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عفت و حیا 
مرزبان زندگی سالم

قانون شکنی یک چیز است و تظاهر به قانون شکنی 
و قبح شـکنی از پاگذاشـنت روی قانون چیز دیگر.

گنـاه یک چیـز اسـت و از آن پرچم درسـت کردن و 
به دوش کشیدن چیز دیگر. آنچه این روزها درباره 
حجاب می بینیم، از قسم دوم است. نوعی هاموردی 
آشـکار با قانون و رشع اسـت. اگر نخواهیم به زبان 
رشیعـت هـم سـخن بگوییـم و حکـم فقط تـرازوی 
قانـون باشـد، باز آنچـه در کـف جامعـه می بینیم،

قانون شکنی آشکار است. آنچه چند بچه در شیراز 
رقـم زدند نیز می شـود مصـداق هامن سـنگی که 
دیوانه ای به چاه می اندازد که هزار عاقل منی توانند 
بیـرون آورند. مـن بـه حریم خصوصـی و حرمت آن 
بـاور دارم. کرامـت آدمیـان را می سـتایم، امـا بـه 
«حریـم عمومـی» و قانـون هـم معتقـدم و برایـش 

حریمـی واجب الحرمـه قائلـم. بـرای حفـظ ایـن 
حریم کـم هزینه نداده ایـم، کم از پـا نیفتاده ایم تا 
شـهروندان محـرتم در کامل آرامش رسپا باشـند.
ایـن جغرافیـای اجتامعـی بایـد محـرتم مبانـد.

ایـن هـم اقتضـا می کنـد کسـانی کـه بـاور دینـی 
هـم حتـی ندارند، التـزام قانونـی را رعایـت کنند.

همین التزام، پوشـش را دارای مـرزی خواهد کرد 
کـه همـه بایـد بـدان پای بنـد باشـیم. بخواهیم یا 
نخواهیـم، بدحجابـی تظاهـر آشـکار دارد و تیـغ 
آختـه در برابـر قانـون اسـت، حتـی اگـر بسـیاری 
از مرتکبـان آن چنیـن قصـدی نداشـته باشـند که 
به بـاور من چنین هم هسـت. قطعا قصـد خیلی از 
آنان تربج و تشـبه به کافران نیسـت، قطعا رس عناد 
بـا قانون و لجاجـت با ارزش های جامعـه را ندارند،

اما عمال در نگاه، به سـان پرچم افراشته مخالفت و 
گاه حتی معاندت تلقی می شـوند. اینکه بسیاری 
از بزرگان دغدغه مندانه برای رعایت حجاب تالش 
می کننـد و به سـخن مرزبـان حریـم می شـوند،
به ایـن معنا نیسـت که بـا گناهـان و جرایمی چون 
دروغ و تهمـت و ربـا و ریـا و اختـالس و ارتشـا و... از 
در صلـح درآمـده و بـر آن چشـم پوشـیده اند. هرگز 
کسـی قصد نـدارد بـا گفـنت و انتقـاد از بدحجابی 
فرصـت هجـوم به ریـا و ربـا و اختالس و فسـادهای 
بنیان برانداز را بگیرد، بلکه نقد فضای بدحجابی،

نقـد فضای تعـرض بـه حریم قانـون اسـت. مبارزه 
قاطـع و بی امـان بـا دروغ و اختـالس و ارتشـا و ربا و 
کم کاری و نابلدکاری و اعتامدسوزی و امیدکشی 
و... مطالبـه به حـق رشع و قانـون و مـردم اسـت و 
بایـد به جـد پیگیری شـود، امـا این مطالبه آشـکار 
هرگـز به معنـای تعـارض مقابله با حجاب سـتیزی 
و پلشت پوشـی و برخـورد بـا سـایر جرایـم نیسـت.

