیرد  می 
صادرات کاالهای غیرنفتی بودیم. رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: طبق 
تماس با رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران 
پیرامون موضوع فوق، در مدت ۱۰ ماهه امسال پنج 
داشتیم  غیرنفتی  کاالهای  صــادرات  دالر  میلیارد 
 ۲۰ حــدود  قبل  سال  به  نسبت  وزنــی  لحاظ  به  که 
درصد رشد داشته است. وی خاطر نشان کرد: طبق 
اقتصادی  تولید کنندگان در کمیسیون  با  جلسات 
سال   ۴۰ طول  در  که  افــرادی  از  بسیاری  مجلس، 
اعالم  هستند  بــزرگ  کارخانجات  دارای  گذشته 
کرده اند که پیشرفت های اقتصادی و تولید کشور تا 
االن وضعیتی به این خوبی نداشته است و صادرات 
در وضعیت مناسبی صورت می گیرد به طوری که 

حتی تولیدات آن ها پیش فروش می شود.

گفتمان اقتصادی در مسائل سیاست خارجی «

این  در  که  ــواردی  م از  یکی  کــرد:  ــان  اذع حضرتی 
گذاری  سرمایه  موضوع  هستیم  آن  نگران  شرایط 
سرمایه  که  کنم  عنوان  هم  را  موضوع  این  و  است 

گذاری در ایران در کالن کار، وضعیت منفی دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: تعدد 
همچنان  گــذاری  سرمایه  مسائل  در  دخیل  مراکز 
آورده  وجود  به  گــذاران  سرمایه  برای  منفی  فضای 
سرمایه  جذب  در  باید  که  طور  آن  مسئوالن  و  است 
حوزه  در  ما  و  نبودند  موفق  کردند  می  عمل  گذار 
از  اقتصاد  گفتمان  نیازمند  الملل،  بین  مسائل 
و  دولت  هیات  امورخارجه،  وزارت  تا  ها  سفارتخانه 

مجلس هستیم.

نهایی شدن الیحه در کمیسیون اقتصادی  «
مجلس

وی در ادامه با بیان این که الیحه ای از سوی دولت 
به  سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه  تبدیل  بر  مبنی 
منطقه آزاد به مجلس ارائه شده است گفت: نهایی 
شدن لوایح و طرح های اقتصادی مختلف، نیازمند 
رفع  گــذاری،  سرمایه  قبیل  از  موضوعاتی  بررسی 
مالیات  و  بیمه  ها،  بانک  صــادرات،  تولید،  موانع 
حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  حضرتی  الیاس  است. 
الیحه ای در خصوص هشت منطقه آزاد و ۹3 منطقه 
ویژه و تصویب آن ها بین شورای نگهبان و مجلس 

شورای اسالمی در حال رفت و آمد است.

تالش کمیسیون بر جذب سرمایه گذاران  «

کمیسیون  در  ما  سیاست  تمام  ــت:  داش بیان  وی 
اقتصادی مجلس این است که هرجا امکان و زمینه 
که  شود  تالش  دارد،  وجود  گــذاران  سرمایه  جذب 
سرمایه گذار جذب و دلگرم شود تا انگیزه پیدا کند 
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  باشیم.   تولید  شاهد  و 
سرمایه  هرجا  داد:  ادامــه  اسالمی  شــورای  مجلس 
ایجاد  مولد  و  پایدار  اشتغال  بگیرد  صورت  گذاری 
خواهد شد و نتیجه این موضوع هم سرمایه گذاری 

خواهد بود.

تالش برای تصویب منطقه آزاد سرخس «

حضرتی در پاسخ به سئوال خبرنگار ضامن خراسان 
مرزنشین  مردم  چندساله  انتظاری  چشم  بر  مبنی 

سرخس پیرامون تصویب این الیحه و نتیجه نهایی آن 
تاکید کرد: تاکنون جلسات مختلفی خارج از نوبت 
برگزار شده و این بشارت را به مردم سرخس بدهم 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  در  فوق  موضوع  که 
برای تصویب به صحن مجلس  نهایی شده و الیحه 
ارسال شده و کمک خواهیم کرد که تا پایان فعالیت 

مجلس دهم برای همین دوره تصویب گردد.

انتظارات مردمی در منطقه را باال نبرید «

اقتصادی  کمیسیون  عضو  پــور  شریفی  همچنین 
مجلس دهم طی سخنانی گفت: مسئوالن محترم، 

مشکل جای دیگری است باید گره ها را پیدا کنید.
کمیسیون  عضو  موسوی  نشست،  ایــن  ادامــه  در 
اقتصادی مجلس بیان کرد: نه گوشی برای شنیدن 
فوق  موضوع  پیرامون  و  کار  بــرای  صبری  نه  است 
بــرای  سرخس  مـــردم  ساله  چندین  انــتــظــارات  و 
تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد تاکید می کنم که 

انتظارات مردمی را در منطقه باال نبرید.

تالش نمایندگان برای تسریع الیحه در  «
صحن مجلس

مناطق  امور  هماهنگی  مدیر  نشست  این  پایان  در 
اقتصادی  ویژه  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیرخانه 
در پاسخ به سئوال خبرنگار نشریه ضامن، پیرامون 
تبدیل  الیحه  خصوص  در  منتشره  اخبار  و  شایعات 
و  آزاد  منطقه  به  سرخس  اقتصادی  ــژه  وی منطقه 
زمین  قیمت  ضابطه  بی  و  افسارگسیخته  افزایش 
منطقه  محدوده  کل  گفت:  شهرستان  در  مسکن  و 
ویژه پنج هزار و ۲۰۰ هکتار است و کل این منطقه 
الیحه  اسالمی  ــورای  ش مجلس  به  دولــت  ســوی  از 
شده است و در کمیسیون اقتصادی مجلس هم به 
تصویب رسیده و برای ادامه مسیر به صحن مجلس 
ارسال شده است. جواد عباسپور افزود: این الیحه 
در دستور کار صحن مجلس است و در حال حاضر 
لذا   هستیم  موضوع  این  موافق  دولت،  جانب  از  ما 
به  الیحه  تا  کنند  تالش  تر  سریع  باید  نمایندگان 

صحن بیاید و به بعد از انتخابات موکول نشود.
وی خاطر نشان کرد: بعید می دانم شورای نگهبان 
همه  ــرا  زی نماید  لحاظ  ایـــرادی  موضوع  ایــن  روی 

ایرادات قبلی در این الیحه رفع شده است.

موضوع هیچ ارتباطی به زمین های خارج  «
ندارد / شایعات و بازی با روح و روان مردم

مدیرهماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورای عالی 
تاثیر  و  تصویب  پیرامون  اقتصادی  ویژه  آزاد  مناطق 
این الیحه بر قیمت زمین و مسکن گفت: این موضوع 
ویژه  منطقه  از  خارج  های  زمین  به  ارتباطی  هیچ 
جامعه  در  روانــی  جو  است  ممکن  ــدارد.  ن سرخس 
دهد  رخ  اتفاقاتی  محدودی  مــدت  و  گــردد  ایجاد 
نخواهد  ها  زمین  بر  تاثیری  هیچ  مدت  بلند  در  اما 
داخل  هــای  زمین  شــد:  یـــادآور  عباسپور  داشــت. 
محدوده منطقه ویژه اقتصادی که پنج هزار و ۲۰۰ 
هکتار است در صورت تصویب نهایی، فقط تبدیل به 
منطقه آزاد خواهد شد و این موضوع هیچ تاثیری در 
روند افزایش قیمت زمین ها در شهرستان نخواهد 
داشت. خبرنگار ضامن خراسان در گزارش خود می 
افزاید: با روند شایعات اخیر، پیرامون تبدیل منطقه 
به  شده  ملتهب  شدت  به  فضا  آزاد،  منطقه  به  ویژه 
طوری که افزایش افسارگسیخته و بی ضابطه قیمت 
شهرستان  امــالک  هــای  بنگاه  در  مسکن  و  زمین 
گفته  طبق  دیگر  سوی  از  است.  داشته  دنبال  به  را 
دبیرخانه  مناطق  امــور  مدیرهماهنگی  عباسپور 
شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی، مردم تحت 
تاثیر شایعات قرار نگیرند و سونامی افزایش قیمت 

زمین ها ریزش خواهد کرد.

