یادداشت
سعید برند
معاون سردبیر

چند نکته در انتخاب
معاون فرهنگی شهرداری

«یک گالیــه ،اقدامــی برای شــفافیت ،یــک تماس
تلفنــی ،حرکتی اشــتباه ،جملــه ای رکیــک ،کلی
اعتراض  ،عذرخواهی و استعفا ،اقدامی قابل تقدیر
و سرانجام درسی مهم برای آینده».
این عبارات ،کلید واژه های بحث هــای داغ دو روز
گذشته خبرنگاران مشهد بود.
***
ماجرای توهین معاون فرهنگی شــهرداری مشهد
به خبرنگاران ،اگر تا دیروز فقط یک موضوع صنفی
بود امــا حــاال کــه اســتعفایش پذیرفته شــده و قرار
است فردی دیگر بر کرسی مهم معاونت اجتماعی
و فرهنگی شــهرداری مشهد بنشــیند ،فراتر از یک
گالیه صنفی اســت و بخش زیــادی از جامعــه را در
بر می گیــرد ،از این رو می توان بیشــتر بــه ابعاد آن
پرداخت و نکاتی را یادآور شد.
امــا این که چه کســی یا کســانی در بروز ایــن اتفاق
مقصرند یا ایــن کــه بهترین برخــورد بــا آن چه می
توانست باشد؟ و اساسا این موضوع به غیر از توهین
به خبرنگاران بیانگر چه پیام های دیگری بود ،باید
در مجالی دیگر بررسی شــود .آن چه اکنون مهم تر
است ،درس آموزی از انتخاب اشتباه گذشته برای
معرفی معاون فرهنگی آینده است.
•چرا انتخاب معاون فرهنگی مهم است؟

خبر
جامعه

پیشرفت ۷۵درصدی پروژه جدید
بیمارستانشهیدهاشمینژاد
رئیس اداره نظارت بر طرح های عمرانی دانشــگاه
علوم پزشکی مشهد ،از پیشرفت ۷۵درصدی پروژه
بیمارستان شهید هاشمی نژاد خبر داد.
سیدمهدیصداقتدرگفتوگوباوبدااظهارکرد:
این پروژه از ســال گذشــته با مکاتبات انجام شده با
دفتر مقام معظم رهبری و دیگر مسئوالن باالدستی
کشــور در ردیف پروژههای الزم االجرا قرار گرفت و
ساخت آن با فروش  ۲۵۰میلیارد ریال اوراق قرضه
و پیش بینی برخورداری از  ۲۰۰تخت بیمارستانی
از سر گرفته شد.
وی با بیان این که در سال های اخیر گام های مهمی
برای توســعه تخــت هــای بیمارســتانی و فضاهای
درمانیدرمناطقزیرپوششدانشگاهبرداشتهشده
است ،اظهار کرد :در این مدت بیش از هزار و ۶۰۰
تخت بیمارســتانی بــه مجموع تخت های بســتری
دانشگاه افزوده شده است.

جامعه
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پذیرش استعفای معاون فرهنگی شهرداری
و عذرخواهیاز خبرنگاران
گزارش جلسه
محمد حسام مسلمی

