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فرهنگ و هنر

ایثار و شهادت

با حضور خانواده شهدای خرداد  1373برگزار شد
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اولین یادواره شهدای عاشورای حرم رضوی

در آســتانه فــرا رســیدن عاشــورای حســینی ،اولین
یادواره شهدای عاشورای حرم رضوی با حضور جمعی
از خانواده این شــهیدان و خانواده دیگر شهدای ترور
در حرم مطهر رضوی برگزار شــد .به گزارش آســتان
نیوز 30 ،خرداد ســال  1373شمســی برابر با عصر
عاشــورای  1415هجــری قمری بــود کــه منافقین
بمبی را در کنار ضریح مطهر رضوی منفجر کردند .در
این حادثه  26نفر شهید و  300نفر زخمی شدند .به
همینمناسبت،درآستانهعاشورایحسینی،محفلی
به یاد آن شهدا در حرم مطهر برپا شد.

•منافقین همان داعشهای ریش تراشیدهاند

در این یــادواره «محمــد جــواد الریجانی» معــاون امور
بینالمللقوهقضاییهگفت:حادثهعاشورایرضوییکی
از حوادث دلخراش و جنایات بزرگی است که اسناد آن
را به سازمان ملل داده ایم ،پیگیری این ترور تنها منحصر
بهحقوقملتایراننیست،بلکهبرایدفاعازمکتباهل
بیت(ع) و حقوق تمام انســانهای بی گناهی اســت که
در دنیا مورد ظلم اســتکبار قرار دارند .الریجانی افزود:
آمریکا در ابتدا فکر میکرد انقالب اسالمی ایران دوامی
ندارد ،اما بعد از چهار دهه شــاهد اســت همان انقالب
تمام نقشــههای اســتکبار را خنثی میکنــد و به همین
خاطر است که به صورت شفاف دشمنی خود با ایران را
اعالممیکند.الریجانیتصریحکرد:آمریکادرمذاکرات
هستهای میخواســت قدرت ما را کاهش دهد ،مسئله
کشــورهای مذاکره کننده با ایران برداشتن تحریمها و
هدفآنهافقطغنیسازینبودبلکهمیخواستندملت
ایران را از دستیابی به فناوری محروم کنند .وی با بیان
اینکهجریاناستکباریامروزتروریستهاراباپوستهای
از اسالم همراه کرده و خشونت بدون مرز را در مسیر راه
خود قرار داد ه است ،افزود :منافقین همان داعشیهای
ریش تراشیدهاند که با شعار خشونت بدون مرز از اموال
ســعودی برای رقم زدن جنایات علیه بشــریت استفاده
میکنند .الریجانی تصریح کرد :پدیده نفاق جهتهای
بیرونــی و درونــی دارد کــه نقطه شــروع آن انحــراف از
دین و قیام در برابر رهبر عادل اســت .گــروه منافقین از
دانشجویانیتشکیلشدکهبهدنبالتفکرمارکسیستی
بودند و به سمت اسالم بدون احکام و شرع رفتند.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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• برخی جاده صاف کن دشمن میشوند

وی خاطرنشــان کرد :متاســفانه امروز شاهد هستیم
مسئوالنی که قسم خوردند مدافع اسالم باشند جاده
صاف کن دشمن میشوند.
منافق از یک سو دعای فرج امام زمان(عج) میخواند
و از ســوی دیگر مقابــل امام میایســتد .معــاون امور
بینالملل قوه قضاییــه بیان کرد :برای این که ریشــه
نفــاق را از بین ببریم بایــد به انحراف از دین حســاس
باشــیم و بصیرت افزایی کنیــم .الریجانی افــزود :در
روایتی از امام صادق(ع) آمده است که خط بنی امیه
را بایــد رصد کرد زیــرا این خط انحرافی تمام شــدنی
نیست.