30 سال انتظار؛ منطقه ویژه یا منطقه آزاد؟
سرخس را از بالتکلیفی نجات دهید

سیاسی  اجتماعی  نامه  هفته  محترم  مسئول  مدیر   
ضامن خراسان 

 ۱۲ شماره  در  شــده  انجام  مصاحبه  به  عطف  احترامًا؛ 
خراسان  ضامن  سیاسی  اجتماعی  نامه  هفته   ۲ صفحه 
های  ازدواج  نتیجه  ها  طالق  درصدی   ۲5 آمار   " تیتر  با 
عنوان  مطالب  رساند:  می  استحضار  به  است"  بیمارگونه 
شده نقل قول از اینجانب در خصوص آمار طالق ها، نقش 

قانونی،  های  حوزه  در  ایرادات  بهزیستی،  مشاوره  مراکز 
ازدواج  و  طالق  رتبه  خانواده،  حوزه  در  اجرایی  و  قضایی 
زندگی  اول  سال   3 در  ها  طالق  میزان  استان،  و  مشهد 
به عنوان موضوع مصاحبه و نظر شخصی اینجانب مطرح 
هیچ  دارد  می  اعالم  بدینوسیله  لذا  است  گردیده  چاپ  و 
یک از مطالب مذکور و آمار و ارقام اعالمی نظر شخصی و 
موضوع مصاحبه اینجانب نبوده است و با واقعیات جامعه و 

دادگاه های خانواده و عملکرد بهزیستی در بحث مشاوره 
سالیانه  آمار،  طبق  که  چرا  ندارد  مطابقت  طالق  از  قبل 
35 هزار زوج از طریق مراکز مشاوره بهزیستی به سازش 
عدم  بحث  در  خانواده  های  دادگاه  عملکرد  و  اند  رسیده 
زندان در پرونده های مهریه در کاهش میزان طالق نقش 
کوچک  محض  به  زوجین  چراکه  است  داشته  سزایی  به 
اهرم  و  آویز  دست  را  زندان  و  مهریه  بحث  اختالف،  ترین 

و  ــرارداده  ق فشارها  سایر  یا  و  طالق   حق  گرفتن  و  فشار 
حذف  با  و  شود  می  زده  دامن  دیگر  خانوادگی  دعاوی  به 
اثرات  و  شده  کاسته  بسیار  واهی  دعاوی  طرح  از  زندان 
مثبت بسیاری داشته که از حوصله بحث خارج است. در 
آخر بیان می گردد طبیعتا افراد وقتی به وکال مراجعه می 
حضور  بدون  را  طالق  از  قبل  مشاوره  مراحل  که  نمایند 
در  وکال  نقش  و  ــد  دارن طالق  بر  تصمیم  و  سپری  وکیل 

سازش آن ها کمتر می باشد که باز هم نقش موثر قضات 
محترم دادگاه ها به خصوص دعاوی خانواده در سازش و 
تحکیم بنیان خانواده ها دیده شده است که تالش زیادی 
در سازش داشته اند. لذا مطالب فوق جهت اصالح و چاپ 

مجدد به حضور ارسال می گردد.
با تشکر
نعیمه علی اکبری، وکیل پایه یک دادگستری

اصالحیه؛
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فرهنگی و آموزشی

رنگ   ۶ و   3 ـ  سایز۰۰۰صفر  خرم  تخت  قلموی  ـ  مرغی  تخم  پالت  نیاز:   مورد  وسایل 
پارچه   طالیی-  متالیک  -رنگ  -سفیدصدفی  متالیک:   تکستایل  ریپین  پارچه  های 

کرپ  مشکی  -کارگاه گلدوزی -کاربن سفید   
برای شروع کار، طرح را با کاربن  روی پارچه مورد نظر کپی کنید و سپس پارچه را داخل 
کارگاه قرار دهید. رنگ سفید صدفی را به پایه برسانید. رنگ طالیی مورد نظر را به پایه 
برسانید و هر دو رنگ را با یکدیگر مخلوط کرده و رنگ را با مقدار بیشتری آب، رقیق کنید  تا آماده رنگ 
آمیزی شوند. در ابتدا، خطوط روشنایی را روی کپی مورد نظر، مشخص کنید و سپس از ترکیب این 
دو رنگ در لبه های روشنایی گذاشته شود و بالفاصله از آب به تنهایی استفاده کنید  و  روی قسمت 
از تیرگی خود پارچه به جای رنگ تیره استفاده می شود. ولی به دلیل این  های تیره بزنید. در واقع 

که در قلمو، رنگ متالیک وجود دارد، در قسمت های تیره هم کمی برق متالیک 
دیده می شود. خطوط را محو کنید و  در  قسمت هایی که لبه های روشنایی 

هستند می توانید پس از این که مدتی صبر کردید و رنگ در پارچه نفوذ 
می  و  کنید  تکرار  را  روشن  های  سایه  مجددا  شد،  رنگ  کم  و  کرد  پیدا 

توانید  برای زیباتر شدن کار، در بعضی از قسمت ها از رنگ طالیی و یا 
رنگ سفید صدفی به تنهایی استفاده کنید.  در صورت دلخواه و وابسته 
به سلیقه خودتان، نقاشی تان را پر رنگ تر کرده و  برای برجسته نشان 

دادن نقاشی از لبه های روشنایی، سایه روشن ایجاد کنید. در مرحله 
آخر پس از گذشت چهل و هشت ساعت، تثبیت انجام شود.

آموزش نقاشی و طراحی روی پارچه 
   مدرس: الهام مفتوحی

 فصل یازدهم: تکنیک استفاده از فضاهای «
 تیره و محو سازی   

جام جم

بایدها و نبایدهای شعر نو
 دکتر اکبر شعبانی

نماید   می  رخ  که  موضوعی  اولین  امروز،  شعر  با  برخورد  در 
نو وکهن بودن آن است. درست است هر دو شعرند، اما مرز 

