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درآستانمقدسامامزادگاناستانبرگزارمیشود

«ضیافت الهی» و «نشاط معنوی»

برنامههای فرهنگی بقاع متبرکه در راســتای ســند توسعه
فرهنگی بقاع متبرکه همه ساله در آستان مقدس امامزادگان و
بقاع متبرکه برگزار میشود و امسال نیز دو ویژهبرنام ه با عنوان
«ضیافت الهی» و «نشــاط معنوی» به همت اداره کل اوقاف و
امورخیریه خراســانرضوی و به صورت همزمان در این اماکن
میزباننوجوانانوجوانانعالقهمنداست.
ارتباطنسلجوانباامامزادگانمحقق میشود
بهگزارششهرآرا،حجتاالسالموالمسلمینحجتگنابادینژاد
در نشســت مطبوعاتی ،اظهار کرد :امسال آغاز فصل تابستان
مصادف با شروع ماه مبارک رمضان شده و فرصتی برای اجرای
دوویژهبرنامهدرآستانمقدسامامزادگانوبقاعمتبرکهفراهم
ت فراهمشدهتوسط
آوردهاست.ویبابیاناینکهمجموعهفرص 
ویژهبرنامههازنجیرهتعامالتوارتباطاتنسلجوانباامامزادگان
رامحققمیسازد،ادامهداد:حضورجواناندربقاعمتبرکهدارای
آثاروبرکات زیادی استکهدر بلندمدت ظاهرخواهدشد.
«ضیافتالهی»در85بقعهمتبرکه
وی تصریح کرد :طرح «ضیافت الهی» با هدف آمادهســازی و
سازماندهی بقاع متبرکه برای برگزاری برنامههای فرهنگی،
عبادی و قرآنی از ابتدا تــا انتهای ماهمبارک رمضان در 85بقاع
متبرکه در حال برگزاری اســت .وی به حضــور87روحانی در
برگزاری این ویژه برنامهها اشــاره کرد و یادآور شد :همچنین
در 66بقاع متبرکه نماز جماعت برگزار میشود که در این بین
خیمههای معرفت نیز طبق پیشبینیهای صورت گرفته در
8بقعه متبرکه برپا خواهد شد .وی اعالم کرد :سخنرانی روزانه
در 55بقاع متبرکه ،برگزاری جشن میالد امامحسن(ع) در 66
بقعه،برپاییمراسماحیاویژهشبهایقدردر68آستانمقدس،
برگزاری جلسات تفســیر ،ترتیلخوانی و جزءخوانی و محفل
انس با قــرآن به ترتیب در 50،23و 15بقعــه ،برگزاری نماز و
جشــن روز عید فطر در41بقعه متبرکه ،اطعام و افطار از محل
موقوفات منطبق از جمله برنامههای تدارک دیده شــده برای
اینویژهبرنامهاست.
میزبانی 77بقعهاستانازویژهبرنامه«نشاطمعنوی»
وی با اشاره به برگزاری ویژه برنامه «نشاط معنوی» گفت :این
طرح که برای تابســتان درنظر گرفتهشده از ابتدای تابستان تا
13مرداد سال جاری به مدت 49روز برگزار میشود .وی با بیان
اینکه ثبتنام توســط عالقهمندان برای حضور در کالسهای
اوقات فراغت طرح نشــاط معنوی تا 10خــرداد انجام گرفته
است ،افزود :تا به امروز بیش از 5هزارو 500نفر برای شرکت در
کالسهای این طرح اعالم حضــور کردهاند که از این تعداد در
حدود40درصدبهمشهدوحومهاختصاصدارد.گنابادینژادبا
اشاره بهحضوردانشآموزاندر مقاطع مختلف تحصیلیدر این
ویژه برنامه اضافه کرد :در همین راستا در مقطع دبستان حدود
دوهزارو 500دانشآموز،درمقطعراهنماییبیشازیکهزارو
 400نفرودرمقطعدبیرستانوباالتربیشازیکهزارو 600نفر
در این طرح ثبت نام کردهاند که  57درصد از ثبتنام کنندگان
رادخترانوبانوانتشکیلمیدهند.
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معاونفرهنگیواجتماعیشهردار:

میدان شهدا ،محل ظهور و بروز
هویت دینی و انقالبی مشهد باشد

گروهخبر-معاونفرهنگیواجتماعیشهرداریمشهدگفت:
وجودپیوستفرهنگیدرپروژههایشهریامریضروریاست
که این مهم باید در طرح بزرگ میدان شهدا نیز مورد توجه قرار
گیرد .به گزارش شهرآرا ،وحید جلیلی در دیدار با مدیران طرح
بزرگمیدانشهدااظهارکرد:میدانشهدانبایدنقطهفصلمیان
مشهد سنتی و مشــهد مدرن باشد بلکه باید محل ظهور و بروز
هویتدینیوانقالبیمشهدوجزئیازحریممطهررضویباشد.
ویافزود:یکیازدغدغههایمسئوالنطرحمیدانشهداحضور
شــهروندان در پروژههای تجاری این طرح اســت که این مهم
منوط به فضاسازیهای فرهنگی و اجتماعی در این پروژه است.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد:
اگرپیوستفرهنگیخالقانهتهیهشودمیتواندبرایشهروندان
چشمانداز جذابی ایجاد کند که این امر موجب استقبال مردم را
هم فراهم خواهد کرد و واحدهای تجاری نیز از منافع این حضور
بهرهمند میشــوند .جلیلی با اشاره به عدم شروع خط« 3بی آر
تی» به دلیل ضعف در پیوست فرهنگی گفت :شورای اسالمی
شهربرایساماندهیبههمریختگیهویتیشهرمشهد،شورای
راهبری پیوست فرهنگی را ایجاد کرده و خوشبختانه این شورا
جدیت خوبی در این زمینه از خود نشــان داده است .وی افزود
اگر تمام فرصتهای فرهنگی واجتماعی عرصه میدان شهدا به
درستی شناسایی و فعال شود نقش مهمی در جبران خسارات
توسعهعمرانیبرهویتشهریمشهدخواهدداشت.مدیراجرایی
طرح میدان شــهدا نیز در این دیدار خواستار همکاری معاونت
فرهنگیشهرداریبرایتکمیل سریعترعرصهمیدانشهداشد.
درپایاناینجلسهقرارشدبامشارکتسازمانفرهنگیتفریحی
شهرداری مشهد بســته کوتاه مدت فعالیتهای فرهنگی این
پروژهنیزآمادهشود.

انتصاب روز
در جلسه تودیع و معارفه
مدیرعاملجدیدموسسهفرهنگیقدسمطرحشد؛

روزنامه قدس،بدون وابستگی
به کار خود ادامه دهد

در ادامه تغییرات مدیریتی آســتان قدس رضوی  ،با حکم قائم
مقام آستان قدس رضوی ،مدیرعامل جدید موسسه فرهنگی
قدس منصوب شد.طی این حکم رضا خوراکیان که پیش از این
مدیرعامل موسسه خدمات مشاورهای ،جوانان و پژوهشهای
اجتماعی آستان قدس رضوی بود ،به عنوان مدیر عامل جدید
موسســه فرهنگی قدس جایگزین حمزه واقعی شد .قائم مقام
تولیتآستانقدسرضویدرمراسممعارفهمدیرعاملموسسه
فرهنگیقدسگفت:آستانقدسرضویمصمماستکهروزنامه
قدس به صورتی مستقلوبدون وابستگیبه کارخود ادامهدهد.
عزیزیان افزود:آستان قدس رضوی با سرمایهگذاری گسترده،
بهترین امکانات را در حوزههای سختافزاری و نرمافزاری برای
موسســه فرهنگی قدس فراهم آورده و انتظــار میرود که این
روزنامهفعاالنهدرعرصهرسانهایکشوربهایفاینقشبپردازد.
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پرونده فوت زائران عربستانی در مرحله تحقیقات است

رئیــس کل دادگســتری
یاوری نسب
خراســان رضــوی گفــت:
پرونده فوت زائران عربستانی در مشهد در مرحله
تحقیقات است .حجت االسالم علی مظفری در
گفتگو با شــهرآرا در خصــوص آخرین وضعیت
رســیدگی به پرونده فوت زائران عربســتانی در
مشهد ،گفت:پس از وقوع این اتفاق دادسرا با اعزام
بازپرس به محل موضوع رابه صورت موشکافانه

مورد بررسی قرار داد و تا امروز مدرکی که نشان
دهد موضــوع تعمدی بــوده به دســت نیامده
اســت .وی افزود:البته احتماالتی وجود دارد که
گمانهزنی است ،اما موضوعات قضایی و حقوقی
چیزی نیســت که با گمانهزنی مورد بررسی قرار
گیرد .رئیس کل دادگســتری خراسان رضوی
تاکید کرد:دســتگاه قضایی با جدیت موضوع را
پیگیری میکنند و به محض اینکه تحقیقات به

میشود و اگر غیر عمد بوده پرداخت دیه پیگیری
خواهد شد.
رئیس کل دادگســتری خراسان رضوی با اشاره
به اظهار نظر معاون وزیر امور خارجه در خصوص
احتمال دستداشــتن ســرویسهای امنیتی
عربستان سعودی در این خصوص تصریح کرد:از
اظهار نظــر افراد غیر مســئول در هر ردهای که
باشند متاسفم زیرا موضوع قضایی است.