همایش شیرخوارگان حسینی در سراسر استان برگزار شد

نذرشیرخوارهکربال

•اهتمام ویژه آستان قدس به ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت

رئیسسازمانفرهنگیآستانقدسرضوینیزگفت:
فرهنگ جهــاد ،ایثــار و شــهادت در رأس مزیتهای
انقالب اســت و از خــدای متعال خواســتاریم ســبک
زندگی فردی و اجتماعی به خصــوص مدیریتی ما را
براساس ارزشهای شهدا تنظیم کند .حجت االسالم
«حجت گنابادی نژاد» اظهار کرد :نباید فراموش شود
دستهای پلید نفاق و استکبار چه فجایعی را به جهان
تحمیل کردهاند.
وی با بیان این که آستان قدس رضوی به فرهنگ ایثار
و شهادت اهتمام ویژه دارد ،افزود :برای اولین بار سند
تکریم ایثار و فرهنگ شهادت در مجموعه آستان قدس
رضوی تنظیم شده است ،جایگاه مشاور قائم مقام در
امور ایثارگــران تعیین و منصوب و برای نخســتین بار
حوزه بسیج آستان قدس رضوی ایجاد شده است.
گنابـادی نـژاد برگـزاری اولیـن یـادواره شـهدای
کارکنـان و خـدام آسـتان قـدس رضـوی و نخسـتین
یـادواره شـهدای عاشـورای حـرم رضـوی را از دیگـر
اقدامات آسـتان قدس رضـوی در این زمینه برشـمرد
و افـزود :یـادواره شـهدای عاشـورای حـرم رضـوی
مجالـی بـرای بصیـرت و بیـداری اسـت.
شایان ذکر است در بخش پایانی یادواره شهدای حرم
رضوی بــا هدایایی از خانواده شــهدای حــرم رضوی
تقدیر شد.

گزارش خبری
میرزاده

صبح دیروز ،همزمان با دیگر نقاط جهان و ایران اسالمی،
همایش «شیرخوارگان» در نقاط مختلف استان برگزار شد
و همچون همیشــه ،حرم مطهر رضوی کانــون برپایی این
محفلبود.بهگزارشآستاننیوز،دراینمراسمکهباحضور
جمع زیادی از مادران و فرزندان شیرخوار آنها در صحن
جامع رضوی برگزار شــد ،ذاکران اهل بیــت (ع) به روضه
خوانی در رثای حضرت علی اصغر(ع) طفل شیرخواره سید
الشهدا پرداختند .در ابتدای این مراسم و پس از بیان احکام
توســط حجتاالســام «مظفــر برســانی»« ،محمدامین
اطاعتی»ذاکرنوجواناهلبیت(ع)دقایقیبهذکرمصیبت
پرداخت .ســخنرانی و بیان مصائب اهل بیت (ع) و پس از
آن ،اجرای نمایش لحظات شهادت حضرت علیاصغر (ع)
توســط گروه نمایش «آوین نگاران» از دیگر برنامههای این
مراسم بود .این مراســم با ذکر مصیبت توسط حاج «احمد
واعظی» ادامه یافت و در پایان نیز مادران ،با نذرنامهای که
توسط دختر شهید «حسینی محراب» قرائت شد ،کودکان
خود را نذر امام حسین (ع) و طفل شش ماهه ایشان کردند.

•برگزاری محفل عزاداری در شهرستانها
به گزارش خبرنگاران «خراســان رضوی» این مراســم در
دیگر شهرســتانهای اســتان نیز برگزار شــد .این محفل
عــزاداری در مصــای الغدیر تربــت جام با حضور پرشــور
عزاداران حسینی و ســخنرانی حجت االسالم «احمدی»
مســئول حوزه نمایندگــی ولی فقیــه در ســپاه تربت جام
برگــزار شــد .در تایباد هــم حــدود  2500نفــر از مادران
و شــیرخوارگان دوســتدار اهــل بیــت (ع) اعم از شــیعه و
اهل سنت با ســخنرانی حجت االســام «علی قابل» گرد
هم آمدند .مســاجد چهــارده معصــوم(س) و امام حســن
عسکری(ع) شهر فریمان ،مســاجد مناطق سفیدسنگ،
قلندرآبــاد و فرهادگرد ،مســجد جامــع امام علــی (ع) در
«باخرز» ،حسینیه علی اصغر (ع) طرقبه ،آستان امام زاده
سید حمزه (ع) و زیارتگاه شهید آیت ا ...سید حسن مدرس
(ره) در کاشمر ،مسجد گلشن ســلطان آباد در شهرستان
خوشــاب ،خلیــل آباد،بردســکن و کنــدر نیز روز گذشــته
میزبان مادرانی بود که با فرزندان خود در محفل عزاداری
حضور یافتــه بودنــد .در تعــدادی از هیئتهــای مذهبی
شهرستان مه و الت نیز مراسم شیرخوارگان حسینی به یاد
طفل شیرخوار سید الشهدا (ع) برگزار شد.