دقیق و مشخصی آن دو را از هم جدا می کند و شاید همین مرز غیر قابل 
انکار است که در اکثر موارد، شاعران را به دو گروه سنتی و نوپرداز تقسیم می کند که بسیار 
نابه جاست. آیا الزم است جنگ نو و کهنه، جدید و قدیم، امروز و دیروز به عرصه شعر هم 
بکشد، آیا بهتر نیست، جدید را دنباله قدیم و امروز را حاصل طبیعی دیروز به حساب آوریم 
و به جای عمیق تر کردن فاصله ها به رفع آن بپردازیم و همان گونه که در مواجهه با تمامی 
مسائل اجتماعی، عقالنی ترین راه، پیوند گذشته و حال است، شعر امروز را نیز در هر قالب 
و محتوایی، شکل تغییر یافته شعر دیروز بدانیم و به جای به قضاوت نشستن بین کهنه و نو و 
این که درنهایت برد با کیست، به کیفیت تولد نو و دلیل ظهور و شناخت  و معرفی دقیق آن 
بپردازیم. بی مناسبت نمی بینم به این مطلب اشاره نمایم که استعمال اصطالح کهنه برای 
شعر کالسیک و سنتی فارسی که معموال در مقابل نو به کار می رود، اصال منصفانه نیست، 
زیرا این واژه دارای بار معنایی منفی است وجز متضاد واژه " نو" در معانی ناخوشایندی چون 
از رده خارج، غیرقابل استفاده، فرسوده، ناکارآمد و دورانداختنی نیز استعمال می شود و 
بهتر است به جای آن از لفظ معمول "کالسیک" یا "سنتی" و در صورت پرهیز از استعمال 
واژه بیگانه از کلمه صد در صد فارسی" کهن" استفاده شود، زیرا واژه کهن در عین این که 
قدمت را می رساند، بار معنایی: مجرب، پیشینه دار و احترام آمیز را با خود دارد و معموال 
همراه با نوعی تقدس است.  انتخاب و استعمال کلمه کهنه برای هزار سال شعر فارسی به 
هر دلیل از سر خیرخواهی نبوده و نیست. از طرف دیگر به جای اصطالح شعر نو، بهتر است 
از قالب نو یا قالب نیمایی استفاده کنیم، زیرا شعر معموال به اعتبار قالب است که به کهنه 
و نو تقسیم می شود. به هر حال هر چه زودتر بهتر است برای رفع تقابل شعر امروز و دیروز 
چاره ای بیندیشیم و همان بهتر که قالب نیمایی یا قالب نو را به جای این که در مقابل تمامی 
شعر سنتی قرار دهیم، فقط به عنوان یک فرم نو و یک قالب تازه در کنار غزل، مثنوی، چهار 
پاره و دیگر قالب های معمول و متداول شعر فارسی امروز بنشانیم و جدا بپذیریم همچنان 
که به دالیل متعدد، قوالبی از رونق می افتند، طبیعتا باید قوالب جدیدی که معموال مبتنی 
بر نیازهای روز است ، جای آن ها را بگیرند که " قالب نیمایی" یکی از آن هاست که نسبت 
مانور  قدرت  و  است  برخوردار  بیشتری  گوناگونی  و  تعدد  و  تکثر  از  گذشته  های  قالب  به 
بیشتری دارد وگرنه به دور از عقل و انصاف و آزادگی است که بیاییم هزار سال شعر افتخار 
آمیز فارسی را با شهرت و عظمتی عالم گیر در مقابل چند دهه قالب نیمایی که هنوز در 
بین برخی فارسی زبانان تکلیف آن روشن نیست، قرار دهیم.  در این که آغاز شعر نو را کی؟  
و مبدع آن را که؟ بدانیم، سخن بسیار است. برخی دهخدای قزوینی، صاحب لغت نامه را 
مبدع این شیوه می دانند و شعر معروف " یاد آر ز شمع مرده یاد آر" را که در آن قافیه بندی و 

ساخت  و بیان، متفاوت با گذشته است، اولین شعر نو به حساب می آوردند:
بگذاشت ز سرسیاهکاری  ای مرغ سحر چو این شب تار                     
رفت از سر خفتگان خماری وز نفخه روح بخش اسحار                        

محــبوبه نیلــگـون عمـاری  بگشود گره ز زلف زرتار                            
و اهریمن زشتخو حصاری یزدان به کمال شد پدیدار                         

     یاد آر زشمع مرده یاد آر
البته این قبیل نوآوری در سخن که هنوز در چارچوب اسلوب متقدمان بود، توسط گویندگان 
دیگری از قبیل ابوالقاسم الهوتی و بسیاری دیگر از شاعران دوره مشروطیت و حتی قبل 
از آن مشاهده می شود که چیز تازه ای نیست و همواره کم و بیش در بین شعرای متقدم، 
معمول بوده است. حق این است که هر شاعر صاحب سبکی به نوعی مبدع است. منوچهری 
دامغانی مبدع بود و قالب مسمط را که مسبوق به سابقه نبوده در شعر فارسی معمول نمود. 
دیگر شاعران صاحب سبک نیز در حوزه لفظ و معنا و حتی قالب گهگاه دست به نوآوری زده 
اند. با ذکر این نکته که هر چه به گذشته برمی گردیم؛  تحوالت کند تند می شود و تجدد و 

نوآوری در مقایسه با دوران معاصر بسیار اندک است.
ادامه مطلب در شماره بعد

  سرخس- سید مرتضی هاشمی

7 6 5 1 4 8 9 3 2

8 2 9 6 5 3 7 4 1

3 4 1 9 2 7 8 5 6

5 7 4 8 9 2 6 1 3

6 8 3 4 1 5 2 7 9

9 1 2 3 7 6 5 8 4

4 3 8 5 6 9 1 2 7

2 5 6 7 3 1 4 9 8

1 9 7 2 8 4 3 6 5

7 8 9 6

5 4

1 7 8 5

4 3 2

6 4 9 3

5 6 9

2 8 1 7

9 2

3 4 8 1

2 4 5 7
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8 9 3
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9 4 8

6 5 7 9

3 9 4 7

جواب سودوکو نشریه شماره 14

سودوکو نشریه شماره 15

همزمان با طلیعه چهل و یکمین 
اسالمی  انقالب  پــیــروزی  فجر 
ــور حــجــت االســـالم  ــض بـــا ح و 
فرماندار  و  جمعه  امام  بختیاری 
کارکنان  و  مــدیــران  ســرخــس، 
شركت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، جشن 
های دهه مبارک فجر در این خطه مرزی آغاز 

شد. 
در سرخس،  نشریه ضامن  خبرنگار  به گزارش 
با نواخته شدن سوت قطار جشن های پیروزی 
انقالب اسالمی، نمایشگاه کتاب سال سرخس 
به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی شهرستان 
شانزدهم  ایستگاه  به  انقالب  فجر  طلیعه  در 
یار  این  به استقبال  تا دوستداران کتاب  رسید 

قدیمی و همیشگی زندگی شان بروند.
 رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید 
هاشمی نژاد در این خصوص گفت: پاالیشگاه 
مسئولیت  بــه  عمل  ــای  ــت راس در  خانگیران 
به  و  شهروندان  و  ذینفعان  به  توجه  اجتماعی، 
در  وکتابخوانی  کتاب  فرهنگ  توسعه  منظور 
جامعه، هر ساله با همکاری اداره ارشاد اقدام 

به برپایی نمایشگاه کتاب می کند و هم اکنون 
موضوعات  در  کتاب  عنوان  هــزار  پنج  تعداد 
مختلف شامل ادبیات، روانشناسی، مذهبی و 
قرآنی، دفاع مقدس، کودک و نوجوان، کمک 
آموزشی به همراه بازی های فکری در معرض 

دید عالقمندان قرار گرفته است. 
شانزدهمین  در  کرد:  اضافه  نعمتی  ابوالفضل 
نمایشگاه کتاب، عموم همکاران و همشهریان 
می  بــرخــوردار  ــدی  درص  3۰ ویــژه  تخفیف  از 

شوند.
فرماندار  مقدم  رجبی  رضــا  محمد  همچنین 
طی  مراسم  این  در  سرخس  مرزی  شهرستان 
شهید  گــاز  پــاالیــش  شرکت  گفت:  سخنانی 
مسئولیت  به  عمل  راستای  در  نــژاد  هاشمی 
ــوزه  ــاثــیــرگــذاری در ح ت اجــتــمــاعــی، حــضــور 
و  دارد  مرزی  شهرستان  این  در  هنر  و  فرهنگ 
ضمن تشکر از اهتمام جدی مدیران پاالیشگاه 
فرهنگی  رویـــداد  بزرگترین  بــرگــزاری  ــرای  ب
برنامه،  این  برگزاری  با  امیدوارم  شهرستان، 
شاهد توسعه بیشتر فرهنگ کتاب و کتابخوانی 

در جامعه باشیم. 
ماه  بهمن   ۲۲ تا  نمایشگاه  این  است:  گفتنی 
سال جاری، صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر 

های  نمایشگاه  دائمی  محل  در   ۲۲ تا   ۱7
شهرک گاز شهید مهاجر دائر می باشد.