این هـا را نبایـد خلط کرد، بلکه به واقـع باید مو را از 
ماسـت کشـید و در همه سـاحت ها مرزبان حدود 
رشعـی و قانـون بـود. این گونه اسـت که می شـود 
بـا سامل سـازی اجتامعـی، امیـد به فـردای بهـرت 
را در دل هـا زنـده کـرد. بـا توسـعه تعریـف عفت در 
همـه حوزه هـا می شـود به روزهـای رسارس حـالل 
پیش رو باور داشـت. با حیـای اجتامعی می توان 
به محفوظ مانـدن نهـاد زندگـی از گزنـد حـوادث 
اندیشـید. بـرای تحقـق این بـاور و امیـد به فردای 

بهرت تـالش کنیم.

معاون وزیر راه وشهرسازی خبر داد
تشکیل ۴هزار پرونده برای سند 

سکونتگاه های غیررسمی در مشهد

ن  کنا ی سـند بـه سـا عطـا ا

بر
خ

سـکونتگاه های غیررسـمی از 

مباحثی است که در الیحه بودجه 

امسال مدنظر دولت بوده و عالوه 

بر آن، در برنامه ششـم توسـعه نیز 

به آن توجه شـده است و اقدامات 

دولت در این راستا حکایت از رفع ریشه ای 

ایـن معضل دارد و حـاال مدیرعامل رشکت 

بازآفرینـی شـهری ایـران از تشـکیل بیش 

از ۴هـزار پرونـده بـرای سـنددارکردن 

سـکونتگاه های غیررسـمی مشـهد خـرب 

داده و گفتـه اسـت که بیـش از پانصد خانه 

نیز سند دریافت کرده اند.

به گزارش پایگاه خربی وزارت راه وشهرسازی،

محمـد آیینی حامیـت از نوسـازی بناهای 

فرسـوده را هـدف اصلی رشکـت بازآفرینی 

شـهری ایـران برشـمرد و ترصیـح کـرد: بـا 

توافق های انجام شده مقرر شد شهرداری ها 

پروانـه سـاختامنی در ایـن محـالت را بـا 

تخفیـف صددرصـدی صادر کننـد و عالوه 

بـر آن پروانه سـاختامنی حداکـرث در مدت 

دو ماه صادر شـود. وی با اشاره به تخصیص 

ودیعه اسکان موقت برای دوران جابه جایی 

و نوسـازی به مبلـغ ۴۵میلیـون تومـان و بـا 

نـرخ سـود ۴درصد در مشـهد، افـزود: عالوه 

بر این، مبلغ ۴۰۰میلیون تومان تسهیالت 

ارزان قیمت برای نوسازی هر واحد در شهر 

مشـهد و مبلغ ۳۵۰میلیون تومان در سـایر 

شـهرهای اسـتان پرداخت خواهد شـد که 

از ایـن میزان ۱۵۰میلیـون تومان به صورت 

صفردرصـد خواهد بـود و متقاضیـان برای 

دریافت تسهیالت باید به سامانه تسهیالت 

رشکـت بازآفرینـی شـهری ایران به نشـانی 

«Facility.udrc.ir» مراجعـه کنند. معاون 
وزیـر راه وشهرسـازی در پاسـخ به پرسشـی 

مبنـی بـر اینکـه سـاکنان سـکونتگاه های 

غیررسـمی مشـهد چگونه می توانند از این 

تسـهیالت اسـتفاده کننـد، گفـت: بیشـرت 

ساکنان این بافت ها برای دریافت تسهیالت 

با مشـکل سـند مواجه انـد که چنـد راهکار 

بـرای رفـع ایـن معضـل در نظر گرفته شـده 

اسـت؛ راه اول اسـتفاده از سـند جایگزیـن 

در صـورت موافقـت بانـک اسـت و راه دیگر 

این اسـت کـه فراینـد سنددارشـدن را طی 

کنند. آیینی افزود: در سـکونتگاه هایی که 

آسـتان قدس رضوی مالـک زمیـن اسـت،

ساکنان می توانند برای دریافت سند اقدام 

کنند و بانک نیز ماننـد متام امالک اوقافی 

امکان اعطای تسهیالت به این افراد را دارد.

