یادداشت

4

یادداشتی از علی کریمی
قائم مقام اسبق تولیت آستان قدس رضوی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

یک شنبه 24شهریور  . 1398شماره4225

در سوگ استاد دکتر برادران رفیعی
او نیز گذشت از این گذرگاه
وان کیست که نگذرد از این راه
کشــیدن دکتر
بــا شــنیدن خبــر روی در نقاب خــاک
ِ
برادران رفیعی بســیار متاثر و متاســف و غمگین شدم
،هر چند باز با خود می اندیشــم که به راســتی اگر "یاد
مرگ" و این حادثه عظمــا نبود چه بالیی بر ســر آدمی
مــی آمــد و در کجــای کار او کاســتی پدیدار می شــد!
وی از ســاله مــردان پــاک و آزاده ایــن دیار بــود که به
جمععلمومعنویتمیاندیشیدودغدغههایمعنوی
و علمی پررنگی داشــت و بــرای تحقق خواســته های
خویش تا آخرین دقایق عمر شریف اش از هیچ سعی و
تالشیفروگذارنبود.سخنازاستادیاستکه تجربه
زیســتن غنی داشت،بســان چشــمه ای می جوشید و
سربرمیآورد.سالهابهدورازهرگونهنامونانبامزین
شدن به آراستگی اخالقی و فضایل معنوی و با متانت
و بردباری و پاک دستی و دوری از همه تعلقات دنیوی
خدمــت کــرد و هرگز نخواســت نامــش پرآوازه شــود.
سخن از بزرگ مردی است که گفتار و کردارش همراه
با اخالص و در تناســب با هم بود.دکتر برادران رفیعی
سالهادرجامه استادیومعلمیدردانشگاهفردوسی
مشــهد به جامعه علمی خدمت کــرد و در مقام تعلیم
و تهذیب نفــس دانشــجویان خویش کوشــا بــود .او با
همه تمکن و استطاعت مالی که ریشــه در ارثیه پدری
داشــت به حقوق اســتادی خویــش قناعت کــرد و به
دنیا مشــغول نشــد و با همه مراتب علمی و دانشی که
از دانشگاه سوربن فرانســه آموخته بود ،تسخر زدن به
دنیا و مافیها و بی اعتنایی به آن را پیشــه خود ســاخت
و شــادمانه و شــاکرانه زیســت.وی از همان نخســتین
ِ
دعوت مرحوم
ســال های پیروزی انقالب اســامی با
حضرت آیت ا ...واعظ طبســی "که نام و یادش گرامی
باد"به عضویــت در هیئت امنــای آن آســتان درآمد و با
سایر یاران قدیمی آن فقید ســعید در شرایط بحرانی و
پرتالطم انقالبواوایلشکلگیریساختار مدیریتی
آســتان قدس در نظــام نوپــای جمهوری اســامی به
مهندسی فرهنگی و نرم افزاری و علمی آن پرداخت و
همواره دل مشغول و دل نگران اهداف بلند خود بود.
خدماتومساعیدکتربرادراندرشکلگیریفعالیت
هایآستانقدسرضویباالوپایینهایبسیارداشت
که اگر بخواهم در این مختصر به ذکــر آن بپردازم خود
حکایت طوالنــی خواهد شــد .او عالوه بر مســئولیت
حوزه فرهنگی و ریاست سازمان کتابخانه ها ،موزه ها
و مرکز اســناد آســتان قدس رضوی در تاسیس مراکز
عمده ای چون دانشــگاه امام رضا (ع)،بنیاد فرهنگی
رضوی،بنیادپژوهشهاودیگرسازمانهاوموسسات
فرهنگــی وابســته بــه آســتان قــدس و نیــز کتابخانه
کانون فرهنگی "قلم"نقش موثر و ارزنــده ای ایفا کرد.
خاطرم هســت که در طول طویل ســه دهه مجالست
و مرافقــت بــا آن مرحــوم هرگــز کالمــی مبنــی
بــر توصیــف از خویــش نشــنیدم.آرامش و طمأنینــه و
پرهیــز از هرگونــه تشــریفات ظاهــری و عناویــن
پرطمطراق اجرایی از سجایا و محســنات آن عزیز بود.
وی بلند نظر بــود و با هدف تحقق آرمــان های علمی و
فرهنگی خود ســختی ها و کوشــش هــای فراوانی به
خرج داد.در اواخر عمر به رغم مواجه شدن با بیماری و
بادهایناموافقیکهبرجسماووزیدنگرفتهبوددربرابر
الم و درد خم به ابرو نیاورده ،رنج هــا را با لبخندی که
هموارهبرلبداشت تحملکردتامباداخانوادهاصیل
و عزیــزش متوجه آالم و دردهای جســمانی او شــوند.
خدمات و فداکاری های دکتر برادران در طول زندگی
پرتبوتابشکهوقفآرمانهایواالیدینیوفرهنگی
وعلمیشدهبود،حقیقتاشایستهتذکاروتقدیراست.به
احترام او تمام قد می ایستم و در خاتمه درگذشت این
بزرگمرد را به خانواده محترم و مکرمش و دوستداران
و شاگردان و آشنایان و همکاران ایشان تسلیت گفته و
جان
آرامش روان پاک آن عزیز از دست رفته را به دعا از ِ
جهانخواستارم.
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ذرهبینشفافیتبرماموریتهایخارجهبلدیه
گزارش

