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رئیسکمیسیونشهرسازیشورا خبرداد:

تاییدیه ضوابط بلند مرتبه سازی
مشهد ظرف یک ماه دیگر

سرپرستناحیه 7دادسرایمشهدخبرداد:

برخورد با عوامل ویدئوی تبلیغاتی
خالف عفت عمومی در مشهد

سرپرست ناحیه  7دادســرای عمومی و انقالب مرکز
اســتان (ویــژه فضــای مجــازی) از برخورد بــا عوامل
ویدئوی تبلیغاتی خالف عفت عمومی در مشهد خبر
داد .به گزارش ایســنا ،فرزاد بهشــتی توندری در این
زمینه گفت :برخورد با عوامل تهیه ،انتشار و سفارش
دهنده ویدئوی تبلیغاتی با مضمون و محتوای خالف
عفــت و اخــاق عمومــی در دســتور کار دادســتانی
مرکــز اســتان قــرار دارد و از اولین لحظــه بارگذاری
فیلم جنجالی و با دستور دادســتان محترم عمومی و
انقالب مرکز استان این ناحیه دادسرا به موضوع ورود
کرده اســت .قاضی واحدیــان عظیمی نیز بــه عنوان
ی کننده به موضــوع اظهار کرد:
قاضی ویژه رســیدگ 
پیرو دستور سرپرســت ناحیه  7دادســرای عمومی و
انقالب مرکز اســتان موضوع در دستور کار این شعبه
قرار گرفت و سفارشدهنده و حامی ساخت ویدئوی
جنجالیاحضارشدوازویتحقیقبهعملآمدوضمن
تعطیلیوپلمبمجموعهمزبورفعالوتااتمامتحقیقات
مقدماتی قرار تأمین کیفری مناسب در خصوص وی
صادرشدهاست.ویافزود:شناساییوسپسبرخورد
قانونی با ســایر عوامل دخیل در تهیه این ویدئو اعم از
بازیگران و تهیه کننده و کارگردان و همچنین ممنوع
الخروجــی تهیه کننــده و کارگــردان ویدئــوی مزبور
در دســتور کار قرار دارد و فعال پرونده مفتوح اســت و
تحقیقات مقدماتی ادامه دارد.
شایانذکراست،درچندروزاخیرویدئویتبلیغاتییک
آزمایشگاهدرمشهدحاشیهسازشدهبود.

معاونشهردارمشهدخبرداد:

بهره برداری از پارکینگ
هشت آباد تا پایان سال

معــاون عمــران ،حمــل و نقــل و ترافیک شــهرداری
مشــهد گفــت :پارکینــگ هشــت آبــاد از  78درصد
پیشــرفت فیزیکــی برخــوردار اســت و طبــق برنامه
ریزی هــای انجام شــده تا پایان امســال آمــاده بهره
برداری خواهد شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شهرداری مشهد ،کاظمی افزود :یکی از مشکالتی
که در محدوده میدان شهدا و هســته مرکزی شهر با
آن روبه رو هســتیم کمبود فضای پارک خودروست،
برهمیــن اســاس احــداث پارکینگ هشــت آبــاد در
دســتور کار قرار گرفت .وی تصریح کرد :پس از طی
مراحل طراحــی و کســب مجوزها عملیــات احداث
پارکینگ هشــت آبــاد بــا ظرفیت  472جــای پارک
خــودرو در خیابان توحیــد جنب بوســتان توحید در
نزدیک ترین محل به میدان شهدا در تاریخ 11آذرماه
 99آغاز شــد .وی گفت :این پارکینگ با اســتفاده از
تجهیزات به روز و سیستم های هوشــمند در زمینی
به مساحت  10هزار مترمربع درحال احداث است.

عضوهیئترئیسهشورایشهرمشهد:

توسعه المانهایتعاملی
در دستور کار شهرداری قرار گیرد

عضوهیئترئیسهشورایشهرمشهدگفت:گسترش
ن های تعاملی از یک سو جامعه نخبگانی شهر را
الما 
درگیر طراحی و ســاخت المانهای شــهری میکند
و از ســوی دیگر موجب شــکلگیری ارتباط دوستانه
بین شهروندان با مدیریت شهری میشود .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی شورا ،فاطمه سلیمی در حاشیه
بازدید از سازمان فاوای شهرداری مشهد ،با اشاره به
شکن؛بلیترایگانمترو
نهایتعاملیچون«ورز 
الما 
بگیر» ،تصریح کرد :با گسترش این المانها ،خدمات
رایــگان یا تخفیــفهایی را میتــوان در قبــال تعامل
شهروندان در اختیار آن ها قرار داد.