سها:
عک 
میثم دهقانی

معاون استاندار در همایش استانی موکب داران اربعین:

اربعین حسینی نقش اساسی در اتحاد مسلمانان ایران و عراق دارد

عکس :آستان نیوز

همایش استانی موکب داران اربعین پنج شنبه گذشته
در مشهد برگزار شــد .سرپرســت معاونت هماهنگی و
مدیریت امور زائــران اســتانداری خراســان رضوی در
این همایش گفت :بــرای ایجــاد چالــش در اتحاد بین
مسلماناندومؤلفهاماکنمذهبیو رویدادهایمذهبی
هدف و مورد نیرنگ دشمنان قرار گرفته است و همه ما
بایدهوشیارانهبتوانیمنقشههایشومآنانرانقشبرآب
کنیم .به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری« ،سید

جواد حسینی» افزود :رویدادهایی مثل دهه پایانی ماه
صفر ،حج و اربعین حسینی (ع) نقشی اساسی در اتحاد
بین مسلمانان جهان به ویژه مسلمانان دو کشور عراق
و ایــران دارد به همین دلیل امروزه شــاهد هســتیم که
چگونه دشــمنان با حیلههایی اعم از جلوه دادن مشهد
الرضــا (ع) به عنــوان شــهر ناهنجاریهــای اخالقی تا
ایجاد آشوب در شهر بصره ،به دنبال ایجاد تفرقه و تحت
الشعاع قرار دادن پیاده روی اربعین هستند.

• 97درصد زائران عراقی به صورت
خانوادگی به مشهد مشرف میشوند

سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران
استانداری تصریح کرد :قاطعانه باید گفت که
 97درصد زائران عراقی به صورت خانوادگی و 3
درصد باقی مانده نیز به صورت پیاده روی از مرز
چزابه وارد ایران و به پابوسی آقا علی ابن موسی
الرضا(ع) مشرف میشوند و این میتواند ادعاهای

واهی دشمنان را باطل کند .حسینی درباره مسائل
روز و اوضاع سیاسی جاری نیز گفت :در آستانه 40
سالگی انقالب قرار داریم و به طور معمول انقالبها
در  40سالگی به پختگی الزم میرسند بنابراین
استکبار جهانی به دنبال ناکار آمد نشان دادن و
برهم زدن اقتدار آن است .حسینی درباره نحوه ارائه
خدمات مواکب به زائران اربعین ،تصریح کرد :الزم
است موکبها از کیفیت باالیی برخوردار باشند و
مورد ارزیابی قرار گیرند .شایان ذکر است موضوع
صدور ویزای ارزان قیمت برای عوامل خدمت رسان
به زائران در دستور کار ستاد اربعین استان است.

گوناگون
هنر و تجربه

کتاب و کتاب خوانی

«معلم» در سینما

نگارخانه

روایت روضه ها

فیلم سینمایی «( »The Teacherمعلم) ساعت  17امروز در پردیس
هویزه مشهد اکران میشود.
این فیلم گروه هنر و تجربه محصول مشـترک کشـورهای اسـلواکی و
چک بـه کارگردانی یان ژبیک اسـت کـه در خالصـه داسـتان آن آمده
اسـت :با آمـدن آمـوزگار جدید بـه مدرسـهای در حومـه براتیسلاوا در
سـال  ،1983زندگی دانش آموزان و والدین شـان زیر و رو میشـود.
ایـن فیلـم در جشـنواره جهانـی فجـر نیـز بـرای عالقـه منـدان اکـران
شده است.

اخبار
اجتماعی

مصدومیت طلبه جوان در سانحه واژگونی خودرو
طلبــه جــوان و فعــال انقالبی حــوزه تبلیغ
مشــهد مقــدس بــر اثــر حادثــه دلخــراش
رانندگــی دچــار آســیب و در بیمارســتان
بســتری شــده اســت .به گزارش تســنیم،
حجــت االســام «مهــدی غالمی» کــه ماه
محرم امســال فعالیــت تبلیغی خــود را در
روستای «کنه بیست» آغاز کرده ،در اولین
روز ماه محــرم بــرای تهیه ادوات و وســایل
عــزاداری در حــال مراجعت به مشــهد بود
که براثر واژگونی خودرو دچار سانحه شد.
این طلبه جوان در یکی از بیمارستانهای
مشهدمقدس بستری است.