طرف مقابل بوده اســت ،یعنی به عنــوان یک عضو
حقیقی در مجامع دعوت شــدند و بلیت و اقامت بر
عهده آن ها بوده و حضور این افــراد صرفا به عنوان
مامور شــهرداری بوده اســت.وی تاکیــد می کند:
شفافیتدرنهایتودردرازمدتبهنفعجامعهاست،
امیدواریم سختی های آن را بپذیریم تا شفافیت به
یکمطالبهعمومیتبدیلشود.

وحیدتفریحی

اوایلامسالبودکهپسازانتشارخبرسفردومعاون
شــهردار به همراه تعداد دیگری از مدیران شهری
به آرژانتین و اروگوئه ،افــکار عمومی و البته برخی
رسانههاخواستارتوضیحشفافدربارههزینههای
این ماموریت و البته دستاوردهای آن شدند .در پی
ایندرخواستومطالبهافکارعمومیبودکهشورای
شهر مشــهد در مصوبه ای  ،شــهرداری را مکلف به
انتشــار جزئیات ماموریــت های خارجــی مدیران
شهری تمام ادوار و اعضای شــورای شهر مشهد به
همراه هزینه ها و دستاوردهای آن کرد .حاال بعد از
گذشتچندماه،ایناطالعاتکهدرگاماولمربوط
به مدیران شــهرداری اســت و بازه زمانی سال82
تاکنونراشاملمیشوددرسامانهفاششهرداری
مشهدمنتشرشدهودردسترسعموماست.
•سختیهایشفافیترابپذیریموآنرابه
مطالبهعمومیتبدیلکنیم

معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی
شــهرداری مشــهد دربــاره جزئیــات این اقــدام به
«خراســان رضوی» می گوید :تمــام ماموریت های
خارجی مدیران شــهرداری از ســال  82به بعد در
سامانه فاش منتشر شده و مواردی که قبل از سال
 82بوده نیز به دلیــل محدودیت در دسترســی به
اسناد حســابداری آن در این مجموعه قرار نگرفته
است.شهریارآلشیخمیافزاید:سعیکردیمهزینه
هایسفررابهصورتمستقیممنتشرکنیموهمهآن
اطالعاتی را که نیاز است و در بازه زمانی دسترسی
به اطالعات بوده ،در ســامانه فاش قرار دادیم .وی
در پاسخ به این ســوال که اطالعات ماموریت های
خارجی اعضای شورای شــهر در ادوار مختلف چه
زمانیدرسامانهفاشقرارمیگیرد؟نیزمیگوید:
اسناداولیهسفرهایمربوطبهاعضایشورایشهر
رادراختیارداشتیمکهبهشورایشهرارائهدادیمتا
تکمیلشودوسپسدرسامانهمنتشرکنیم،احتماال
ظرفدوهفتهآیندهایناطالعاتنیزدرسامانهقرار
گیرد .معاون شــهردار مشــهد تصریح مــی کند :با
توجهبهاینکهحوزهماموریتهایخارجیمدیران

•آمارهایجالبازماموریتهایخارجی
مدیرانشهرداری

شهرداریدرنشستهاوتشکلهایدانشجوییاز
جملهموضوعاتیبودکهمطالبهمیشد،قولدادیم
که این اطالعــات را در اختیار بگذاریــم و این کار را
کردیم،شایدازلحاظریالیاینموارداهمیتمالی
کمی داشته باشد ولی به لحاظ افکار عمومی مورد
توجه اســت.از آل شــیخ درباره این تجربه در دیگر

کالنشهرهایکشورسوالمیکنیمکهپاسخمی
دهد:درتهرانقبالماموریتهامنتشرمیشداماما
سعیکردیماطالعاتعمدهتریرادراختیارمردم
قراردهیم،اینکهمنشأمالیسفرهاوهدفازسفر
چیست ،برخی از همکاران هستند که خیلی سفر
خارجیرفتندولیخیلیازهزینههایآنبهعهده