پس از توهین معاون فرهنگی شهردار مشهد
بــه خبرنــگاران در نشســت خبری شــهردار
مشهد در روز ســه شــنبه که اعتراض جامعه
رســانه ای را به همراه داشــت ،روز گذشــته
شهردار مشهد از پذیرش اســتعفای زارعی
،معاون فرهنگی شــهرداری مشهد خبرداد.
همچنیــن و ی روزگذشــته طــی حکمــی
«محمدمحســن مصحفــی» را بــه عنــوان
سرپرســت ســازمان اجتماعــی فرهنگــی
شهرداری مشهد منصوب کرد.
کالیی در توئیتی نوشــت با احترام به رسانه
که بــاور دارم یکی از ارکان مهمدموکراســی
اســت و عذرخواهــی از افــکار عمومــی و
خبرنگاران شریف ،استعفای معاون فرهنگی
و اجتماعی را پذیرفتم.
اعتقاد دارم این هزینهشــفافیت است ،حتی
اگر به زیان باشد.
از ایــن پــس ،مدیریــت شــهریمشــهد در
پاسخگویی مدیران ،پیشرو خواهد بود.
به گــزارش خراســان رضــوی؛ «محمــد رضا
کالیی» صبح روز گذشته در میان خبرنگاران
رسانه های مختلف کشــور در هتل پردیسان
حضور یافت که قرار بود برای بازدید از پروژه
های شهری به نقاط مختلف شهر بروند .وی
در نشســت با خبرنگاران ضمن عذرخواهی
از توهین بــه خبرنگاران در مکالمــه تلفنی با
معــاون فرهنگــی شــهرداری  ،از موافقــت با
استعفای مهدی زارعی معاون فرهنگی اش
خبرداد.
"محمــد رضــا کالیــی" شــهردار مشــهد بــا
عذرخواهــی از جامعــه خبرنــگاران دربــاره
اتفاقات نشســت خبری روز سه شــنبه اظهار
کرد :ســه ،چهــار نکتــه دربــاره اتفاقــات روز
گذشــته عرض می کنــم ،اول این کــه در هر
صورت اصل اتفاق ،اتفاق نامناسبی بود ،فارغ
از این که زمینــه این خطا بر عهده چه کســی
بود ،جای عذر خواهــی از جامعه خبرنگاری
و افکار عمومی داردبا اینکه در جلسه دیروز

عذر خواهی کــردم و امروز هم عــذر خواهی
می کنم.
وی افزود :نکته دوم ،بعد از آن اتفاق در فاصله
زمانی خیلی کمی آقای زارعی درباره موضوع
اظهار تاسف کردند و استعفای خودشان را به
من دادند ،طبیعی بــود آخر وقت اداری بود و
باید من با خودشــان هم صحبــت می کردم و
سنجیده عمل میکردیم.
•خبرنگاران و رسانه را به عنوان رکن
چهارم دموکراسی قبول دارم

وی افزود :من صحبت های ایشان را پذیرفتم
و این موضــوع در واقع ابعــادی دارد که الزم
بــود ایشــان اقدامــی را بــرای اســتعفا انجام
دهند ،چون ما نسل جوان هستیم ،در واقع در
کشورمان باب نیست هر کسی خطایی انجام
دهد و عذر خواهی کند یا عملکرد متناســب
بــا آن انجام دهــد و ما نســبت به ایــن روند ها
همیشــه معترض بودیم ،و وقتی خودمان در
این جایگاه قرار می گیریم باید رفتاری غیر از
رفتار مرسوم داشته باشیم.
وی تصریح کرد :البته تشــکر مــی کنم که در
زمانــه ای که افراد هــر خطایی کــه می کنند
حاضــر به عــذر خواهــی و جبــران نیســتند،
ایشان اقدام شــجاعانه ای انجام داد و کامال
افکار عمومــی را درک کرد و من هــم فارغ از

مدیرکلحفاظتمحیطزیستخراسانرضویخبرداد؛

دستگیری ۲۱۸شکارچی متخلف در خراسان رضوی
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراســان رضوی گفت :طی سه ماه گذشته ۲۱۸ ،شکارچی
متخلف از سوی مأموران یگان حفاظت محیط زیست اســتان در عرصههای طبیعی دستگیر
و اعمال قانون شــدهاند و مبلغ  6.5میلیارد ریال از ســوی این افراد به محیط زیســت اســتان
خسارت وارد شده است.به گزارش مهر ،تورج همتی اظهار کرد :این شکارچیان متخلف ۳۶
رأس پستاندار وحشی مشتمل بر الشــه و اجزای  ۳۰رأس قوچ و میش وحشی ،سه رأس کل و
بز و سه قالده گراز را طی سه ماه اخیر از چرخه حیات حذف کردهاند.

