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خبـــــ ــر

در جلسۀ روز گذشتۀ هیئتدولت ،استانداران پیشنهادی هفت استان کشور از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفتند.
برایناساس محمدمهدی مرو جالشریعه ،معاون فعلی هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ منابع استانداری
خراسان رضوی ،بهعنوان استاندار خراسان جنوبی منصوب شد.

شماره 2362

خبر
معاون خدمات
شهری شهرداری مشهد خبر داد

شناسایی397انبار
ضایعاتغیرمجاز
طیسالجاری

گروه خبر -معاون خدمات و محیط
زیست شهری شــهــرداری مشهد از
شناسایی  397انبار ضایعات غیرمجاز
در سطح شهر طی ســال جــاری خبر
داد .ب ـهگــزارش شــهــرآرا ،خلیلا...
کاظمی درخصوص ساما ندهی انبار
ضایعات سطح شهر با بیان اینکه یکی
از معضالتی که متأسفانه مشکالت
بهداشتی را برای شهروندان و شهر ایجاد
میکند ،فعالیت انبارهای ضایعات در
سطح شهر اســت ،افــزود« :همچنین
وجــود ایــن انــبــارهــا بــه چهرۀ بصری
شهر خدشه وارد میکند و از طرفی
ایمننبودن این انبارها نیز سبب بروز
حــوادث م ـیشــود .».معاون خدمات
و محیط زیــســت شــهــری شــهــرداری
مشهد درخصوص جمعآوری انبارهای
ضایعات در ســال جــاری گفت« :در
ســال جــاری نیز  397انبار ضایعات
غیرمجاز در سطح شهر شناسایی شده
و با متخلفان طی مراحل قانونی برخورد
خواهد شد.».
انجمن حمایت از حقوق مصرفکننده
خواستار لغو حذف درج قیمت توسط
وزارت صنعت شد

حمایتمقابلوزارت!

الهام مهدیزاده -نــعــمـتزاده ،وزیر
ســابــق صــنــعــت ،مــعــدن و تــجــارت،
در بخشنامۀ دقیقه نــودی خــود به
سازما نهای مسئول خواستار حذف
درج قیمت در تعدادی از کاالهای
مصرفی خوراکی از ابتدای مهرماه
امسال شد .درهمینرابطه شهرآرا در
گزارشی معایب و مزایای حذف قیمت
مصر فکننده را مــورد نقد و بررسی
قــرار داد که در ایــن ارتــبــاط حسین
ابراهیمی ،رئیس انجمن حمایت از
حقوق مصر فکنندگان کشور ،در
گفتگوی اختصاصی با شهرآرا ،از اقدام
این انجمن برای لغو این مصوبۀ وزارت
صنعت و معدن خبر داد .درهمینراستا
روز گذشته این مقام مسئول در گفتگو
با خبرنگار ما از ارسال بخشنامهای به
وزارت صنعت بهمنظور لغو بخشنامۀ
اخیر این وزارتخانه خبر داد و گفت« :به
استناد مواد قانونی یک و پنج حمایت از
حقوق مصرفکننده و مادۀ 15قانون
نظام صنفی ،حــذف در ج قیمت،
خالف قانون است.».
رئــیــس انجمن حمایت از حقوق
مصر فکنندگان کشور افـــزود« :با
توجه به این مسئله و نیز آسیبی که
به مصر فکننده در نبود قیمت وارد
خواهد شد ،انجمن حمایت از حقوق
مصر فکنندۀ کشور ،روز چهارشنبه
بخشنامهای به وزارت صنعت ارسال
کرد تا بخشنامۀ این وزارتخانه که بر
حذف درج قیمت مصرفکننده تأکید
شده بود ،لغو شود.».
وی تصریح کرد« :مشکلی اکنون وجود
دارد و مسئوالن نیز به آن اذعان دارند
و آن ،قیمتهایی اغواکننده و کاذب
است که روی کاالها درج میشود که
بیش از حد معمول لحاظ شده است
و دراینرابطه برخی از فروشگا ههای
بـــــرزگ بـــا تــرفــنــد تــخــفــی ـفهــای
چنددرصدی ،مقداری از ایــن سود
کاذب را برای جلب مشتریان بیشتر
کسر میکنند.».
روز گذشته صورت گرفت