اجتماعی-فرهنگی
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اقدامعجیبحوزههنریکشوردرباره سرمایههایفرهنگیمشهد

معاوضهزمینسینما استقالل
مشهدباملکیدربجنورد!

روز گذشته خبرگزاری ایسنا از معاوضه زمین
ســینما اســتقالل مشــهد با ملکی تجاری در
بجنورد خبــر داد .پس از تخریب ســینماهای
مولن روژ ،آســیا و قدس طی ســال های اخیر
در مشــهد ،ایــن روزها نوبــت به زمین ســینما
استقالل واقع در ابتدای خیابان جنت رسیده
و زمین این سینما توسط حوزه هنری با ملکی
در یک مجتمع تجاری در شهر بجنورد معاوضه
شــده که اســتفاده از ارزش افــزوده حاصل از
فــروش آن در اســتان دیگــر ،به نوعــی خارج
کردن یک ســهمیه فرهنگی از شــهر مشهد و
اســتان خراســان رضوی محســوب می شود
کــه اقدامی عجیب اســت و جای تأمل بســیار
دارد .همچنیــن مدیرکل امــور حقوقی حوزه
هنری انقالب اســامی در این بــاره به فارس
گفــت :هیــچ ســینمایی در کشــور متعلــق به
استان ها نیســت و متعلق به همه مردم است.
محمد ملک ثابت ،در خصوص معاوضه سینما
اســتقالل مشــهد با ملکی در بجنــورد اظهار
کرد :در حوزه هنری چیزی به عنوان مالکیت
مختص استانها نداریم ،حوزه هنری مجموعه
به هم پیوســتهای اســت کــه همه ســاختمان
ها و امــوال آن متعلق به حوزه هنری ســازمان
تبلیغات اســامی اســت و ملکی تحت عنوان
حوزه هنــری خراســان رضــوی نداریــم .وی
افزود :ســینماهایی کــه در خراســان رضوی
مصادره شده است در حقیقت متعلق به استان
خراسان بزرگ اســت ،بعد از تقسیم خراسان
به سه استان در تقســیمات کشوری سینماها
تقســیم نشــدند و چیزی به عنــوان مالکیت از
نظر تفکیک بین اســتانها نداریم .وی یادآور
شد :در خراســان رضوی سه ســینما در طرح
توسعه اســت تا آنها را به ســینماهای بهتری
تبدیل کنیم ،ســینما قدس جزئــی از معاوضه
ما با طبقه ششم ساختمان کوهسنگی است،
سینما قدس یک دهم یا شاید بیشتر از هزینه
ســینمایی اســت کــه در کوهســنگی در حال
ســاخت اســت .مدیرکل امور حقوقــی حوزه
هنری انقالب اســامی بــا بیان ایــن که هیچ

سینمایی در کشور متعلق به استانها نیست
و متعلق به همه مردم اســت ،گفت :هنوز ۱۱
اســتان وجود دارد که حــوزه هنــری در آنها
حتی یک ســالن ســینما نــدارد و ایــن وظیفه
ماســت که بتوانیم برای آنها ســالن ســینما
تأمین کنیم .وی با اشاره به این که در خراسان
رضوی هیچ سالن ســینمایی کم نشده است،
اظهارکرد :قرار نیســت ما در ســکون بمانیم،
ایــن ادعایــی کــه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
خراسان رضوی میگوید که قرار بوده سینما
قــدس مــوزه شــود ،کذب محــض اســت ،اگر
میخواســتند موزه بســازند حداقل هفتهای
یک بار باید به آن سرکشی میکردند ،این که
بر اســاس تخیل خودمان صحبتی کنیم و بعد
از این که یک اتفاقی افتــاد دیگران را محکوم
کنیم ،انصاف نیست .ملک ثابت افزود :فروش
و تبدیل ســینماها در طرح توجیهی اســت که
آقــای مومنی شــریف مدیر وقت حــوزه هنری
دادند و تایید شد ،در این طرح آمده بود که اگر
این سینماها یکپارچه شود معنی میدهد .وی
تصریح کرد :این سه سینمایی که ما فروختیم
و تبدیــل کردیــم در واقــع ســینما نبــود بلکه
زمین بود که ما باید روی آنها سرمایهگذاری
میکردیــم و میســاختیم کــه در آن موقعیت
شهری پاسخ گوی سینما نبود .وی گفت :هر
ســینمایی نیاز به یک ســری امکانات رفاهی
مانند پارکینگ دارد ،در سینمای کوهسنگی
که قرار اســت تبدیل به قطب ســینمای شــهر
مشــهد شــود ،پیشبینــی  ۶۰۰پارکینگ به
عالوه پارکینگ الیت شــهرداری را کردهایم.
ملک ثابت افزود :کســی که بــرای دیدن فیلم
میخواهد به ســینما برود ،نباید  ۵۰دقیقه به
دنبال پارکینگ باشــد زیــرا در چنین حالتی
شاید از دیدن فیلم منصرف شود و سینما نرود.
مدیرکل امــور حقوقی حــوزه هنــری انقالب
اســامی گفت :ایده جایگزینی سینماها کار
کارشناسی چندین گروه بوده که به این نتیجه
رسیدهاند که نیاز به جایگزینی سینما در مکان
دیگری داریم.