شــعارهایی که داده می شــود خبرنــگاران و
رســانه را به عنوان رکن چهارم دموکراســی
قبول دارم.
وی تصریح کــرد :هر چنــد در هفتــه کرامت
قرارداریــم و برنامه های فرهنگــی متعددی
در مشهد قرار اســت برگزار شود ،اما باز جایز
ندانســتیم زمان زیادی ســپری شــود و حتی
همیــن مقطع بگــذرد و بــا اســتعفای معاون
فرهنگی شهرداری موافقت کردم.
وی ادامــه داد :نکتــه دوم ایــن کــه مــا در
رفتارهایی که داریم باید روی عنصر صداقت
و شــفافیت کار کنیم ،ما وقتــی انتقاد داریم
نســبت به دوگانگی و چندگانگی رفتارمان
و معتقدیــم کــه ایــن یکــی از موانع توســعه
کشــور اســت ،حتی اگر صداقت و شفافیت
به زیانمان باشــد بایــد طرفدار آن باشــیم و
هزینــه آن را بدهیــم و با همیــن هزینه دادن
است که روند های موجود تا حدودی اصالح
خواهد شد.
وی تصریــح کــرد :نکتــه ســوم و پایانــی این
کــه من فکــر می کنــم جامعــه خبرنــگاری و
اهالــی رســانه میتوانند روی شــهر مشــهد
به عنــوان نقطهای کــه مدیرانش پاســخگو و
به دنبال این هســتند که ادبیات جدیدی از
پاسخگویی ارائه کنند ،حساب کنند ،طبیعتا
این انتظار به جایی نیست که یک روزه اتفاق

مدیرکلبیمهسالمتاستانبااشارهبهانعقاد
تفاهمنامهباکمیتهامدادبرایتحتپوششقرار
دادنمددجویانخبرداد:

مراجعه45درصد مددجویان
کمیته امداد به بیمه سالمت

شهردارمشهددرجمعخبرنگارانمطرحکرد

عکس :آرشیو

انتخــاب معــاون فرهنگــی و اجتماعی شــهرداری
وقتــی اهمیــت اش دوچنــدان مــی شــود کــه باور
داشــته باشــیم هــر چــه ســرمایه هــای فرهنگی و
اجتماعــی مــا افزایــش یابد ،کاهــش هزینــه های
اجرایــی و عمرانــی شــهر را شــاهد خواهیــم بــود.
انتخاب معــاون فرهنگــی شــهرداری از آن جا مهم
اســت که وی باید مورد پذیرش و اعتماد حداکثری
جامعه فرهنــگ و هنر و فعــاالن حــوزه اجتماعی و
گردشگری باشد اما متاســفانه درباره برخی نام ها
و گزینه های شنیده شده برای تصدی این معاونت،
نه تنها این «پذیرش» نیســت بلکــه در برخی موارد
«شــناخت» دقیقی هم وجود ندارد ،یــا باید به مدد
جست و جو در گوگل افراد را شناسایی کرد یا تعریف
شان را در دیگر حوزه ها شنید.
انتصــاب فردی بــا رزومــه فرهنگی ضعیــف ،تکرار
اشتباه گذشته اســت و دیر یا زود دوباره باید شاهد
«دسته گلی» دیگر باشیم ،شبیه آن چه روز سه شنبه
به آب افتاد ،حال با رنگ و بویی دیگر!
از سوی دیگر تجربه نشان داده است که یک نیروی
صرف برآمــده از دانشــگاه و بســترهای فرهنگی و
هنری نیز نمی تواند بار این مسئولیت سنگین را بر
دوشبکشدچراکهباتوجهبهشرایطفرهنگیخاص
شــهر مشــهد ،این صندلی یک مدیر اجرایی قوی و
یک «مرد فرهنگی» می طلبد .برای همین است که
معاون فرهنگی شــهرداری مشهد در ادوار مختلف
همیشهازپرچالشترینوبحثبرانگیزترینمعاونت
های شهرداری بوده است.
معاونی که بایــد توانایــی تجزیه و تحلیــل نیازهای
فرهنگی و اجتماعی شهر را داشــته باشد ،شهری
که به دلیل بافت پیچیده فرهنگی ،مردمانش در هر
محله نیازهــا و ظرفیت های متفاوتــی در این حوزه
دارند.
و نکته آخــر این کــه توجه داشــته باشــیم در چارت
ســازمانی شــهرداری ،جایگاهــی با عنــوان معاون
سیاســی وجود نــدارد ،چــرا کــه اصال قرار نیســت
شهرداری ها کار سیاسی کنند.
درزمانانتصابمعاونمستعفیشهرداری،شنیده
هایی بود که وی با ســفارش و تاکید یکی از اعضای
شــورای شــهر ،به این ســمت منصوب شــده است.
شــورای شــهری که البته در خصوص توهین آقای
معاون بــه خبرنــگاران ،ترجیــح داد ســکوت کند و
واکنشــی نداشــته باشــد .با این حال نقش شورای
شهردرانتخابمعاونفرهنگیشهرداریبایدصرفا
یک نقش مشــورتی باشد تا شــهردار بتواند ترکیب
کابینه اش را کامــل و از میان چهره های برجســته
فرهنگی شهر ،فردی الیق را انتخاب کند .انتخابی
کارشناسانه و به دور از نگاه های جناحی ،البته اگر
ارتقایفرهنگشهروشهروندیبرایمانمهماست.