همزمان با افتتاح نخستین مرکز نگهداری زندانیان سالمند کشور عنوان شد؛

برای انتقال زندان ،فقط توافق شده است

در حالی که بهمن ســال
مهدی بیباک
 ،91رئیس وقت ســازمان
زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ،احداث
زندان جدید مشهد را نیازمند  150میلیارد تومان
اعتبار دانســته و اعالم کرده بود تا پایان سال  91یا
اوایل ســال  ،92عملیات احداث آن آغاز میشود و
همچنین از تایید محل جدید زندان مشــهد خبر
داده بود ،اما پس از گذشــت بیش از 2سال ،رئیس
زندان مرکزی مشهد تنها از توافقات صورتگرفته
با شــهرداری مشــهد و اداره کل راه و شهرسازی
خراسان رضوی ،جهت خروج زندان مرکزی مشهد
ازداخلشهرخبرمیدهد.بهگزارشخبرنگارشهرآرا
هوشنگشریفنژاددوشنبهشبدرحاشیهمراسم
افتتاح نخستین مرکز نگهداری زندانیان سالمند
کشور در شاندیز ،با اعالم اینکه سازمان زندانهای
کشور به شــدت به دنبال انتقال و جابجایی زندان
مشهداست،گفت:دراینخصوصاقداماتیصورت
گرفته است .وی با تایید موقعیت نامناسب مکانی
زندان مرکزی مشــهد که مدتهاســت ساکنان
محدوده زندان از آن گالیه دارند ،افزود :در خصوص
انتقال زندان مرکزی مشهد تاکنون پیشنهادهای
مختلفیاعالمشدهاست.
مشکلیدرخصوصانتقالزنداننداریم!
شــریفنژاد با بیان اینکه در این خصوص به نتایج
مهمی رسیدهایم ،خاطرنشان کرد :نتایج توافقات
حاصل شده با دســتگاههای ذیربط و همچنین
پیشنهادهای مطرحشدهبهزودیاعالمخواهدشد.
رئیس زندان مرکزی مشهد همچنین مدعی شد:
هیچگونهمشکلیدرخصوصانتقالزندانمرکزی
مشهدنداریم!
به دنبال راه حل اجرایی برای نحوه و زمان
انتقالهستیم
شهردار منطقه  11شهرداری مشــهد هم درباره
آخرین وضعیت انتقال زنــدان مرکزی در گفتگو
با خبرنگار شــهرآرا گفت :توافقات اولیه با سازمان
زندانها انجام شده و درحال حاضر به دنبال راهحل

اجراییبراینحوهوزمانانتقالزندانمرکزیمشهد
هستیم.محمودبرهانیخاطرنشانکرد:برایاینکه
انتقال زندان مرکزی مشــهد انجام شود ،ابتدا باید
ساختمانجدیدساختهشودکههنوزچنیناتفاقی
نیفتادهاست.
شهرداری،ساختمانجدیدرا میسازد
وی به پیشنهاد شهرداری مشهد اشاره کرد و افزود:
در این زمینه پیشنهاد شده اســت که شهرداری
مشهد کار ساخت زندان مرکزی مشهد را در خارج
از شهر به صورت کامل انجام دهد و در مقابل ،زمین
فعلی زندان مشــهد به شــهرداری واگذار شود .تا
بتواند قسمتی از نیازهای منطقه را در قالب ساخت
فضایسبزوبوستان،فرهنگسراوفضایفرهنگیو
همچنینموزهعبرتبرطرفکند.
درمرحلهارزیابیهستیم
به گفته شــهردار منطقه ،11کلیه این اقدامات در
حد کلیات انجام شده اســت و کار در مرحله نحوه
ارزیابیوحقوحقوقاتقراردارد.برهانیاضافهکرد:
همچنین قرار است پیگیری و تامین زمین جدید
زندان مرکزی مشهد توسط خود سازمان زندانها و
با همکاری سازمان زمین و مسکن در خارج از شهر
صورتبگیرد.