بــرای اطــاع از جزئیــات و آمارهــای مقایســه ای
ماموریت های خارجی مدیران شهرداری در دوره
های مختلف از ســال  82تــا کنون که چهــار دوره
شهرداری را شامل می شــود ،به بررسی اطالعات
ارائه شــده در ســامانه فاش پرداختیــم که خالصه
ای از آمار و مقایســه های انجام شــده در این زمینه
در جدولــی کــه در ایــن گــزارش قــرار دارد ،ارائــه
دادیم .امــا در این بیــن برخی آمارهــا جالب توجه
است .در بین چهار دوره ای که اطالعات ماموریت

های خارجی آن منتشر شــده ،بیشترین ماموریت
خارجی مربوط به دوره 6ســاله شــهرداری ســید
محمد پژمان با  41سفر است که پس از آن دوره 6
سالهسیدصولتمرتضوی،دوره 3سالو 11ماهه
سید هاشــم بنی هاشــمی و در نهایت دوره 2ساله
محمدرضاکالییوتقیزادهخامسیبهترتیببا19
 15،و 11سفر خارجی قرار دارند .پژمان در شش
ماموریت خارجی خود به شهرهای ژوهانسبورگ
در آفریقــای جنوبی ،عشــق آباد در ترکمنســتان،
بغداد عراق ،داووس در سوئیس ،بارسلون اسپانیا
و الهور پاکستان سفر کرده است .تورنتوی کانادا،
برلین آلمان ،کواالالمپور در مالزی و پاکستان نیز
مقاصدماموریتهایخارجیبنیهاشمیشهردار
اسبق مشهد بوده است .صولت مرتضوی نیز در دو
ماموریــت خارجی خود بــه هند و چین ســفر کرده
اســت .این نکته قابل تامل هم در اطالعات منتشر
شده وجود داشت که از بین  86ماموریت خارجی
که بین ســال های 82تاکنون در این ســامانه ثبت
شده ،فقط دو ماموریت که در سال 98انجام شده،
دارای گزارش دستاوردهاســت و بقیــه موارد هیچ
گزارشی از دستاوردهای سفر ندارد .ضمن این که
در همان دو مورد هم سامانه هنگام دانلود گزارش
دستاوردهاباخطاهمراهمیشود.
جزئیات بیشتر از آمارهای مربوط به ماموریت های
خارجی مدیران شهرداری مشــهد را می توانید در
جدولزیربخوانید.

مقایسه آماری ماموریت های خارجی مدیران شهرداری در دوره های مختلف
دوره

تعداد ماموریت
خارجی

میزان کل هزینه
انجام شده (یورو)

تعداد کل روزهای
ماموریت خارجی

مقاصد

تعداد ماموریت های
خارجی شخص شهردار

تقی زاده خامسی
محمدرضا کالیی
2سال

11

57300

55

کره جنوبی – آرژانتین – اروگوئه – سوئیس – آلمان – آفریقای
جنوبی – فرانسه – ژاپن – صربستان – ترکیه

صفر

سید صولت مرتضوی
 4سال

19

144600

70

مالزی – کلمبیا – روسیه – ترکیه – فرانسه – کره جنوبی – آرژانتین
– اسپانیا  -آفریقای جنوبی – چین – هندوستان – ایتالیا –
آذربایجان

2

سید محمد پژمان
 6سال

41

259056

144

کره جنوبی – فرانسه – بلژیک – ژاپن – سنگاپور – استرالیا – آلمان
– روسیه – اتریش – دانمارک – پاکستان – چین –مالزی – ترکیه –
سوئیس – هلند – اسپانیا – عراق – ترکمنستان – ایتالیا – آفریقای
جنوبی

6

سید هاشم بنی هاشمی
 3سال و  11ماه

15

76910

74

چین – مالزی – اتریش – آلمان – سوریه – مکزیک – پاکستان –
تایوان – هلند – کانادا – کره جنوبی
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* اطالعات ارائه شده از سامانه فاش استخراج شده است و وجود اشکاالت احتمالی به روزنامه ارتباطی ندارد.
* ماموریت مدیران اجرایی به کشورهای خارجی نه تنها الزاما منفی نیست بلکه اگر برای آشنا شدن  ،کسب تجربه و دیدن موقعیت های دیگر کشورها باشد  ،ضروری نیز است به شرط
آنکه در این سفرها اهداف کاربردی دنبال شده باشد و نتایج ماموریت ثبت شود و مورد استفاده قرار گیرد.