با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سرخس و پاالیشگاه همزمان با طلیعه چهل و یکمین فجر انقالب اسالمی ؛

بزرگترین نمایشگاه کتاب سال سرخس به ایستگاه شانزدهم رسید

ــیـــس کـــل دادگـــســـتـــری  رئـ
مسئوالن  از  رضوی  خراسان 
خدمت  تــا  خــواســت  قضایی 
پایان  تــا  را  ــردم  م بــه  رســانــی 

سال تشدید نمایند.
به  خــراســان  ضامن  نامه  هفته  گـــزارش  بــه 
ارتباطات  و  عمومی  روابــط  مدیریت  از  نقل 
غالمعلی  ــوی،  رضـ ــان  ــراس خ دادگــســتــری 
رؤسای  ها،  دادستان  جلسه  در  که  صادقی 
و اعضاء شورای معاونین  حوزه های قضایی 
دادگستری استان در مجتمع قضایی والیت 
نزدیکی  به  اشاره  با  گفت  می  سخن  مشهد 
برخالف  گفت:   ۱3۹۸ سال  پایان  ایــام  به 
شدن  رنگ  کم  موجب  که  ها  نگاه  از  برخی 
سال  پایان  ایام  در  مردم  به  رسانی  خدمت 
دستگاه  خدمتگزار  عــنــوان  بــه  شــونــد؛  مــی 
دست  و  مسئوالن  تمامی  از  استان  قضایی 
می  جدیت  با  قضایی  های  حوزه  اندرکاران 
خواهیم که خدمت رسانی حقوقی و قضایی 

ایام پایان  به شهروندان محترم را به ویژه در 
سال تشدید نمایند.

با  ــوی  رض خــراســان  قضایی  شـــورای  رئیس 
اشاره به رصد دقیق اقدامات و عملکرد حوزه 
استان  مدیریت  ستاد  توسط  قضایی  هــای 
قوت،  نقاط  تقویت  بر  تأکید  با  باید  گفت: 
در  احتمالی  ضعف  نقاط  و  موجود  مشکالت 
جبران  سال  پایان  تا  مردم  به  رسانی  خدمت 

و رفع شود.
با  ــوی  رض خــراســان  دادگستری  کل  رئیس 
حوزه  عملکرد  رصد  منظم  جلسات  به  اشاره 
های قضایی گفت: به محض وصول بخشنامه 
خصوص  در  قضائیه  قــوه  محترم  ریــاســت 
جدید  تعریف  با  معوق،  پرونده  به  رسیدگی 
و  مــدیــران  تمامی  حضور  با  ای  کمیته  آن، 
این  و  تشکیل  مختلف  های  بخش  مسئوالن 
مدیران موظف به نظارت بر حسن اجرای این 
بخشنامه شده اند و اکنون  به فاصله دو هفته 
مجدد  نشست  اول؛  جلسه  برگزاری  از  پس 

و  برگزار  قضایی  های  حــوزه  عملکرد  رصــد  
مدیران،  از  برخی  عملکرد  از  تقدیر  ضمن 
تذکر  مسئوالن  از  دیگر  برخی  به  الزم  موارد 
داده شد. غالمعلی صادقی خاطر نشان کرد: 
تالشی  نیازمند  کشور،  کنونی  شرایط  در 
زمان  در  عملکردها  نحوه  به  نسبت  مضاعف 
با توجه  عادی هستیم چراکه در زمان حاضر 
در  کشور  دشمنان،  جانبه  همه  هجمه  بــه 
با  و  جهادی  کار  نیازمند  که  است  شرایطی 

روحیه بسیجی در میدان اقدام و عمل است.
به  اشــاره  با  استان  قضایی  شــورای  رئیس   

قضایی  های  حــوزه  در  شده  انجام  تغییرات 
هدف  با  تغییرات  ایــن  اســت  بدیهی  گفت: 
ارتقاء عملکرد حوزه های قضایی انجام شده 
و از مدیران جدید نیز توقع داریم که با ایجاد 
ای  مجدانه  تالش  شادابی،  و  نشاط  روحیه 
داشته  قضایی  های  حوزه  عملکرد  ارتقاء  در 

باشند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: 
سالمت در کار سازمانی و زندگی فردی باید 
و  مــدیــران  مسئوالن،  توجه  ــورد  م شــدت  بــه 

کارکنان مجموعه قضایی استان قرار گیرد.
دقیق  اجرای  به  اشاره  با  صادقی  غالمعلی 
ریاست  ناحیه  از  ــادره  صـ ــای  ه بخشنامه 
تعامل  سایه  در  گفت:  قضائیه  قــوه  محترم 
سازمانی  ــای  ه بخش  تمامی  همراهی  و 
بحمداهلل میزان قابل توجهی از پرونده های 
معزز  ریاست  اخیر  بخشنامه  موضوع  معوقه 
رسیدگی  مورد  استان  سطح  در  قضائیه  قوه 

قرار گرفته است.

و  عمومی  دادســتــان  معاون 
گوشه  استان  مرکز  انقالب 
گسترده  اقـــدامـــات  از  ای 
هدف  بــا  قضایی  مجموعه 
حــمــایــت از حــقــوق زنـــان و 

کودکان را تشریح کرد.
به  خــراســان  ضامن  نامه  هفته  گـــزارش  به   
ارتباطات  و  عمومی  روابــط  مدیریت  از  نقل 
عابدین  نیره  رضــوی،  خراسان  دادگستری 
زاده گفت: کمیته حمایت از زنان آسیب دیده 
اجتماعی، ۱۰ سال سابقه اجرا دارد و در این 
اعضای  حضور  با  مستمر  جلسه  مدت 3۸۰ 

جلسه برگزار شده است. 
عابدین زاده با اشاره به نحوه شناسایی زنان 
در  دیــده  آسیب  بانوان  گفت:  دیــده  آسیب 
طرق  به  یا  و  معرف  خود  صــورت  به  محالت 
دیگر به این کمیته معرفی می شوند و ما در 
کمیته  بهزیستی،  از  مددکارانی  کمیته  این 
امــداد،  بنیاد شهید، هالل احمر و ... داریم 
که خدمات مختلفی را به این بانوان ارائه می 
دهند. وی افزود: دو مؤسسه مردم نهاد یکی 
 ۱۸ باالی  دیده  آسیب  زنان  ویژه  نوین"  "راه 
سال و دیگری "ندای مهر"  ویژه زنان آسیب 
است  شده  تأسیس  نیز  سال   ۱۸ زیر  دیــده 
های  کمک  کمیته  ــداف  اه راستای  در  که 
شایانی به ما کرده اند و بعد از توانمندسازی 
مخاطبین و تحت پوشش قرار گرفتن ایشان 
به  مــددکــاری  خدمات  ــال،  س یک  مــدت  به 
تاکنون ۸۰  و  یابد  می  ادامه  مستمر  صورت 
ترخیص  و  ثبت  نوین"  "راه  موسسه  در  خانم 
شدند و مورد حمایت قرار گرفتند و5۰ خانم 
ترخیص  و  ثبت  مهر"  "نــدای  موسسه  در  هم 

شدند و مورد حمایت قرار گرفتند.
اقدامات  از  دیگر  یکی  گفت:  ــه  ادام در  وی 
اهــداف  به  رسیدن  راستای  در  شــده  انجام 
و  هــا  ســازمــان  سایر  نقش  تقویت  کمیته، 
دستگاه های اجرایی درکنترل جامعه هدف، 