ساخت«حامیانامید»با600میلیونتومان
رئیس زندان مرکزی مشــهد همچنین در مراسم
افتتاح نخستین مرکز نگهداری زندانیان سالمند
کشور در شاندیز به نام مرکز توانبخشی و نگهداری
«حامیان امید» گفت :این مرکز در متراژ 664متر با
هزینه 600میلیونتومانوبارعایتاستانداردهای
تعریفشــده و با هدف اجرای طــرح طبقهبندی
زندانیان و جداســازی زندانیان ســالمند از سایر
زندانیان،گسترشارائهخدماتمراقبتی،بهداشتی
و توانبخشی ،اشــتغال و حرفهآموزی متناسب با
سن آنها و تشویق به فعالیت و خروج از انزوا ،ارتقای
سالمت جسمی و معنوی و آمادهسازی بازگشت به
اجتماعایجادشدهاست.
ظرفیت 100نفرهآسایشگاه
وی با بیان اینکه سالمندان به سه گروه سالمندان
مستقل ،نیمهمســتقل و وابسته تقسیم میشوند
افزود :ســالمندان مستقل سالمندانی هستند که
توانایی انجــام کار را دارند کــه در حال حاضر این
آسایشگاهبرایایندستازسالمنداندرنظرگرفته
شده است .شــریفنژاد با بیان اینکه ظرفیت فعلی
اینآسایشگاه 100نفراستکههماکنونحدود40
زندانی مسن در آن هستند ،افزود :با تجهیز بیشتر،

دومین جلسه شورای عالی سیاستگذاری مشهد  2017با حضور وزیر ارشاد برگزار میشود؛

پیشنهادبودجهملیبرای«مشهد»2017

جلسه مشــترک شورای
قاسمی مقدم
فرهنگ عمومی استان و
شورایهماهنگیوبرنامهریزیاستانیمشهد2017
ظهرروزگذشتهوباحضوراعضادرمحلدفتراستاندار
خراسانرضویبرگزارشد.
استفادهازظرفیتسازمانهایمردمنهاد
به گزارش شــهرآرا ،اســتاندار خراســانرضوی در
این جلســه از برگزاری دومین جلسه شورای عالی
سیاســتگذاری مشــهد ،پایتخت فرهنگی جهان
اسالم در سال 2017خبر داد و اظهار کرد :این جلسه
شــنبه هفته آینده با حضور وزیر فرهنگ در مشهد
برگزار میشود.رشــیدیان با تاکید بر ضرورت ایجاد
زیرساختهایالزمباتوجهبهانتخابمشهدبهعنوان
پایتخت فرهنگی جهان اســام گفت :اســتفاده از
ظرفیت سازمانهای مردمنهاد ،تشکلهای فرهنگی
وبخشخصوصیدراینامر،نبایدمغفولبماند.
اختصاصردیفبودجهمشهد2017
شهردار مشهد نیز در این جلســه با اشاره به انتخاب
مشهد بهعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم اظهار
کرد:با توجهبه فرصتاندکباقیمانده تا سال،2017
پیشنهاد میکنم درصدی از اعتبارات سال 94استان
به اجرای پروژههای پایتخت فرهنگی جهان اســام
اختصاصیابد.سیدصولتمرتضویافزود:شهرداری
مشــهد برای اختصاص اعتبار و مشــارکت با بخش
خصوصیدرراستایاجرایپروژههای شهری مربوط
به مشهد 2017آمادگی کامل دارد.وی با بیان اینکه
باید در قانون بودجه سال ،95ردیف بودجه مستقل
ویژه مشهد 2017پیشبینی شود ،خاطرنشان کرد:
بایدازمحلردیفبودجههایمتفرقهدرقانونبودجه
با مساعدت سازمان مدیریت برای اجرای پروژههایی
که در شورای راهبردی مشــهد ،پایتخت فرهنگی
جهاناسالمبهتصویبمیرسد،تخصیصاعتبارشود.
احداثسالناجالسسران
شــهردار مشــهد در ادامه با ارائه سه پیشنهاد اظهار
کرد :درراستای احداث ســالن اجالس سران (سالن
همایشهای بینالمللــی امامرضا(ع)) ،قطعه زمین
وســیعی در پــاک 176و در مجاورت نمایشــگاه
بینالمللیمشهدپیشبینیشدهاستکهامیدواریمبا

استاندارخراسانرضویخبرداد:

تدوین آییننامه اجرای کنسرت موسیقی در مشهد
استاندار خراسانرضوی گفت :آییننامه اجرای
کنسرت موسیقی در مشــهد تدوین شده است.
بهگزارش شــهرآرا ،علیرضا رشیدیان در جلسه
شورایفرهنگعمومیاستاناظهارکرد:بهدنبال
مباحث مطرحشــده ،اخیرا دبیرخانه شــورای
فرهنگ عمومی اســتان جمعبنــدی از نظرات
درباره موسیقی و کنســرت را تهیه کرد که برای
مسئوالنمختلفاستانیازجملهامامجمعهمشهد
ارسالونظراتآنهانیزاخذشد.ویافزود:آیتا...
علمالهدی،امامجمعهمشهدباموسیقیمخالفتی