از میان خبرها

بیفتد ،ما بایــد آزمــون و خطا کنیــم و هزینه
خطاهایمــان را پرداخت کنیــم من هم عمال
به نوعی با از دســت دادن یــک مدیرم هزینه
اش را می پــردازم و همچنیــن عذرخواهی
می کنم بابــت این اقدام ،شــاید مــن هم در
واقع باید با رعایت حقوق خصوصی  ،ایشان
را مطلع می کردم و متاســفانه آن قدر سریع
اتفــاق افتاد کــه این امــکان فراهم نشــد ،به
هر حــال همه و من هــم باید ســهم خودمان
را از این اتفاقات بپذیریــم و بابت آن اتفاقات
عذر خواهــی کنیم ،و ان شــاء ا ...با تصحیح
روند هــا ،اقدامات ،اهداف و شــعارهایی که
مــی دهیم کمــک کنیــم زمینه تحقــق آن را
فراهم کنیم.
خبرنگاران بعد از نشست با شهردار به سمت
ارتفاعــات جنوبــی رفتنــد« ،ســید مرتضــی
مرجانــی» مدیــر اداره کمربنــد فضای ســبز
شــهرداری مشــهد با بیان این کــه ارتفاعات
جنوبــی یکــی از پروژه هــای اســتراتژیک در
کشــور اســت ،اظهار کرد :این پروژه از جمله
پروژه هایی اســت که معضل حاشیه نشینی
را حل و از رشد افقی شهر جلوگیری می کند.
وی تصریح کــرد :بــرای حفظ ایــن مجموعه
شــورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل شد
تا تصرفــی صــورت نگیــردو دادســتانی این
موضوع را با جدیت دنبال می کند و تنها نگاه
اقتصادی در ارتفاعات جنوبی ،کاشــت میوه
های مثمر است.
مقصد بعدی خبرنگاران ،آرامگاه فردوســی
بود کــه افخمی مدیــر پروژه های توســعه و به
سازی توس در حاشیه این بازدید اظهار کرد:
ساماندهی جلو خان آرامگاه فرودسی در سه
فاز تعیین شده اســت ،کل  7هکتار جلوخان
آرامگاه فردوسی تا قبل از برج  ۱۱امسال به
بهره برداری می رسد.
•انتصاب سرپرست سازمان اجتماعی
فرهنگی شهرداری مشهد

محمدرضــا کالیــی ،شــهردار مشــهد طــی
حکمــی «محمدمحســن مصحفــی» را بــه
عنوان سرپرست سازمان اجتماعی فرهنگی
شهرداری مشهد منصوب کرد.