نظیر اداره کل فنی و حرفه ای، کمیته امداد 
امام خمینی، اداره کل ورزش و امور جوانان، 
هر  به  که  است  بوده  خواهران  علمیه  حوزه 
محول  ای  وظیفه  ها  سازمان  ایــن  از  کــدام 
به  که  کاری  مثال  عنوان  به  و  است  گردیده 
حوزه علمیه واگذار شده این است که بایستی 
یک پیوست مذهبی تهیه کنند و در اختیار این 
بانوان آسیب دیده در جهت آموزش آن ها قرار 
صورت  به  بایستی  هم  امداد  کمیته  و  دهند 
ماهیانه حمایت هایی را از آن ها انجام دهد 
و اداره کل ورزش و امور جوانان، کار آموزش 
و  جــوان  دختران  به  ورزشــی  ای  حرفه  های 
مستعد  و عالقه مند را انجام می دهد که ۶ نفر 
تاکنون به این نهاد معرفی شدند. همچنین 
جذب  وضعی،  هــای  پیشگیری  قسمت  در 
نیروهای انتظامی خانم با مدرک روانشناسی 
برای پیشگیری از اتفاقات و بروز  آسیب است 
و نه برخورد و مقابله. فلذا  آموزش های الزم 
داده  اخالقی  امنیت  پلیس  نیروهای  به  هم 
شده است تا در صورت مشاهده و برخورد با 
این بانوان اقدامات الزم را در خصوص معرفی 

آن ها به مراکز مربوطه انجام دهند. 
مرکز  انــقــالب  و  عمومی  دادســتــان  مــعــاون 
استان همچنین از دیگر اقدامات این کمیته 
شهر  سطح  پرآسیب  مناطق  شناسایی  را 
استفاده  با  کمیته  ایــن  در  گفت:  و  دانست 
انتظامی  مراجع  بهزیستی،  سازمان  آمار  از  
نقطه   ۱۰ استان،  دادگستری  همچنین  و 
برحسب  و  کردیم  شناسایی  را  دار  اولویت 
اولویت در هر کدام از این مناطق، الگوهای 
همچنین  و  نموده  ســازی  پیاده  را  آموزشی 
توجه به سن آسیب را مورد تمرکز قرار دادیم 
و طبق بررسی ها، آسیب ها معموال در سنین 
همین  به  و  شود  می  ایجاد  سال  بیست  زیر 
و  کودکی  سنین  از  را  پیشگیری  مــا   دلیل 
ایجاد  از  بتوانیم قبل  تا  نوجوانی آغاز کردیم 
را  جامعه  به  بازگشت  هــای  هزینه  آسیب، 

کاهش دهیم .
با  همچنین  زاده  عابدین 
سلسله  بــرگــزاری  به  اشـــاره 
ــدف  ــش هــایــی بـــا ه ــای ــم ه
آزاری  کــودک  از  پیشگیری 

و حمایت از زنان در معرض آسیب نیز گفت: 
فرزند   و  مــادر  سالمت  را  همایش  عنوان  ما 
برای آموزش های خود انتخاب کردیم تا هم 
برانگیز  حساسیت  هم  و  باشد  زیبا  عنوانی 
سایر  و  آزاری   کودک  از  پیشگیری  و  نباشد 
اطالق  عنوان  همین  به  را  کمیته  اهــداف 
این  با  همایش  تاکنون 7  گفت:  وی  کردیم. 
مخاطب  نفر   3۰۰۰ که  شده  برگزار  عنوان 
داشته است و اولویت ما مناطق حاشیه شهر 
مشهد بوده است و یک همایش هم ویژه خانم 
های کارمند با موضوع کودک آزاری با سهمیه 
ای که  برای هر دستگاه در نظر گرفته بودیم 

برگزار نموده ایم.
از  بعد  گفت:  ــه  ادامـ در  قضایی  مقام  ــن  ای
نیاز  افــرادی  عمومی،  های  کالس  برگزاری 
می  احساس  خــود  در  را  بیشتر  آمــوزش  به 
کردند و به ما مراجعه می نمودند که کالس 
این عزیزان به صورت  برای  را  های تکمیلی 
در  ها  کالس  این  و  گرفتیم  نظر  در  رایگان 
مورد  اساتید  با  مشهد  شهر  فرهنگسراهای 

تایید ما برگزار می گردد.
هم  مناطق  از  یکی  از  گفت:  همچنین  وی 
های  سازمان  از  که  داشتیم  گروهی  بازدید 
مرتبط، یک نماینده حضور داشت و ما آسیب 
اماکن  از  کردیم.  شناسایی  را  منطقه  های 
دولتی مرتبط با حوزه آسیب های اجتماعی 
بازدید داشتیم  و ظرفیت ها و خدمات رایگان 
تیم  مــاه  سه  شد  مقرر  و  کــرده  شناسایی  را 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و  اجتماعی  اورژانس 
مستقر  الهیه  منطقه  های  پــارک  در  مشهد 
خود  مأموریت  به  ماه  اسفند  اول  تا  و  شدند 

ادامه خواهند داد.

معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان رضوی خبر داد: 

اقدامات گسترده مجموعه قضایی با هدف حمایت از حقوق زنان و کودکان 

 رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد:

 تشدید نهضت خدمت رسانی قضایی به شهروندان تا پایان سال جاری
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گردشگری  - و رزشی

رواق

هفته نامه در ویرایش مطالب آزاد است
مطالب چاپ شده الزاما دیدگاه این نشریه نمی باشد

 سیروس برزو

گنبد حرم رضوی، ادامه مطلب

 دکتر سید حسین رئیس السادات

رنگ  پر  حضور  که  می پردازیم  دیگری  شخصیت  به  اینک      
وی در توس و صبغه تشیع وی، احتمال برآوردن گنبد رضوی 
بن  محمد  امیرابومنصور  اســت.  بیشتر  همه  از  او  دستور  به 
تا   333 سال های  در   سامانیان  دوره  در  توسی  عبدالرّزاق 
به   )۶۴ ص  مشهد،  تاریخ  قصابیان:   ،35۱  -  335(  35۱
تناوب حاکم توس بود و البته در دو سال آخر زندگی خود امارت کل خراسان 
 )33۱ –  3۰۱( سامانی  احمد  بن  نصر  امیر  ساله  سی  حکومت  داشت.  را 
یکی از دوره های اوج حکومت سامانی بود )زین االخبار، ص 33۸(. او که به 
تنزیه گرایان اسماعیلی پیوسته بود با شورش و کودتای غالمان ترک و علمای 
همسو با آنان در ماوراء النهر روبرو شد و به هر حال او را از حکومت فرو گرفتند 
و فرزندش نوح بن نصر را بر سریر سلطنت نشاندند. از اینرو در سال 333 
ابوعلی چغانی که امارت خراسان را داشت بر این سلطان تازه شورید و ابو 
منصور محمد بن عبدالرّزاق که از بزرگان توس و از خاندان کنارنگیان توس 

باستان بود بدو پیوست و در همان سال حکومت توس را یافت. 
     در سال 33۶  هر دو فرمانروای خراسان و توس که حاکمیت غالمان ترک 
بخارا را بر نمی تابیدند از تابعیت دولت مرکزی سامانی خارج شدند. این سببی 
شد که منصور بن قراتکین به عنوان سپه ساالر دولت سامانی مامور جنگ با 
آن دو شد که پس از پیروزی حاکم خراسان باشد. جنگ به سود قراتکین پایان 
یافت و همسر و مادر ابو منصور اسیر شده و به بخارا برده شدند. امیر عبدالرّزاق 
هم که تمایالت شیعه داشت به رقیب سامانیان یعنی آل بویه پناهنده شد. او 
در ری به رکن الّدوله حسن دیلمی پیوست و در نزد او جایگاهی یافت. اما به 
هر حال هم ابومنصور گروگان هائی در نزد امیر سامانی داشت و هم دستگاه 
سامانی بر این ظّن قوی بود که ممکن است در آینده ای نه چندان دور، امیر 
عبدالرّزاق توسی با سپاهی مستعد از شیعیان غرب وشمال ایران، نیشابور و 
توس را فراچنگ آورد. از اینرو مصالحه ای بین آنان صورت گرفت و ابو منصور 