به گفته او، بر اساس بند«ک» تبرصه۱۱ قانون 

بودجه سال۱۴۰۱ نیز وزارت راه وشهرسازی 

مکلف شده است به ساکنان سکونتگاه های 

غیررسـمی کـه تـا قبـل از سـال۱۳۹۴ در 

زمین هـای متعلـق بـه ایـن وزارتخانـه و 

مطابـق با طرح هـای مصوب ساخت وسـاز 

کرده باشـند، سـند اعطـا کنـد. مدیرعامل 

رشکـت بازآفرینـی شـهری ایـران در ایـن 

بـاره ادامـه داد: همچنیـن ظرفیـت خوبـی 

در ماده۹ قانـون حامیـت از احیا، بهسـازی 

و نوسـازی بافت هـای فرسـوده و ناکارآمـد 

شهری وجود دارد که متقاضیان می توانند 

از آن بـرای سـنددارکردن خانه هـای خـود 

اسـتفاده کنند. آیینی بیان کرد: همچنین 

الیحه تعیین وضعیت سـندارکردن امالک 

واقـع در سـکونتگاه های غیررسـمی در 

کمیسـیون مربـوط در دولـت مطرح اسـت 

کـه بـه زودی پـس از تأییـد در دولـت بـه 

مجلس شورای اسالمی برای تبدیل شدن 

بـه قانـون ارسـال می شـود و به دنبـال رفـع 

ریشـه ای این معضل هستیم. وی این را هم 

گفت که برای تشـویق سکونت مجاوران در 
بافت شهری پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)

با همکاری صندوق رسمایه گذاری حرم های 

مطهـر بـه ازای سـاخت هر واحد مسـکونی 

تسـهیالت بانکـی تـا سـقف ۶۰۰میلیـون 

پرداخت می شـود.

اینفــــوشهــــر

اینجا همان جایی اسـت که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتـر می گذارد و «خبردان»
می شـود. در این راسـتا و برای بازخوانی  سـریع تازه ترین رخدادهـای  خبری تحلیلی 
مشـهد و ایـران  «  کیـو آر کد»های رو بـه رو  ی هر یـک از گزاره  های خبری را اسـکن کنید.

فنـاوری | یکـی از همیـن روزها در تقویـم به نام 
شـبکه های اجتماعـی ثبـت شـده اسـت. اما 
شـبکه های اجتماعی چه روزی در تقویم داشته 
باشـند و چه نداشـته باشـند، همه روزهای ما را 
تصرف کرده اند. با اسـکن بارکـد روبه رو نگاهی 
کنیم به روزهایی که هنوز شـبکه های اجتماعی 

این طور گسـترش پیدا نکـرده بودند.

مشـهد| همیـن چند روز پیـش بود کـه آخرین 
خبر در ناوگان هوایی کشـور مربوط به ترکیدگی 
الستیک هواپیمای مشهد-مسقط در رسانه ها 
منتشـر شـد. پیـش از این نیـز حادثـه ای دیگر 
مربوط به ترکیدگی السـتیک پرواز مشـهد-یزد 
در فرودگاه شهیدهاشـمی نژاد اتفاق افتاد. این 
حـوادث همگی گـواه یـک مطلب اسـت و آن 
فرسـودگی تجهیزات و وضعیت وخیم صنعت 
حمل ونقل هوایی کشـور اسـت. در این گزارش 

به بررسـی دالیـل این حـوادث می پردازیم.

اقتصاد | ازدواج کردن و تشکیل زندگی مشترک 
از قدیم تـا امروز فرازوفرودهای زیادی داشـته،
اما ایـن روزهـا باتوجه بـه مسـائل اقتصادی،
نسـبت بـه گذشـته خیلی تغييـر کرده اسـت.
در ویدئویـی، به شـکلی کوتاه وضعیـت تورم و 
وام ازدواج را مـرور کرده ایـم. شـما می توانیـد 
با اسـکن بارکـد روبه رو ایـن گـزارش ویدئویی 

را تماشـا کنید.