ندارند؛ بلکه حساسیت ایشــان ،اکثریت علما،
مومنان و مردمبر حفظکرامت و ارزشهای دینی
اســت.وی افزود :ازجمله این حساسیتها عدم
اختالطزنومردیاکارناوالهاییاستکهگاهقبل
وبعد از این مراسم راه میافتد ،یا بحث مد و آرایش
استکهباعثخدشهدارشدنارزشهاواعتقادات
مردم میشود.وی گفت :آییننامه تدوینشده در
نشستآیندهشورایفرهنگعمومیاستانطرح
میشود و پس از تصویب ،چارچوبی قانونی برای
برگزاریبرنامههایموسیقیخواهدبود.

مشارکتدولتاینپروژهاجراییشودو تاسال2017
بهبهرهبرداریبرسد.ویاضافهکرد:بدونشکبخش
خصوصیبهدلیلنبودتوجیهاقتصادیزیرباراحداث
ســالن اجالس ســران نخواهد رفت؛ اما ازآنجاکه در
مجاورت این ســالن هتلهایی جانمایی شده است،
برای احداث این اماکن اقامتــی میتوان از ظرفیت
بخشخصوصیبهرهبرد.
ضرورتاحداثباغموزهدفاعمقدس
مرتضوی بر ضرورت احداث بــاغ موزه دفاع مقدس
استانتاکیدکردوگفت:بامصوبهشورایاسالمیشهر
مشهد،برایاحداثاینباغموزهقطعهزمینیدرپارک
کوهسنگیاختصاصدادهشدکهامیدواریمباتوجهبه
جنبه فرهنگی این باغ موزه ،دولت در تامین اعتبارات
آنمساعدتهایویژهایداشتهباشد.ویگفت:طرح
لونقلانبوهدرخیابانهایمنتهی
اجرایسیستمحم 
به حرم مطهر رضوی و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه
یدراینخیابانهادرحالبررسیاست
شخصیوعموم 
کهامیدواریمبامساعدتدستگاههایاجراییاینطرح
تاسال 2017اجراییشود.
تشکیلکارگروهملیفعالیتهایعمرانی
معاونهماهنگیامورعمرانیاستاندارخراسانرضوی
همدراینجلسهاظهارکرد:باتوجهبهتشکیلشورای
عالی سیاستگذاری مشهد پایتخت فرهنگی جهان

اسالم در سال ،2017پیشنهاد میشود کارگروه ملی
فعالیتهایعمرانیدرذیلاینشوراوبهریاستوزیر
راهوشهرسازیتشکیلشود.ویبابیاناینکهاعتبارات
الزم برای اجرای پروژههای مرتبط با مشهد 2017از
محل اعتبارات استانی ،ملی و بخش خصوصی تامین
خواهد شد ،ابراز کرد :با توجه به اینکه بخش اعظمی
از اعتبارات سال 94استان توزیع شده است ،پیشنهاد
میشــود تا 3درصد از اعتبارات امسال و 10درصد از
اعتباراتسال 95استانبهامراجرایپروژههایمشهد
پایتختفرهنگیجهاناسالماختصاصدادهشود.
اختصاص10درصدازردیف بودجههایملی
وی گفت :پیشــنهاد دیگر ما این است که درصورت
انطباق پروژههای مصوب مشهد 2017با ردیفهای
متمرکز ملــی مربوط به وزارتخانههــا10 ،درصد از
اعتبارات این ردیفها برای اجرای پروژهها اختصاص
داده شود که امیدواریم این پیشنهاد با مصوبه هیئت
وزیران محقق شود.وی خاطرنشان کرد :پیشبینی
ردیف اعتباری مستقل برای مشهد 2017در قانون
بودجهسال 95کشورامریضروریاستکهامیدواریم
مورد توجه مسئوالن کشــوری قرار گیرد.مقدوری
ابراز کــرد :باید از بخش خصوصــی داوطلب اجرای
پروژههایمشهد 2017باارائهتسهیالتارزانقیمت،
حمایت مالی شود که در این راستا پیشنهاد میشود

امامجمعهمشهد:

نمایشگاه قرآن در حاشیه شهر برگزار شود

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در پاسخ به شهرآرا:

پایان رسید و حکم صادر و اعالم شود اقدامات الزم
انجام خواهد شد.
مظفری تصریح کــرد :در حال حاضــر پرونده
در مرحله بازپرسی اســت تا اصل وقوع حادثه و
مقصران احتمالی مشخص شود .وی در خصوص
پرداخت غرامت به خانواده زائران عربستانی نیز
گفت:بایــد منتظر اعالم رای دادگاه باشــیم که
اگــر عمدی در کار بوده موضــوع قصاص مطرح