در سال 33۹ به خراسان بازگشت و مجدداً به حکومت توس منصوب شد.
     ورود ابومنصور توسی به خراسان عالوه بر تامین آسایش مردم توس و نواحی 
اطراف دو دستاورد بزرگ دیگر داشت. او به خراسان و توس و مشهد علی بن 
موسی یعنی به موطن خود و مرقد امام خود به عنوان یک ایرانی شیعه مذهب، 
عالقه وافری داشت. از اینرو دستور به تدوین اولین شاهنامه ایرانی را داد که 
شاهنامه ابومنصوری شهرت یافت. بنا به فرمان وی و به سرپرستی پیشکار 
شاهنامه  این  تا 3۴۶  از3۴۰  سال  شش  طی  معمرّی  ابومنصور  وزیرش،  و 
در شهر تابران مرکز توس تدوین شد. این شاهنامه که بعداً ماخذ کار دقیقی 
توسی قرار گرفت و به نظم درآمد و پس از آن هم منبع اصلی شاهکار بزرگ 
عربان  آمدن  از  پس  که  را  زمین  ایــران  باستان  تاریخ  واقع  در  شد  فردوسی 
این شاهنامه منثور  به دست فراموشی سپرده شده بود، زنده کرد. اگر چه 
ابومنصوری بدست ما نرسیده است اما خوشبختانه مقدمه متقن و مبسوط آن 
بازمانده است. این نیمه مستند خدمت فرهنگی ابومنصور بود که از آب و آتش 

گزندی نیافت و محتوای ارزشمند آن بدست ما رسید.
ابوالحسن  خراسان،  فرمانروای  که   3۴۹ سال  در  یعنی  بعد  سال  چند       
سیمجور به علت ظلم و ستم بسیارکه بر مردم خراسان روا داشته بود از سوی 
سامانیان معزول شد این محمد بن عبدالرّزاق بود که به مقام سپه ساالری 
ابومنصور عبدالرّزاق  به نزدیک  "و چون آن عهد  و حکومت خراسان رسید. 
رسید، والیت مادون الّنهر نیکو ضبط کرد، و رسم های نیکو نهاد، و به مظالم 
نشست، و حکم میان خصمان، خود کرد، و انصاف رعایا از یکدیگر بستد. و 
ابومنصور مردی پاکیزه بود و رسم دان و نیکو عشرت )برخورد، معاشرت(، 
و اندرو فعل های نیکو فراوان بود" ) تاریخ َگردیزی، ص 353(. و البته میان 
پرده آلپتکین برای حکومت خراسان در 35۰ چندان دیری نپائید و این خود 
امیر عبدالرزاق بود که تا زمان کشته شدن بدست ابوالحسن سیمجور در سال 
35۱ همچنان دایر مدار امور خراسان بود. به هر حال ابومنصور که دستگاه 
بخارا را بر ضد خویش می دید پس از کوچ آلبتکین به سوی غزنین، "دانست 
که آن شغل بدو نگذارند و او را صرف کنند )همان، 35۶(. پس با بوئیان وارد 
مذاکره شد و این سببی شد که دولت سامانی، سیمجور و وشمگیر زیاری را بر 

او تحریض و تحریک کرد و به جنگ وی فرستاد.

خانه ابدی ابوالقاسم الهوتی شاعر ایرانی درگورستان نوودویچی

آرامگاه  محل  نوودویچی  گورستان 
هنری،  علمی،  مشاهیر  از  بسیاری 
جمله  از  روسیه  سیاسی  و  فرهنگی 
ــف، شــوســتــاكــویــچ،  ــخ ــول، چ ــوگـ گـ
سال  در  اســـت.  غیره  و  خروشچف 
دیر  مسكو  ــزرگ  ب شــاهــزاده   ســوم  واسیلی   ۱5۲۴
نوودویچی را در جنوب غربی مسكو در ناحیه  لوژنیكی 
بنا كرد. بخشی از این دیر به زودی به محلی برای دفن 
ثروتمندان منطقه تبدیل شد. حتی از مناطق دیگر نیز 
افرادی را برای دفن به این صومعه می آوردند به طوری 

كه در پایان قرن نوزدهم مجبور شدند محدوده  دیر را 
افزایش بدهند. سال ۱۹۰۴ هم منطقه  جدیدی را در 
بخش جنوبی به آن اضافه كردند. با به روی كار آمدن 
گورستان  شكل  از  نوودویچی  كمونیستی،  حكومت 
اشراف تغییر شكل داد و تبدیل به گورستان عمومی 
»گورستان  نــام  گرفتن  با   ۱۹۲7 ســال  از  امــا  شــد. 
نوودویچی « به محلی برای دفن اشخاص مهم حزبی، 
سیاستمداران، نظامیان تراز اول و چهره های برجسته  
طی  گردید.  تبدیل  غیره  و  فرهنگی  هنری،  علمی، 
تئاتر،  و  سینما  هنرمندان  نویسندگان،   ۱۹3۰ دهه  

موسیقیدانان و چهره های معروف در آنجا دفن شدند. 
روبینشتاین،  لویتان،  یرمولوا،  سیرف،  مثل  افــرادی 
مایاکفسکی، ترتیاكف. در نیمه  دهه  ۱۹5۰، كار برای 
اضافه كردن بخش دیگری به نوودویچی به پایان رسید 
و گورستان سه بخش پیدا كرد. در این محدوده بیش از 
۲۱ هزار نفر دفن شده اند كه بعضی از قبرها بعداً برای 
افراد دیگر مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر 
حدود 7 هزار قبر در این محوطه مشخص است. بعضی 
از این افراد به ملیت های دیگر تعلق دارند از آن جمله 
هموطن  كرمانشاهی  الهوتی  ابوالقاسم  به  می توان 

ایرانی و ناظم حكمت، نویسنده  ترك اشاره كرد. حدود 
را   » شــوروی  اتحاد  قهرمان   « لقب  آنــان  از  نفر   ۲3۰
دارند كه بزرگ ترین لقب در رژیم كمونیستی به شمار 
می رفت. این گورستان رامی توانیم یك موزه  استثنایی 
و بی نظیر غیر سرپوشیده بنامیم كه در آن آثار برجسته  
 – مشاهیر  این  از  هریك  برگور  دارد.  وجود  تجسمی 
برحسب شخصیت اجتماعی اش – مجسمه و یا نمادی 
نصب شده است كه كار هنرمندان برجسته  شوروی 
نظیر نیكالی آندریف، ایوان شادر، ورا موخینا، سرگی 

مركویروف، زینوی واسیلینسكی و غیره است.

یک  با  مدعا،  پر  شهر  کالن  این  مشهد 
این  رود.  می  فرو  آب   زیر  شدید  بــاران 
با  آن  میلیونی  جمعیت  با  بــزرگ  شهر 
یک حفاری ساده در بلوار و خیابان ها، 
با ترافیک سنگین و عذاب آور خودرو ها 
روبرو می شود. این روزها باور کنیم که مشهد بزرگ از نظر 
حفاری در خیابان ها و معابر، حال و روز خوشی ندارد. 
و  است  حفاری  و  کاری  کنده  دستخوش  خیابانی  کمتر 
درآورده  را  شهروندان  صدای  موجود  وضعیت  متاسفانه 

است.