بازدیدسردارفدوی
ازدستگاهشبیهساز
آموزشیمترو
گروه خبر -فرمانده نیروی دریایی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی از دستگاه
شبیهساز آمـــوزش راهــبــری خط1
قطارشهری بازدید کرد.
بهگزارش شهرآرا ،سردار علی فدوی در
این بازدید ضمن تقدیر بابت اقدامات
انجا مشده در شرکت بهرهبرداری
قطارشهری مشهد درراستای اقتصاد
مقاومتی ،بیان کرد« :مشهد با توجه
به حضور بیش از 25میلیون زائــر در
طــی ســال نیازمند توسعۀ خطوط
قــطــارشــهــری اســت و ایــن آمــادگــی
ازسوی زیرمجموعههای ما وجود دارد
که نیازهای قطارشهری را در تمام
کالنشهرها برطرف کنیم.».

اخبار

پردهبرداری از راز  28کتابخانۀ غیرمتعارفی که با دریافت هزینههای هنگفت ،چراغخاموش درحال فعالیتاند

د ِرقرائتخانههایغیرمجازتختهمیشود

بنیامین یوسفزاده 28« -قرائتخانۀ غیرمجاز در
شهر مشهد وجود دارد که بدون هیچ مجوز قانونی و
با دریافت مبالغ هنگفت و بسیار باال از دانشآموزان و
پشتکنکور یها درحال فعالیت هستند ».اکبری،
مدیرکل کتابخانههای خراسان رضوی با بیان این
مطلب در دومین جلسۀ انجمن کتابخانههای عمومی
استان در سال جاری از معضلی بزرگ در نظام آموزشی
و فرهنگی پردهبرداری کرد که روزبهروز درحال افزایش
است و راهحل برونرفت از این مسئله را نیز همگرایی
دستگاههای مرتبط برای عدم ادامۀ روند کاری این
بهاصطالح کتابخانههای نامتعارف ،دانست.
اما در تعریف قرائتخانههای غیرمجاز که تحت عناوین
مختلفی همچون کتابخانۀ خصوصی ،سالن کنکور و
قرائتخانۀ دانشآموزان این روزها بر سر زبانها افتاده
است ،میتوان به مجموعههایی اطالق کرد که مکانی
ً
را برای مطالعه و قرائت کتابها غالبا برای دانشآموزان
سالهای آخر متوسطه و پشتکنکوریها در اختیار
افــراد میگذارند و در مقابل ،هزینههای متغیری
از  200تا 500هـــزار یا حتی باالتر را بــرای مدت
خاصی از آنها دریافت میکنند .از قیمت نامتعارف
خدمترسانی این مجموعهها که بگذریم ،از نبود
امنیت اخالقی و اجتماعی این مراکز در غیاب نظارت
دستگا ههای اجرایی نمیتوان گذشت و همین
موضوع نیز فصل مشترک تمامی مدیران مرتبط با این
موضوع به حساب میآید.

خأل همکاری بینبخشی

اما معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
خراسان رضــوی در ایــن جلسه که در محل سالن
جلسات ساختمان شهید رجایی استانداری برگزار
شد ،مهمترین عامل بهوجودآمدن چنینمعضالتی
را وجود خأل همکاری بینبخشی دانست و گفت:
«برای جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز مطالعه،
باید گــروهــی متشکل از کارشناسان زبــدۀ نهاد
کتابخانههای عمومی ،ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،آموزشوپرورش و نیروی انتظامی راهاندازی
شود .».سیدجواد حسینی افزود« :این تیم باید در
بازدید با رویکرد ایجابی از این اماکن ،آن مکانهایی

قرائتخانههای غیراستاندارد

را که فعالیت خود را بهخوبی انجام میدهند ،ترغیب
به اخذ مجوز کند و مراکزی را که با هدف سوءاستفادۀ
اقتصادی شکل گرفتهاند ،تعطیل کند.».
وی بهترین مکان برای راهاندازی قرائتخانه را مراکز
مرتبط با آموزشوپرورش و مدارس برشمرد و ادامه
داد« :برای جلوگیری از رشد قار چگونۀ مراکز غیرمجاز
مطالعه باید محیطهای مختلفی در سطح شهر مطابق
با استانداردهای الزم طراحی شود.».
حسینی با اشاره به وجود قرائتخانههای غیرمجاز
در مشهد اذعان کرد« :سوءاستفادۀ تجاری و ترویج
روابط نامتعارف از آثار منفی فعالیت مراکز غیرمجاز
مطالعه در سطح شهر است ،لذا باید برای ممانعت از
فعالیتهای غیرمجاز فرهنگی بر کتابخانهها و مراکز
فرهنگی مجاز ،نظارت وجود داشته باشد.».وی در
ادامــۀ این جلسه اظهار کــرد« :هفتمین جشنوارۀ
کتابخوانی رضوی درراستای ترویج فرهنگ و سیرۀ
رضوی و گسترش فرهنگ کتابخوانی در سه بخش
مکتوب ،الکترونیک و فضای مجازی با حضور 72هزار
و  785نفر برگزار شد که نسبت به ششمین جشنواره،
میزان مشارکت از رشد 9برابری برخوردار بود.».
وی افــزود52« :درصـــد از شرکتکنندگان در این
جشنواره را کــودکــان12 ،درصـــد را نــوجــوانــان و