دیروزوباثبتشاخص89

هوای مشهد پس از 4روز آلودگی متوالی ،سالم شد

هوای مشــهد پــس از چهــار روز آلودگی متوالــی ،روز
گذشته (جمعه) و با شاخص  89در وضعیت سالم قرار
گرفت .به گزارش ایرنا ،تورج همتی مدیرکل حفاظت

محیط زیست اســتان در این زمینه گفت :با ادامه روند
آلودگی هوا ،کیفیت هوای مشــهد روز پنج شنبه برای
چهارمینروزمتوالیدروضعیتهشدارقرارگرفت.

آغاز بهکار مدرسه جامع «صنعت داروسازیکشور»درمشهد
نخستین دوره مدرسه جامع صنعت داروسازی کشور
در دانشکده داروســازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آغاز به کار کرد .به گزارش وبدا ،این دوره پنج روزه در دو

سطحمقدماتیوپیشرفتهباهدفافزایشمیزانآگاهی
وآشناییباابعادمختلفصنعتداروسازیبرنامهریزی
شده است.

فراخوانتولیدکنندگانکشوربرایتامینگونههایگیاهیبهار98
سازمان همیاری شــهرداری های خراسان رضوی از
تولیدکنندگانگلوگیاهسراسرکشوربهمنظورتامین
انواع مختلف گونه های گیاهی برای استفاده در طرح
استقبال از بهار 98شهر مشــهد ،دعوت به همکاری
کرد .به گزارش روابط عمومی این سازمان ،کلیه تولید

کنندگان گل و گیاه سراسر کشور در صورت آمادگی،
می تواننــد حداکثر تــا  30مهر ماه اطالعــات مربوط
به توان تولیــدی خــود اعم از کمیــت و کیفیــت گونه
های گیاهی مختلف را به دبیرخانه سازمان همیاری
شهرداری های خراسان رضوی ارسال کنند.

شرط اول قدم...

جلد اول از کتاب «روایتهایــی از روضههایی کــه زندگی میکنیم»
با نام «کآشــوب» ،عصر امروز در مشهد خوانش میشود .خوانش این
کتاب که جمعی از نویسندگان تالیف آن را زیر نظر نفیسه مرشدزاده
بر عهــده داشــتهاند ،ســاعت  17در فرهنگ ســرای رســانه واقع در
بوستان الله (بولوار هفت تیر) برگزار خواهد شد.
«کآشوب» اتفاقات عجیب و خوبی را رقم زده و افراد گوناگون با حس و
حالهای مختلف یک واقعه را تعریف کردهاند اما تفاوت این روایتها
خواندنی است.

نمایشــگاه خوشنویســی «شــرط اول قدم» عصــر دیــروز در نگارخانه
«باران» مشــهد گشــایش یافت و تا  29شــهریور میزبان عالقه مندان
است.
به گــزارش ایســنا ،این نمایشــگاه محلی بــرای ارائــه آثــار گروهی از
هنرجویان خوشنویسی است که آثار پایان دوره خود را در معرض دید
و ارزیابی دوســتداران این هنر قرار دادهاند .نگارخانه باران در بولوار
معلــم ،حدفاصــل دندانپزشــکان و فارغالتحصیــان ،طبقــه باالی
خردسرای فردوسی واقع شده است.

مشاور حقوقی شهردار مشهد در دومین همایش منشور حقوق شهرنشینی خبر داد:

پایان تدوین منشور حقوق شهرنشینی تا 4ماه آینده
مشاور حقوقی شــهردار مشــهد گفت :تدوین منشور
حقوق شهرنشــینی تــا چهار مــاه آینده پایــان خواهد
یافــت و در مراحل بعدی این منشــور به روزرســانی و
تکمیل خواهد شــد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی
شهرداری مشهد ،عباس شیخ االســامی در دومین
همایــش منشــور حقــوق شــهر نشــینی بــا موضــوع
«حقوق شــهر نشــینی ،مبانــی فقهــی و ظرفیتهای
حقوقی» اظهارکرد :ابتدا منشــور اولیه نوشــته شــد
ســپس با حضور رئیس شــورا و شــهردار در جلســات
مختلف ،تاکید شد که ما کار تئوری نمیخواهیم بلکه
میخواهیم منشور حقوق شهرنشینی جنبه اجرایی
داشــته باشــد و در مشــهد اجرایی شــود ،بنابراین ما
نیز از مباحث نظری گذر کردیــم و در این مرحله وارد
فاز اجرایی منشــور میشویم تا شــاهد اجرایی شدن
منشــور حقوق شهرنشــینی در همیــن دوره مدیریت
شــهری باشــیم .وی افــزود :توقــع داریــم از ظرفیت
قوانین موجود استفاده شود زیرا کمبود قوانین نداریم
و بســیاری از مــردم از قوانین موجود مطلع نیســتند.
شورای شــهر نیز وعده داده این منشــور را در صورت
نیاز تصویب کند.
شیخاالسالمی دیگر موارد قابل توجه در این منشور را
شامل توجه به قشرهای آسیبپذیر مانند سالمندان
و کودکان دانســت و بیان کرد :بحث عدالت و انصاف
موضوع دیگری اســت کــه بایــد در این منشــور به آن
پرداختــه شــود .در طرحهای تفصیلی شــهر مشــهد
معموال این عدالت رعایت نشده است ،مثال یک سمت