 طرح ویژه خطوط اتوبوسرانی  «

بلوار فردوسی به عنوان یکی از پر تردد ترین خیابان های 
ایام به دلیل اجرای طرح ویژه خط  این  شهر مشهد، در 
خودروها،  سنگین  ترافیک  جز  به  متاسفانه  اتوبوسرانی 
بر  عالوه  که  طرحی  است.  نداشته  دیگری  حاصل  هیچ 
باریک کردن عرض بلوار هیچ تاثیری در کاهش ترافیک 
ندارد ضمن این که وضعیت موجود نیز گالیه مردم را به 
دنبال داشته است. تقی زاده از اهالی منطقه به خبرنگاران 
ضامن خراسان گفت : چرا حفاری و اجرای این طرح این 
قدر زمان بر است؟ چرا در اجرای طرح های خود به ویژه 

در حفاری ها سرعت عمل ندارد؟ شهر 
مشهد هر روز پذیرای زائران و مسافران 
شهر  زیبنده  موجود،  وضعیت  و  است 

توحید  میدان  حدفاصل  و  توحید  خیابان  در  نیست.  ما 
خطوط  ویژه  طرح  است  قرار  عباسی  فرامرز  چهارراه  تا 
اتوبوسرانی اجرا شود اما می بینیم که عملیات این طرح، 
بسیار طوالنی شده و اگر روزی شاهد باشیم که ببینند 
این طرح جوابگو نیست متاسفانه همه چیز را به هم می 
زنند و به شکل اولیه باز می گردانند. نظیر آن را در خیابان 
توحید دیدیم که ابتدا کلی حفاری و نرده نصب کردند و 
سپس نرده ها را جمع کردند و جدول در وسط خیابان 
گذاشتند و حاال هم دارند خط ویژه ایجاد می کنند. چرا به 

کار مطالعاتی و کارشناسی توجه نمی شود؟

امان از حفاری روان آب ها  «

یکی دیگر از معضالت امروز شهرمان، ایجاد حفاری برای 
یک  با  مشهد  است.  شدید  های  باران  و  آب  های  کانال 
باران شدید متاسفانه در آب فرو می رود و نیازمند شبکه 
ای مناسب برای روان آب ها می باشد. اما می بینیم که 
شهرمان و در هر خیابانی  از آن مشغول حفاری هستند و 
متاسفانه سرعت عمل الزم وجود ندارد.  یکی از ساکنان 

در  گفت:  خراسان  ضامن  به  آب  سازمان  بلوار  محدوده 
خیابان های این منطقه مشغول حفاری هستند و وضعیت 
داخل  به  را  خودروها  توانند  نمی  که  است  ای  گونه  به 
پارکینگ مجتمع ها منتقل کنند ضمن این که ترافیک 
شبانه  پیمانکاران،  برخی  البته  است.  شده   ایجاد  هم 
روزی کار می کنند اما باز هم سرعت عمل الزم را ندارد 
این  گفت:  می  وی  است.  آور  عذاب  موجود،  وضعیت  و 
حجم از حفاری در بسیاری از شهرهای جهان وجود دارد 
اما آن ها با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز و حتی با 
فعالیت های شبانه سعی می کنند مردم با کمترین چالش 
و مشکل رو به رو شوند اما در شهرما کسی به این موضوع 

توجه ندارد.

چه باید کرد؟ «

نشود،  اجــرا  عمرانی  های  پــروژه  مشهد  در  که  این 

حرف گزافی است اما مهم این است که چنین پروژه 
هایی چگونه اجرا شود. مشهد شهر خودروها، شهر 
کمبود پارکینگ، شهر پر تردد و شهر ترافیک است 
مسافران  و  ــران  زائ روز  هر  که  است  درحالی  این  و 
بپذیریم  باید  و  شوند  می  مشهد  وارد  شماری  بی 
به  کــار  سپردن  نیست.  زیبنده  مــوجــود،  وضــع  که 
امکانات  و  تجهیزات  با  همراه  باتجربه  های  شرکت 
از  برداری  بهره  زمان،  از  استفاده  حداکثر  مناسب، 
در  کشور  شهرهای  کالن  های  شهرداری  تجارب 
های  شرکت  با  شهرداری  هماهنگی  خصوص  این 
خدماتی نظیر آبفا ، برق، مخابرات و گاز و در نهایت 
فراموش  نباید  را  شهروندان  مندی  رضایت  به  توجه 
می  فرا  ــوروز  ن عید  ایــام  زودی  به  حال  هر  به  کــرد. 
رسد و با همین وضع نمی توان به استقبال زائران و 

مسافران نوروزی رفت!

گزارش ضامن خراسان از حال و روزحفاری ها در مشهد 

مشهد؛ شهرحفاری و کنده کاری های بی پایان

هاشمی-  مرتضی  سرخس،سید 
شهرستان  زیــســت  محیط  رئــیــس 
ــت؛ هــمــزمــان بــا روز  ــف ــس گ ــرخ س
جهانی تاالب ها و به منظور حفاظت 
هــا،  رودخـــانـــه  و  زیــســت  محیط  از 
مشارکت  با  بزنگان  دریاچه  هــای  زباله  پاکسازی 
بزنگان  روستای  اهالی  و  زیست  محیط  دوستداران 
خبرنگار  با  گفتگو  در  زاده  غالم  موسی  شد.  انجام 
نشریه ضامن در سرخس با اشاره به این که این برنامه 
افزود:  گرفت  صورت  مردم  آگاهی  افزایش  هدف  با 
و  تجن  رودخانه  رود،  کشف  شده  حفاظت  رودخانه 
اهمیت  حائز  های  تاالب  از  بزنگان  ملی  طبیعی  اثر 
شهرستان است که از تنوع زیستی جانوری و گیاهی 

طبیعی  اثر  اظهارداشت:  وی  باشند.   می  برخوردار 
سنوات  در  شهرستان  تاالب  ترین  مهم  بزنگان  ملی 
گذشته به دلیل تغییرات آب و هوایی و خشکسالی 
حاکم بر منطقه رو به نابودی و در حال خشک شدن 
بود که با اجرای پروژه های زیست محیطی از قبیل 
از فصل کشت  انتقال آب مازاد کشاورزی در خارج 
کل  چشمه  و  انهار  الیروبی  و  گــذاری  لوله  طریق  از 
بی بی از مرگ حتمی نجات یافت. غالم زاده تصریح 
کرد: با احیای دریاچه بزنگان در سال جاری، شاهد 
از  آبــزی  کنار  و  آبــزی  مهاجر  پرنده  ــزاران  ه حضور 
قبیل خوتکا، چنگر، تنجه، آنقوت و اردک سرسبز در 
تور  قالب  در  زیادی  گردشگران  که  هستیم  دریاچه 
پرنده نگری در ایام سال از دریاچه بزنگان حضور می 

یابند. این مقام مسئول با اشاره به نقش و مشارکت 
مردم بزنگان و کمپین احیای تاالب بزنگان در نجات 
منابع  تغذیه  بر  عالوه  ها  تاالب  کرد:  بیان  دریاچه 
و  سیالب  کنترل  هوا،  تلطیف  زیرزمینی،  های  آب 
غذایی  امنیت  تامین  خاک،  فرسایش  از  جلوگیری 
انسان و جانوران، نقش مهمی در جلب اکوتوریست 
جوامع  و  مــردم  پایدار  اشتغال  و  اقتصادی  رونــق  و 

که  ایــن  بیان  با  وی  ــت.  داش خواهد  منطقه  محلی 
شعار امسال با عنوان " زندگی در تاالب شکوفا می 
شود " بیانگر تنوع زیستی تاالب ها و اهمیت تاالب 
ها در حفظ گونه های جانوری و گیاهی است، اضافه 
کرد: تاالب ها به عنوان یکی از مهم ترین اکوسیستم 
های طبیعی است که با فراهم کردن شرایط زیست 

محیطی به بقاء کلیه جانوران کمک می کند.