دیدار روز

اینمحلبرایحضورافرادبیشترآمادهسازیخواهد
شد .وی تصریح کرد :در این مرکز گلخانه ،پرورش
ماهی،دامپروری،پرورشقارچوکارگاههایخیاطی
و مونتاژکاریوجوددارد.
700زندانیمسنخراسانرضوی
شریفنژادهمچنینبابیاناینکهدراستانخراسان
رضوی  700زندانی بین  50تا  60سال وجود دارد
و افرادی که در این زندان هستند ،از زندان مرکزی
مشهدبهاینمکانمنتقلشدهاند،گفت:قصدداریم
درمراحلبعد،زندانیانمسنیراکهدرسراسراستان
هستند،درصورتتمایلبهاینزندانمنتقلکنیم.
تالشبرایبرگشتزندانیانبهجامعه
درادامهاینمراسم،مدیرعاملبنیادتعاونوصنایع
زندانیانکشوربابیان اینکهدر این مرکز ،نگهداری
سالمندانزندانیوحرفهآموزیآنهاصورتمیگیرد،
گفت:معتقدیم که مددجویان همان شهروندانی
هستند که به دالیلی تحمل کیفر میکنند و الزم
استبرایبرگشتشانبهجامعهتالششود.
فعالیت50هزارمددجودر700واحدتولیدی
رحیم مطهرنژاد تصریح کرد :در حال حاضر بالغ بر
 50هزار نفر از مددجویان در سراسر کشور در 700
واحد تولیدی ،صنعتی و کشــاورزی مشغول کار
هستندکهدرقبالکاریکهانجاممیدهند،حقوق
ومزایادریافتمیکنند.ویتاکیدکرد:البتهمانیمی
از حقوق و مزایای این افراد را به خانوادههایشــان
میدهیمتاازآسیبهایاجتماعیدورشوند.
آمادگیایجاد23هزارشغلجدید
مطهرنژاد بیان کرد :همچنین اگــر از طریق دولت،
بانکهاومجلسبهبنیادکمکشــود،اینآمادگیرا
داریمکه23هزارشغلجدیدرابهاشتغالمددجویان
درسالجاریاضافهکنیم.چراکهزیرساختهاوجود
دارد .ولی نیاز به کمک در تامین ماشینآالت ،سرمایه
در گردش و خرید مواد اولیه هستیم .به گفته وی ،در
 200رشتهفنیوحرفهایمشغولکاروتالشهستیم
کهشاملصنایعدستی،چوب،مبلمانشهری،پرورش
آبزیان،دامداری،تولیدگلوگیاهونهالوغیرهمیشود.

صدمیلیاردتومانتسهیالتارزانقیمتدرسال 94و
پانصدمیلیاردتومانتسهیالتارزانقیمتهمدرسال
آینده به بخش خصوصی ارائه شود.وی گفت :با توجه
به فرصت اندک باقیمانده امیدواریم پس از تصویب
پروژههای مشــهد 2017در ستادهای عالی مشهد
پایتخت فرهنگی جهان اســام ،اجرای این پروژهها
از ابتدای شــهریورماه امسال آغاز و تا پایان بهمنماه
سال 95بهاتمامبرسد.
تشکیل162جلسهویژهمشهد2017
جانشین شــهردار در ستاد مشهد پایتخت فرهنگی
جهاناسالمدرسال 2017همدرسخنانیاظهارکرد:
بهدنبال مصوبه شورایشهر ،شورای راهبردی مشهد
پایتخت فرهنگی جهان اسالم تشکیل و دبیرخانه آن
در شهرداری مشهد دایر شد.علیاصغر عنابستانی با
بیان اینکه تاکنون 162جلسه بهمنظور برنامهریزی
وتعیینراهبردهایپایتختفرهنگیجهاناسالمدر
سال 2017برگزارشدهاست،افزود:امیدواریمبراساس
برنامهریزیهای صورتگرفته ،تا پایان سال 2017و
سندچشماندازبیستساله،مشهدبهقطبگردشگری
سالمتوکریدورتوریستزیارتتبدیلشود.
تشکیلستادفعالیتهایعمرانی،شهریو
فرهنگی
ی خراسانرضوی با
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالم 
اشاره به اقدامات انجامشده برای آمادهسازی شرایط
مشــهد در  2017بهعنوان پایتخت فرهنگی جهان
اسالم ،از تشکیل شــورای عالی سیاستگذاری به
ریاســت وزیر فرهنگ خبر داد و ابراز کرد :در استان،
شــورای برنامهریزی و هماهنگی استانی به ریاست
اســتاندار تشــکیل و دبیری این شــورا به اداره کل
فرهنگ محول شده است.وی عنوان کرد :در این شورا
نیز ستادهای فعالیتهای عمرانی ،شهری و فرهنگی
برایبرنامهریزیوعملیاتیکردنفعالیتهایاجرایی
شکل گرفته است.گفتنی است ،ارائه طرح عملیاتی
مطالعات توســعه کمی و کیفی زیارت امامرضا(ع)
دومین دســتورکار جلسه مشترک شورای فرهنگ
عمومی و شــورای هماهنگی استانی مشهد2017
بود.استاندار خراســانرضوی پس از ارائه این طرح
عملیاتیاظهارکرد:مدیرانومسئوالندستاندرکار
حوزه زیارت ،نظرات اصالحی خــود را درخصوص
طرح عملیاتی مطالعات توسعه کمی و کیفی زیارت
به دبیرخانه ارائه کننــد تا پس از اعمال و تصویب در
شورای برنامهریزی و توسعه استان بهعنوان یک سند
باالدستی اجرایی شود.