فرهنـگ| اواخـر دهه چهـل کـه اولین بـار مرکز 
آموزش تئاتر در کشـور راه اندازی می شد، وزارت 
فرهنگ وهنر کشور شش دانش آموخته و فعال 
تئاتر را راهی اسـتان های مهم کشـور کرد تا تئاتر 
را در آنجا رشد دهند. دکتر محمدعلی لطفی مقدم 
یکـی از آن شـش نفـر خـاک صحنه خـورده، بـه 
مشـهد می آیـد، با سـناریویی کـه در ذهن برای 
تئاتر مشـهد نوشـته اسـت. در این گزارش با پدر 
تئاتر خراسـان و فعالیت هایش برای راه اندازی 

تئاتر در خراسـان بیشتر آشـنا می شویم.

شکل وشـمایل جهان قبل از شبکه های اجتماعی

مشهد روی خط سانحه های پروازی

وام ازدواج به دنبال تورم

سناریو پدر تئاتر خراسان

 یکـی از همیـن روزها در تقویـم به نام 
 اما 
شـبکه های اجتماعی چه روزی در تقویم داشته 
 همه روزهای ما را 
 با اسـکن بارکـد روبه رو نگاهی 
کنیم به روزهایی که هنوز شـبکه های اجتماعی 

 همیـن چند روز پیـش بود کـه آخرین 
خبر در ناوگان هوایی کشـور مربوط به ترکیدگی 
الستیک هواپیمای مشهد-مسقط در رسانه ها 
 پیـش از این نیـز حادثـه ای دیگر 
مربوط به ترکیدگی السـتیک پرواز مشـهد-یزد 
 این 
حـوادث همگی گـواه یـک مطلب اسـت و آن 
فرسـودگی تجهیزات و وضعیت وخیم صنعت 

 ازدواج کردن و تشکیل زندگی مشترک 

 به شـکلی کوتاه وضعیـت تورم و 
 شـما می توانیـد 
با اسـکن بارکـد روبه رو ایـن گـزارش ویدئویی 

 اواخـر دهه چهـل کـه اولین بـار مرکز 
 وزارت 
فرهنگ وهنر کشور شش دانش آموخته و فعال 
تئاتر را راهی اسـتان های مهم کشـور کرد تا تئاتر 
 دکتر محمدعلی لطفی مقدم 
 بـه 
 با سـناریویی کـه در ذهن برای 
 در این گزارش با پدر 
تئاتر خراسـان و فعالیت هایش برای راه اندازی 

وضعیت خدمت رسانی خطوط قطار شهری مشهد

۲ خط مترویی در حال بهره برداری

تعداد ایســــتگاه های دو خط       

میانگین جابه جایی روزانه مسافر 
بتـــدایی سال ۱۴۰۱      در ۳ ماه ا

تعداد ایستگاه

  ۲۴
ایستگاه

تعداد ایستگاه

  ۱۲
ایستگاه فعال

میانگین جابه جایی  روزانه مسافر 
در ۳ ماهه ابتدایی امسال

۱۱۱هزار  نفر

میانگین جابه جایی روزانه مسافر
در ۳ ماهه ابتدایی امسال

۵۴هزار   نفر

ناوگان فعال

۶۰  واگن

ناوگان مورد نیاز

۶۰  واگن

سرفاصله زمانی

۵تا۷دقیقه

سرفاصله زمانی

۱۰
دقیقه

ناوگان فعال

۶۰  واگن

ناوگان در حال 
تست و راه اندازی

۶۰  واگن
محتوای اینفوگرافیک: گروه خبـر شهرآرا / طراح اینفوگرافیک: سیدهاشم دقیق

۳۷٫۸  کیلومتر
۳۶   ایستگاه

۱۶۵۰۰۰  نفر

طول خط یک

۲۴
کیلومتر

خط

یک

خط

دو طول خط  دو

۱۳٫۸
              کیلومتر فعال
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