یک خیابان تراکم کم و سمت دیگر تراکم زیاد است و
این مخالف با عدالت و انصاف است.

•چالشهای منشور حقوق شهرنشینی به
روایت معاون وزیر علوم
همچنین به گزارش ایســنا ،حسین ســیمائی صراف
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم در این
همایش درباره چالشهای منشور حقوق شهرنشینی
اظهــار کــرد :حــق شــادی و محدودیتهایــی کــه بر
شادیها ایجاد میشود به ویژه شادیهایی که جمعی
و گروهی باشــد مانند کنســرت خیابانی و ...عناوین
فهرستی از چالشهایی است که به نظر من در تدوین
منشور حقوق شهرنشینی مشــهد پیش رو داریم .وی
افزود :باید اساسا به سوال بزرگ تری پاسخ داد که آیا
شهر مذهبی احکام خاصی دارد؟ مذهبی بودن یک
شهر منبع حقوق و تعهدات تکالیف جدیدی میشود؟
با پاسخ به این سوال کالن ،پاسخ سوالهای دیگر نیز
به دست میآید.
ســیمائی صــراف تصریــح کــرد :بــا مراجعــه بــه فقه
اســامی ،ســرزمینها بــه داراالســام و دارالکفــر
تقسیم شدهاند که در احادیث این نامها نیست اما در
مجموع داراالســام وجود دارد اما «داراالسالمتر» یا
داراالســام مذهبی و غیر مذهبی وجــود ندارد .این
چالشها در فقه پاســخهایی دارد اما پاســخهایی که
در ذهن عرفی ما به عنوان شــهر مذهبی شکل گرفته
است وجود ندارد.

صنایعدستی استان صاحب 4بازارچه میشود
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
خراســان رضــوی ازرا هانــدازی چهــار بازارچــه
صنایعدســتی در خراسان رضوی تا ســال آینده خبر
داد« .ابوالفضــل مکرمیفــر» گفــت :درنظرداریــم
امســال چهــار بازارچــه صنایــع دســتی در اســتان
راهانــدازی کنیــم کــه تاســال آینــده حتمــا تکمیل و
افتتاح میشــوند .بــه گــزارش روابط عمومــی اداره
کل میــراث فرهنگــی ،مکرمی فــر تصریح کــرد :یک

بازارچه نیــز در مجموعه آرامگاه فردوســی اســت که
قرارداد طراحــی آن را بســتهایم و رو به اتمام اســت و
ســه بازارچه دیگر در شهرستانهای اســتان از جمله
تربت حیدریه و نیشابور خواهد بود .وی درباره ارتقای
بازارچههــای موجــود نیــز گفــت :دو مرکــز آفرینش
هنرهایســنتی «خانــه ملــک» و «مصلــی» را از نظــر
تعــداد هنرمندان و کمیــتو کیفیت ارتقــا دادیم .در
خانهملک  40هنرمند که برخی از مفاخر هستند ،در

•باید از آرمانگرایی در منشور حقوق
شهرنشینی پرهیز کنیم

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد از دیگر
سخنرانان این همایش نیز گفت :پرهیز از آرمانگرایی
الزم است و نباید در این منشور مواردی قرار گیرد که
قابلیت اجرا ندارد .سید محســن حسینی پویا افزود:
شهردار و رئیس شــورا اصرار داشــتند که این منشور
اجرایی شــود نه این که فقط یکســری قوانین چاپ
شود تا مردم از حقوق خود آگاه شوند.
وی تصریـح کـرد :توقـع داریـم از ظرفیـت قوانیـن
اسـتفاده شـود .چرا که کمبـود قانـون نداریـم .به طور
مثـال قانونـی بـه اسـم دسترسـی آزاد بـه اطالعـات
وجـود دارد ،شـورای شـهر مشـهد قـول داده کـه اگـر
نیاز بـه تنظیم و تصویب مصوبهای باشـد ،مداخله کند
و آمادهاسـت همـکاری الزم را انجـام دهـد.