دریاچه بزنگان نفس کشید!
همزمان با روز جهانی تاالب ها، دوستداران محیط زیست دریاچه را پاکسازی کردند

که  ــت  اس رایـــج  گناهان  از  معبر  ســد 
افــراد  از  بسیاری  گفت  باید  تأسف  با 
مانند  کارهایی  نــدارنــد.  توجه  آن  به 
ــارک  پ تجمع،  نشستن،  ــادن،  ــت ــس ای
سبب  جایی که  در  نقلیه  وسیله  کــردن 
راه بندان یا کندی تردد مسافران شود و نیز راه انداختن 
کاروان های شادی، نهادن هرگونه کاال و اشیا در پارک ها 
به  اســت.  معبر  سد  ــوارد  م از  عمومی  پارکینگ های  و 
گزارش هفته نامه ضامن خراسان به نقل از خبرگزاری 
بین المللی قرآن)ایکنا( از لرستان، سد معبر از گناهان 
رایج است که با تاسف باید گفت بسیاری از افراد به آن 
توجه ندارند و الزم است مسلمانان به آثار و پیامدهای آن 
»هرکس  فرمودند:  صادق)ع(  امام  باشند.  داشته  توجه 
یعنی  است؛  آن  ضامن  رساند  آسیب  مسلمانان  راه  به 
خدا)ص(  رسول  نیز  و  کند«  جبران  را  آن   خسارت  باید 
فرمودند: »هر کس در مسیر راه مسلمانان، آب ناودان یا 
چاهی را جاری سازد یا میخی بکوبد یا حیوانی را ببندد 
یا گودالی حفر کند وهر چیزی که موجب آسیب عابران 
شود، ضامن است«. مرحوم صدوق می فرمایند: روایت 
شده است که هر کس راه کسی را ببندد، خدا عمرش 
را کوتاه می کند. همچنین امام سجاد )ع( در این رابطه 
فرموده اند: »از گناهانی که نابودی سریع آدم را در پی 

دارد، سد کردن راه مسلمان است« و  در حدیث دیگری 
آمده است: »هر کسی راه عمومی و همگانی را سد کند،  
فرمودند:  اکــرم)ص(  رسول  است«.  دور  خدا  رحمت  از 
از  شود  رهگذران  عبور  مانع  و  کند  معبر  سد  »کسی که 
رحمت خدا دور است« و نیز می فرمایند: »هر کس یک 
روز  در  کند(  تصرف  بگیرد)و  را  مسلمانان  راه  از  وجب 
قیامت در حالی محشور می شود که بار هفت طبقه زمین 
را بر دوش دارد«. امیر مومنان علی)ع( هم در برخورد با 
گروهی که مزاحمت خیابانی ایجاد کرده بودند فرمودند: 
» شما را نمی بخشم مگر این که پایگاه های تجمع در مسیر 
را برچینید و پنجره های مشرف را ببندید و ناودان های 
مانع عبور و مرور را برکنید و چاه های سرراه را پُر کنید، 

چراکه این ها مایه مزاحمت و آزار مسلمانان است «.

برخی از مصادیق سد معبر: «

حصارسازی  از  می  توان  معبر  سد  مصادیق  جمله  از 
در راه ها نام برد که رسول خدا)ص( مردم را از بیرون 
راه هــای  در  ساختمان(  نشینی  دیــوار)جــلــو  آمــدن 

مسلمانان نهی کردند. امام صادق)ع( 
را  خانه  دیوار  »کسی که  می فرمایند: 

به سوی راهی که از او نیست بیرون گذارد باید به جای 
خود بازگرداند. چگونه چیزی را که از خانه نیست بر آن 
می افزاید و برای چه کسی جا می گذارد؟« نشستن سر 
راه ها از دیگر مصادیق سد معبر است. رسول خدا)ص( 
در این رابطه فرموده اند: »از نشستن سر راه دیگران 
حدیث  در  و  نشوید«.  دور  خدا  رحمت  از  تا  بپرهیزید 
دیگری فرمودند: » بدترین جایگاه نشستن، بازارها و سر 
راه هاست و بهترین آن ها مسجدها« نیز فرمودند: »از 
نشستن سر راه ها بپرهیزید و اگر نشستید، این حقوق 
آزار  از  ــودداری  خ بستن،  فرو  چشم  کنید؛  رعایت  را 
دیگران، پاسخ سالم به سالم کنندگان، امر به معروف 
و نهی از منکر مردمان«. همچنین فرود آمدن در وسط 
راه ها از دیگر مصادیق سد معبر است. چنان که رسول 
خدا)ص( در این رابطه می فرمایند: »پروردگار بزرگ، 
یا  می شود  پیاده  مسلمانان  راه  مسیر  در  که  را  کسی 
سخن  این  به  توجه  با  ــدارد«.  ن دوســت  می کند  توقف 

پبامبر، شایسته نیست که مسلمان در مسیر راه های 
پُرتردد سوار و پیاده شود و مایه اذیت و مزاحمت عابران 
گردد، بلکه باید از کنار مسیر و خیابان استفاده کند. 
دیگر  یکی  می توان  را  پُرتردد  راه های  در  گرفتن  وضو 
امام سجاد)ع(  از مصادیق سد معبر دانست چنان که 
در این باره می فرمایند: »در مسیر راه عبور و مرور وضو 
نگیرید«. نماز خواندن در راه های پُرتردد یکی دیگر از 
مصادیق سد معبر است. رسول خدا)ص( می فرمایند: 
»نماز گزاردن در راه عابران روا نیست«.بر اساس این 
تجمع،  نشستن،  ایستادن،  مانند  کارهایی  احادیث 
پارک کردن وسیله نقلیه در جایی که سبب راه بندان یا 
کندی تردد مسافران شود، مانند کوچه های عمومی، 
انداختن  راه  نیز  و  چهارراه ها  عمومی،  پیاده روهای 
چنان که  است  معبر  سد  موارد  از  شادی،  کاروان های 
نهادن هر گونه کاال و اشیاء در پارک ها و پارکینگ های 
کنندگان  تردد  برای  مزاحمت  فرض  با   ... و  عمومی 
یا مزاحمت برای استفاده های مشخص شده یا ایجاد 
راه بندان از مصادیق سد معبرند و کیفر های یاد شده در 
روایات را دارند. افزون بر این ها، جاهایی که در مساجد، 
زیارتگاه ها، مصالها، پارک ها، مدارس، دانشگاه ها و...  
تنگ  و  معبرند  می شوند،  مشخص  مرور  و  عبور  برای 

کردن یا مسدود کردن آن ها همین حکم را دارد.

سد معبر از دیدگاه روایات

 محمدباقر عطاریانی

 گردآوری: امیررضا علی آبادی
 فرماندار سرخس: افتتاح 61 پروژه عمرانی

 به مناسبت دهه فجر

فرماندار   - هاشمی  مرتضی  سید  سرخس، 
شهرستان مرزی سرخس گفت: همزمان با دهه 
پیروزی  فجر  یکمین  و  چهل  در  و  فجر  مبارک 
انقالب اسالمی، تعداد ۶۱ پروژه با اعتبار ۲۱۴ 
میلیارد و ۹۲۹ میلیون تومان در این شهرستان 

به بهره برداری خواهد رسید. محمد رضا رجبی مقدم در گفت و گوی  مرزی 
اختصاصی با خبرنگار ضامن خراسان در سرخس با بیان مطلب فوق افزود؛ در 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تعداد هفت پروژه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد 
و ۹۸ میلیون تومان، در بخش ورزش و جوانان پنج پروژه با اعتبار ۹۰۰ میلیون 
تومان و آموزش و پرورش با سه پروژه و اعتبار ۲۲ میلیارد و 55۰ میلیون تومان 
از دیگر پروژه های دهه فجر شهرستان سرخس است.فرماندار سرخس با بیان 
شهرستان  سطح  در  فرهنگی  برنامه   7۰ بر  بالغ  فجر  مبارک  دهه  در  که  این 
برگزار خواهد شد ادامه داد: در این ایام مبارک، شاهد برگزاری اردوی جهادی 
با حضور پزشکان متخصص از سوی آستان قدس  یاران رضوی  پزشکی خادم 
رضوی در روستاهای بزنگان، پسکمر، گنبدلی و سنگر خواهیم بود و پزشکان 

در این روستاها مستقر و به مردم خدمات رسانی می کنند.