 35درصد را بزرگساالن شامل میشدند که مشارکت
52درصــدی کودکان قابلتوجه و شاخص مهمی
است.».

گام خوب مدیریت شهری مشهد

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
خــراســان رضــوی گفت« :پنجمین دورۀ شــورای
اسالمی شهر مشهد با تصویب طرح اختصاص سهم
آموزشوپرورش از عوارض شهری ،گام بسیار مهمی را
درجهت اعتالی فرهنگ جامعه برداشت.».
سیدجواد حسینی در جلسۀ انجمن کتابخانههای
عمومی استان خراسان رضوی با اشــاره به مصوبۀ
اخیر شورای اسالمی شهر مشهد نسبت به پرداخت
سهم آموزشوپرورش اظهار کرد« :براساس مصوبۀ
نــادرســت در شـــورای اســامــی ســوم شهر مشهد،
این حق نادیده گرفته شد و در شــورای چهارم هم
آموزشوپرورش موفق به دریافت این حق نشد.».
وی با اشــاره به رقم بیش از 50میلیاردتومانی این
سهم ادامه داد« :با این مبلغ میتوان دهها مدرسه و
مرکز آموزشی در حاشیۀ شهر مشهد ایجاد کرد و سهم
نیمدرصدی ادارۀ کل کتابخانهها نیز باید دراینزمینه
در نظر گرفته شود.».

مدیرکل کتابخانههای استان خراسان رضوی نیز در
اینجلسهگفت«:قرائتخانههاییکهازآنهابهعنوان
قرائتخانههای غیرمجاز یاد میشود ،هیچکدام از
استانداردهای الزم اعم از مخزن کتاب ،مکان مناسب
و از همه مهمتر اطمینان اخالقی و اجتماعی الزم را
برای حضور جوانان و نوجوانان ندارد و برای برخورد
با این مجموعهها باید همۀ دستگاههای ذیربط پای
کار بیایند .».حسین اکبری افزود« :کتابخانههای
کنکوری غیرمجاز در مشهد فعالیت گسترد های
دارند و هزینههای قابلتوجه برای دراختیارگذاشتن
فضای مطالعه با عنوان کتابخانه از شهروندان دریافت
میکنند .».وی با اشاره به راهکارهای الزم برای حل
چنینمشکلی ادامه داد« :عدم صدور مجوز از طرف
دستگاههای مسئول ،همکاری آموزشوپرورش در
اختصاص محیطهای مناسب برای مطالعۀ جوانان
و نوجوانان و احصای این مراکز توسط ادارات مرتبط
و سپس اقدام به تذکر از طریق ادارۀ اماکن ،ازجملۀ
مهمترین راهکارهاست.».

اختصاص 3میلیارد تومان از سهم نیمدرصدی

اما مدیرکل کتابخانههای استان خراسان رضوی در
جریان این مراسم در پاسخ به سؤال خبرنگار شهرآرا
مبنیبر فرجام بودجۀ 17ونیممیلیاردتومانی که از
حساب شهرداری مشهد و بهعنوان سهم نیمدرصدی
این ادارۀ کل کسر شد ،گفت« :تاکنون 3میلیارد تومان
از محل نیمدرصد مذکور برای ساختمان کتابخانۀ
مرکزی مشهد هزینه شده و همچنان پیگیر اعتبارات
ملی در این حوزه هستیم.».
وی همچنین با اشاره به تصویب اختصاص 3میلیارد
تومان در کمیتۀ برنامهریزی استان برای این پروژه،
خاطرنشان کرد« :اتمام این طرح 20ساله ،به بیش
از 13میلیارد تومان برای ساخت و مبلغ قابلتوجهی
که رقم آن بهدلیل متغیرهای بازار قطعی نیست ،برای
تجهیز نیازمند است و بنده بهخاطر این تعلل در روند
اجرای این مجموعۀ فرهنگی ازجانب خودم و مدیران
پیشین عذرخواهی میکنم.».