مدیــر کل بیمه ســامت خراســان رضوی گفــت :از
ابتدای امســال ،تفاهــم نامه ای بین بیمه ســامت و
کمیته امداد برای تحت پوشش قرار دادن مددجویان
کمیته امداد امضا شده است و از  ۷۱هزار نفر جامعه
آمــاری بیــش از  ۳۲هــزار نفر مراجعــه کــرده اند.به
گزارش خراسان رضوی ،ســید مرتضی وجدان ،روز
گذشته در نشست خبری مشترک با مدیرکل کمیته
امداد امام خمینــی (ره) ،در خصوص این تفاهم نامه
اظهار کرد :بــا این که این طــرح از ابتدای امســال به
ما ابالغ شده اســت اما از طرف مددجویان استقبال
خوبی را شــاهد نبــوده ایم و شــاید دلیلــش به ضعف
اطالع رســانی مربوط می شــود.وی با اشــاره به این
که هماهنگی های زیادی بین بیمه سالمت و کمیته
امدادصورتگرفتهوصدوردفترچهبرای 71هزارنفر
جامعهآماریرایگاناست،افزود 57 :دفترپیشخوان
آمــاده صــدور دفترچــه بــرای مددجویان هســتند،
همچنین  102پزشــک عمومــی 135 ،متخصص،
 52بیمارستانو33درمانگاهدراستانطرفقرارداد
بیمه ســامت هســتند.وی درباره اتباع غیــر ایرانی
تصریح کرد :طی آخرین آمار ،شش هزار و 876نفر از
اتباع غیر ایرانی تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند
کهگروهآسیبپذیرششهزارو ۳۳۹نفرراشاملمی
شود 107 ،نفر غیر آسیب پذیر هستند و تعداد اتباع
دارای بیماری های خاص نیز  130نفر است و گروه
آســیب پذیر ،حق بیمه پرداخت نمی کنند.مدیرکل
کمیته امــداد خراســان رضوی نیــز در این نشســت
اظهار کرد ۲۱۶ :هزار خانــواده تحت حمایت داریم
که ۱۵۶هزارنفرتحتپوششمستمریبگیریو۸۵
هزار خانواده بیمه شهری هستند که از این تعداد 71
هزار نفر از خدمات بیمه ای کمیته امداد و بقیه از سایر
دفترچههایبیمهخدماتدرمانیاستفادهمیکنند.
حبیبا...آسودهافزود:کمیتهامدادبهخاطریکپارچه
سازی خدمات درمانی و بیمه ای درکشور که حرکت
ارزشمندی نیز هست ،از ابتدای امسال خدمات بیمه
شهریرانیزطیتفاهمیبابیمهسالمتمنعقدکرده
است تا بیمه پایه این اداره ،بیمه سالمت شود.

کشف بیش از  2400عدد داروی
غیرمجاز در فریمان
اصغری/فرماندهانتظامیشهرستانفریمانگفت:
بیــش از  2400عــدد قــرص و داروی غیرمجــاز در
فریمان کشف و توقیف شد .سرهنگ جواد خرسند
گفت:بادریافتخبریمبنیبرتهیهوتوزیعداروهای
غیرمجازدرچندواحدصنفیدرشهرفریمان،پلیس
 3واحد صنفی را در این زمینه شناســایی و بازرسی
کرد .خرسند افزود  :ماموران پلیس امنیت عمومی
اینفرماندهیدربازرسیازاینواحدصنفیمتخلف
باهماهنگیمقامقضاییبیشازدوهزارو 400عدد
انواع قرص و داروی غیرمجاز کشف و سه متهم را در
اینزمینهدستگیرکردند.