•راهکار اصلی اجراییشدن منشور حقوق
شهروندی باور به آن است
مدیرعامل انجمن حقوقشناسی نیز در این همایش
گفت :راهــکار اصلــی اجرایی شــدن منشــور حقوق
شهروندی ،باور به آن اســت .تهمورث بشیریه تصریح
کــرد :عــدهای انتقــاد میکردند کــه منشــور حقوق
شــهروندی حرف تازهای نــدارد و حــرف آن ماللآور
اســت و به دنبال اجرا بروید ،اما عــدهای دیگر انتقاد
میکردند که این منشور فراتر از مقررات و اختیاراتی
اســت که رئیس جمهور دارد .وی افزود :پاســخی که

بخش صنایعدستی و هنرهایسنتی مشغول به کارند
و درقالب نمایشگاه آثار هنری خود را در معرض فروش
میگذارند .مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشــگری خراســان تشــریح کــرد :درنظرداریــم
بازارچههــا وکارگاههای صنایعدســتی را گســترش
دهیم کــه در این زمینــه تعدادی هــم کارگاه فعال در
شهرســتانها داریم ،به عنــوان مثال در نیشــابور در
حوزه صنایعدستی  400کارگاه داریم که چهار هزار

میشــود به این افراد داد این اســت که ما بــرای اجرا
نیاز به شناســایی و اعالم داریم و بایــد ترویج کنیم که
در صورت انجام ندادن آن ،کار سختتر خواهد شد.
برای رســیدن به مرحله اجرا ،گفتمانها الزم اســت
به عــاوه ایــن که دولــت خــود را موظف میدانســت
برای حقــوق مــردم حساســیت نشــان دهد .اســتاد
حقوق و فقه دانشــگاه شــهید بهشــتی تهران از دیگر
ســخنرانان این همایش نیز اظهار کرد :گردشگری و
ظرفیتهای شــهر مشــهد از جمله موارد مهم منشور
حقوق شهرنشینی است .رحیم نوبهار تاکید کرد :به
دلیل حضور شهروندان مشــهدی در جبهههای نبرد
امکان تشکیل موزههای شهیدان نیز وجود دارد.

•فضاهای عمومی در مشهد نحیف است
در ادامه این همایش ،استاد دانشکده حقوق دانشگاه
شــهید بهشــتی تهران گفــت :مهمترین آســیبهای
شــهرهای زیارتــی بــه دلیــل کمبــود و نحیفبــودن
فضاهای عمومی ،شــکاف عمیق اجتماعی ،فکری و
نادیدهگرفتهشــدن دغدغههای مشترک شهروندان
اســت .عمدت ًا افــراد ســاکن در ایــن شــهرها زندگی
متفاوت و جداگانهای دارند .ســید محمد قاری سید
فاطمــی افــزود :پارکهــای گفتوگو ،محلــی برای
شهروندان است که بتوانند دغدغههای بزرگ فردی،
شهری ،ملی و انسانی خود را بیان کنند .افراد در این
پارکهــا و گفتوگوهــا به عنوان شــهروند مشــهدی
حضور مییابند و دغدغههای خود را مطرح میکنند.
نفر در آنها مشغول بهکار هستند .در روستای بِسک
تربتحیدریه نیــز  400نفــر در حوزه ابریشمکشــی
مشــغول بهکار هســتند .همچنین در روســتای بزد،
بیش از  100کارگاه در عرص ه پارچهبافی فعال است
و مــا در فکر توســعه و افزایش این کارگاهها هســتیم.
مکرمیفر افزود :تســهیالتی برای ایــن کارگاهها در
نظــر گرفته شــده و بــرای کارگاههای صنایعدســتی
 280طرح بــه میــزان پنــج میلیــارد و  700میلیون
تومــان اختصاص دادیم کــه برای  463نفر اشــتغال
ایجاد شده است.