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با جمعی از هنرمندان:

بایدازتمامفناوریهاینوینبرایانتقالپیامانقالببهرهببریم

گروه خبر -تولیت آستان قدس رضوی گفت« :باید
از تمام دستساختههای بشر و فناوریهای نوین
درجهت توسعۀ فرهنگ دینی و انتقال حقیقت پیام
انقالب اسالمی به گوش جهانیان بهره ببریم.».
ب ـهگــزارش شــهــرآرا ،حجتاالسال موالمسلمین
سیدابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از هنرمندان
حوزۀ پویانمایی نقش هنرمندا ن عرصۀ هنرهای
تصویری و نمایشی را در تبیین مفاهیم و ارزشهای
واالی اسالمی در جامعۀ انسانی را بسیار با اهمیت
توصیف و خاطرنشان کــرد« :باید از هنر متعهد
و هنرمند انقالبی حمایت کــرد و درجهت رفع
نگرانیهای آنان در عرصههای مختلف تولید و توزیع

تالش کرد.».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشــاره به
استفاده از ابزار هنر در انتقال پیامها و ارزشهای
دینی ،تصریح کرد« :آستان قدس رضوی برای ایفای
رسالتهای عظیم فرهنگی و تبلیغی خود نیازمند
دهها منبر بوده که یکی از آن منبرهای اثرگذار عرصۀ
هنر پویانمایی است.».
وی بر ضرورت اهتمام هرچهبیشتر درجهت ارتقای
سطح کیفی و کمی هنرهای فاخر و متعهد نمایشی
تأکید و عنوان کرد« :ما معتقدیم سینمای ایران
باوجود همۀ ایرادها و انتقاداتی که بر آن وارد بوده،
سالمترین و پا کترین سینمای جهان است و اگر

ایــرادی وجود دارد ،باید درجهت رفع آنها تالش
کنیم.».عضو هیئترئیسۀ مجلس خبرگان رهبری
ضمن اشاره به لزوم توجه به استعدادهای ارزشمند
هنری موجود در کشور ،تصریح کرد« :بههیچعنوان
با مظاهر تمدن در کشور مشکلی نداریم ،بلکه باید
از تمام دستساختههای بشر و فناوریهای نوین
درجهت توسعۀ فرهنگ دینی و انتقال حقیقت پیام
ً
انقالب اسالمی به گوش جهانیان بهره ببریم .قطعا
جوانان نخبه ،هنرمند ،خالق و بااستعداد ایرانی
میتوانند در این عرصه نیز خوش بدرخشند.».
ً
وی فعاالن جامعۀ پویانمایی کشور را عموما افرادی
متعهد و خوشاستعداد خواند و تصریح کرد« :بدون

تردید این مجموعه سرمایهای عظیم برای کشور
است که میتواند اثرگذار و هدایتآفرین در جامعه
باشد.».حجتاالسال موالمسلمین رئیسی ،تولید
پویانماییها با مضامین اسالمی و تربیتی را در
پرورش صحیح و تعمیق سبک زندگی اسالمی در
نسل نو را بسیار مؤثر برشمرد و اظهار کرد« :کارگروه
تخصصی پویانمایی در آستان قــدس رضــوی با
استفاده از تجربیات و عضویت جمعی از متخصصان
و فعاالن پویانمایی و هنرهای دیجیتال تشکیل شود
تا ضمن حمایت از این هنر ،بستری مناسب برای
فعالیت هدفمند درجهت خلق آثار پویانمایی مرتبط
با رسالتهای آستان قدس رضوی باشد.».