گروهخبر-امامجمعهمشهدگفت:جدایازموضوعاتفقهی،
استفاده ازابزار موســیقی در ترویج موضوعات دینی با فرهنگ
قرآنیسازگارنیست.
آیتا ...ســیداحمدعلمالهدی در دیداربااعضای ستاد اجرایی
نمایشگاه قرآن و عترت مشهد اظهار کرد :نباید نمایشگاه قرآن
تنها در یک نقطه از کالنشــهر بزرگ مشهد برگزار شود و باید
متولیان این نمایشگاه را در نقاط مختلف شهر ایجاد میکردند،
زیرابیشترشهروندانیکهبهنمایشگاهمراجعهمیکنند،ازقشرکم
درآمد هستند اما مکان نمایشگاه برای چنین افرادی بسیار دور
است ،مثال از حاشیه شهر سخت است تا یک خانواده به قسمت
باالیشهربیاید.
وی تاکید کرد :امیدواریم این نمایشــگاه در سال های آینده
در نقاط بیشتری از جمله در نزدیکی حاشیه شهر برگزار شود
که این اقدام باعث گسترش نمایشگاه قرآن در شهر می شود
و قطعا دیگر اســتانها از این اقــدام الگوگیری خواهند کرد.
علمالهدی تصریح کرد :اگردر نمایشــگاه قرآن ،غرفه عفاف و
حجاب تشکیل دادیم تنها به ارائه چادر و مانتو اکتفا نکرده و در
کنار آن به ارائه برنامههای تبلیغی جهت اشاعه فرهنگ عفاف
و حجاب نیز بپردازیم.
امام جمعه مشهد با اشاره به سخنان مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اســتان در اجرای برنامههای مناجاتخوانی و سحرخوانی
توسط گروههای موســیقی در نمایشگاه قرآن مشهد اظهار
کرد :اگر بخواهد در کنــار نواهای قرآنی تار و تنبور هم بیاید
این با فرهنگ قرآنی سازگار نیست .در خصوص حالل و حرام
بودن موسیقی مراجع صحبت میکنند اما ائمه ما از این ابزار
جهت توسعه دین اســتفاده نکردند و نباید این جریان را در
نمایشگاه دخالت دهیم.

گزارش روز
بنیامین یوسفزاده

رئیسهیئتمدیره
کارشناسانرسمیدادگستریمنطقه 4کشورخبرداد:

فعالیت 450کارشناسرسمیدادگستری
رئیس هیئتمدیره کارشناسان رسمی دادگستری منطقه4
کشور درخصوص اقدامات کارشناسی پیرامون موضوع پدیده
تاکید کرد :بنده در این زمینه اطالعی ندارم .به گزارش شهرآرا،
ســید ایمان غفوریان در نشســتی مطبوعاتی که به مناسبت
فرارســیدن هفته قوه قضاییه در سالن اجتماعات هتل الغدیر
مشهدبرگزارشد،افزود:اینموضوعبایدازطریقشخصدادستان
پیگیری شود .وی همچنین یادآوری کرد :درخصوص تعیین
کارشــناس با این مجموعه صحبتی انجام نشده است و ممکن
استبهصورتانفرادیبرایتعیینکارشناساقدامشدهباشد.
فعالیت450کارشناسرسمیدادگستریدر48رشته
وی با اشــاره به فعالیت  450کارشناس رســمی در  48رشته
کارشناسی در استانهای خراســان رضوی و شمالی و با بیان
اینکه اثر کار کارشناسان رسمی دادگســتری در پروندههای
کارشناسی و قضایی بسیار مشهود است ،ادامه داد :با این حال با
توجهبهالزماالجراشدنقانونآییندادرسیجدیدونیازبیشتر
مردم به موضوع کارشناسیها باید اطالعرسانیهای مناسبی
در این زمینه به مردم داده شود.غفوریان با بیان این که کاهش
اختالفات موجود در جامعه با طرح مسائل تخصصی و قانونی،
بررســی ویژه موضوع داوری ،سازش و آشنایی مردم با مقررات
یکی از رویکردهای جدی این مرکز است ،ادامه داد :این داوری
را کارشناسان رســمی دادگستری میتوانند به بهترین شکل
ممکن انجام دهند و در این مسیر مردم نیز میتوانند در تعیین
کارشناسانخودسهیمباشند.
آمادگیانجامکارشناسیبهصورترایگان
وی با اشــاره به فعالیتهای رایگان مرکز کارشناسان رسمی
دادگســتری منطقه 4کشــور برای افراد نیازمند متذکر شد:
این مرکز همواره آمادگی احقاق حقوق مردم را داشــته و افراد
جامعه میتوانند به این مجموعه اعتماد کامل داشــته باشند.
رئیس هیئتمدیره کارشناسان رسمی دادگستری منطقه4
کشــور همچنین از همکاری کامل این مجموعه با شهرداری
و مردم برای کارهای کارشناســی در مــورد تملک بافتهای
فرســودهای نظیر اطراف حرم و میدان شهدا خبر داد و عنوان
کرد :کارشناسیهایی که در هفته قوه قضائیه از طرف مراجع
قضاییابالغمیشودبهصورترایگانیامعاضدتیانجاممیشود.
اما این خدمات محدود به هفته قوه قضائیه نیست و میتواند در
طول سال برای اقشار کمدرآمد ،خانوادههای شهدا و ایثارگران
ادامه داشته باشد.
تعرفههایکارشناسیراهرچندسالیکباراعالممیکنند
وی با بیان اینکه تعرفههای کارشناســی ،هر چند سال یکبار
توسط قوه قضائیه و دادگســتری اعالم و ابالغ میشود ،گفت:
براساس بخشنامهای که از طرف دادگستری استان ابالغ شده
است ،باید در تمام پروندههای طرحشــده در دادگاه ،از نظرات
کارشناسان رسمی دادگستری استفاده شود .زیرا این موضوع
میتواندزمینهکاهشاطالهدادرسیرافراهمکند.اماحکمنهایی
پروندهنظرقاضیاست.رئیسهیئتمدیرهکارشناسانرسمی
دادگستری منطقه 4کشور با اشاره به تفکیک بین این مرکز و
مرکز امور مشــاوران حقوقی و وکال خاطرنشان کرد :در بخش
حقوقینیزبیشاز 1500کارشناسفعالیتمیکنند.
مصوبهتعدیلارجاعکارشناسیاجراییشود
ویبابیاناینکهمصوبهتعدیلارجاعکارشناسیهنوزاجرایینشده
است ،گفت :چندی پیش شورای اسالمی شهر مشهد مصوبهای را
مبنیبرتعدیلارجاعکارشناسیبهتصویبرساندکهبنابرآن،یک
توزیععادالنهدرارجاعکارشناسیهایمربوطبهشهرداریصورت
پذیرد.غفوریانافزود:ازشهرداریمشهدتقاضاداریماینمصوبهاجرا
شودتاشاهدبهبوددراینوضعیتباشیم.اضافهمیشودشورایشهر
مشهددرابتدایسال 93بهمصوبهایرایمثبتدادکهبراساسآن
ازابتدایهمانسالارجاعکارشناسیدرشهرداریوسازمانهای
تابعه به کارشناسانی که مجموعاجرتکارشناسی محولهبه آنها
در سال به سقف یکمیلیارد ریال برسد ممنوع است .اعم از اینکه
کارشناسمذکوربهعنوانکارشناسشهرداری،یامرضیالطرفین
تعیینشدهباشد.همچنیندرتبصره 2اینمادهواحدهآمدهاست:
شهرداریموظفاستباطراحیواستقرارسیستمثبتهزینههای
کارشناسی برای هریک از کارشناسان رسمی دادگستری (مشابه
مهندسانناظر)وانجامکنترلهایالزموقابلیتدسترسیورویت
برایکلیهمدیرانشهرداریوشورایاسالمیشهردرهرزمان،برای
تصمیمگیری ارجاع کارشناسی اقدام و به نحوی عمل نماید که از
ابتدایسال 1394قابلاجراواستفادهگردد.