آیتا ...علمالهدی عنوان کرد

قداستزداییازرهبری
سختترین
تهدیدانقالب

گروه خبر -نما یند ۀ و لیفقیه د ر
خراسان رضــوی و اما مجمعۀ مشهد
گــفــت« :ســخـتتــریــن تــهــدیــدی که
انقالب و نظام جمهوری اسالمی با آن
مواجه است ،قداستزدایی از رهبری
است.».
بهگزارش شهرآرا ،آیتا ...سیداحمد
علمالهدی روز گذشته در همایش
فصلی ویـــژۀ امـــامـــان جــمــاعــات،
فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج،
اعضای هیئتامنا و خادمان مساجد
مشهد ،افـــزود« :بــرخــی جریانات
مـیخــواهــنــد رهــبــری را بــه عرصۀ
رقابتهای سیاسی بکشانند.».
وی گفت« :آنها میکوشند در اجرای
دستور رهبری "امــا" بگذارند یا از
دستگا ههای اجرایی میخواهند که
اوامر رهبری را اجرا نکنند.».
آیـــتا ...علمالهدی بیتوجهی به
استقالل کشور را از تهدیدهای دیگر
انقالب و نظام اسالمی خواند و افزود:
«مشاور یکی از مسئوالن عالی کشور
بهصراحت میگوید که استقالل مربوط
به زمان آپارتاید و شعار دوران تبعیض
نژادی است .».وی گفت« :معنای این
حرف آن است که امامخمینی(ره) هم
که شعار استقالل دادند ،اندیشهاش
متعلق به دوران آپارتاید و تبعیض
نژادی بود .».امامجمعۀ مشهد ،تغییر
در بینش و نگرش برخی از مسئوالن،
سیاستگذاران و جریانات سیاسی
کشور را ،دیگرتهدید مهم انقالب و نظام
دانست .».علمالهدی ،نبود شجاعت
و صراحت در عرصۀ ارائۀ دین اسالم و
بیان گفتمان انقالبی و دینی را تهدید
دیگر انقالب و نظام خواند و گفت:
«امــروز امربهمعروف و نهیازمنکر در
حد صفر نیست ،بلکه در حد زیر صفر
است و متأسفانه افراد مالحظۀ موقعیت
اجتماعی و سیاسی خود را کرده و کاری
به خدا و امامزمان(عج) ندارند.».
همزمان با 23و  24شهریورماه
برگزار میشود

جشنعاطفههادربیش
از۶۰۰پایگاهاستان

عابد -مدیرکل کمیتۀ امداد خراسان
رضــوی گفت« :جشن عاطفهها با
حضور مردم و نیکوکاران در روزهای
 23و  24شهریورماه در سطح استان
هــمزمــان بــا ســراســر کــشــور بــرگــزار
میشود.».
بــــهگــــزارش شــــهــــرآرا ،محسن
مسعودیا نراد روز گذشته در نشست
خبری با بیان اینکه جشن عاطفهها
در دو مرحله در سطح استان برگزار
میشود ،گفت« :نوبت اول این جشن
در روزهای پنجشنبه و جمعه  23و 24
شهریو رماه در سطح معابر عمومی
و مصالهای نمازجمعه و مرحلۀ دوم
در روز چهارشنبه 19مهرماه در سطح
مـــدارس خــراســان رضــوی بــا حضور
دانشآموزان و مردم برگزار میشود.».
مــدیــرکــل کمیتۀ امــــداد خــراســان
رضــوی بــا بیان اینکه ســال گذشته
2میلیاردو 700میلیون تــومــان در
جشن عاطفهها در خراسان رضوی
جمعآوری و توزیع شد ،ادامــه داد:
«پیشبینی میزان جذب امسال در
استان 4میلیارد و 200میلیون تومان
اســت کــه خوشبختانه در تعامالت
و هــمــکــاریهــای صــورتگــرفــتــه
بــا بــخ ـشهــای مختلف مــردمــی،
خــیــران ،ادارات و اصــنــاف ،تاکنون
3میلیاردو200میلیون تومان جذب
شده و پیشبینی میشود میزان جذب
به بیش از 6میلیارد تومان افزایش پیدا
کند.».
مــســعــودیــانراد بــا اشـــاره بــه اینکه
22هـــــزارو 500دانــشآمــوز محروم
در سطح اســتــان از کمیتۀ امــداد
خدمات دریافت میکنند ،ادامه داد:
«بــرای هر یک از ایــن دان ـشآمــوزان
بستههای تحصیلی و نوشتافزار با
ارزش 200هــزار تومان تــدارک دیده
شده اســت .».مدیرکل کمیتۀ امداد
خراسانرضوی یادآور شد« :نیکوکاران
میتوانند کمکهای خود را از طریق
شمارهحساب 0105224406000
نــزد بانک ملی با شناسۀ  32680یا
شمارهگیری کد * 8877 * 051 #
از دستگاه تلفن همراهشان اقــدام
کنند.».