دبیرکارگروهپیشگیریازساختوسازهایغیرمجازکاشمرخبرداد:

تخریب ۴۰فقره بنای غیر مجاز

دبیرکارگروهویژهپیشگیریازساختوسازهایغیرمجازکاشمرازتخریب
 ۴۰فقره ساخت و ســاز غیر مجاز در منطقه حاشیهنشین حسینآباد این
بهادرجمعخبرنگاران
شهرخبرداد.محمدشجعیدرحاشیهاینتخری 
افزود :با تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز با
عضویتجهادکشاورزی،منابعطبیعی،شهرداری،مسکنوشهرسازی،
اوقاف،فرمانداریودادستانوبراساسبررسیهایمیدانیوگزارشهای
مختلف دســتگاههای عضو ،تصمیمهــای الزم در این کارگــروه گرفته و
دستورهای الزم صادر شد.وی افزود :در جلسه ۱۴شهریور این کارگروه
مهلت  ۱۰روزه به تمامی دســتگاهها داده شــد تا به دلیل اهمیت منطقه
حســین آباد و اراضی حجتیه ،تمام ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در این
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مدیربهزیستیمشهدخبرداد:

 ۳۵۰خانواده مشهدی
در نوبت فرزند خواندگی

عکس  :دهقانی

رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای شهر
مشهدبابیاناینکهمقررشد ادارهکلراهوشهرسازی
طییکماه،تاییدیهالزمدرخصوصضوابطومقررات
بلنــد مرتبــ ه ســازی شــهر مشــهد را از شــورای عالی
شهرســازی و معماری اخذ کند ،گفت :شــهر مشهد از
مشــاوران توانمندی برخوردار است و به همین دلیل،
یهایالزمبرایب هکارگیری،ظرفیت
حمایتوپیگیر 
سازیواستفادهازتوانمندیاینمشاورانرادردستور
کارقرارمیدهیمچراکهاشرافبیشتریبهموضوعات
جاریشهرمشهددارند.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
شورا ،ضمیری اظهارکرد :با توجه به مباحث و دغدغه
های مطرح شــده توســط فعاالن حوزه ســاختوساز
در خصوص طرحهای تفصیلی ،نشســتهای آسیب
شناسی این طرحها با حضور کارشناسان و ذینفعان
برگزار میشــود .با توجه به لزوم اخذ نظــر ذی نفعان،
کارشناسان و فعاالن حوزه ســاختو ساز در خصوص
طرحهای در دست تهیه و موافقت حاضران در جلسه،
بناشدکهجلساتهماندیشیدرخصوصبقیهطرحها
و همچنیــن ضوابط و مقــررات آن با حضور سرپرســت
دادســرای ویژه فضای مجــازی و شهرســازی و معاون
شهرسازی و معماری اداره کل راهو شهرسازی استان
و اعضــای کمیســیون شهرســازی و معماری شــورای
اسالمیشهروذینفعانبرگزارشود.
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ا ز میان خبر ها

مدیــر بهزیســتی مشــهد با اشــاره به
ایــن کــه در پنج ماه نخســت امســال
حدود  ۵۵کودک به شکل قانونی به
فرزند خواندگی داده شده اند ،گفت:
 ۳۵۰خانــواده پشــت نوبــت فرزنــد
خواندگــی در مشــهد قــرار دارند که
نسبتا تعداد باالیی است .به گزارش
ایســنا ،مهدی نخعی با اشــاره به این
که درصدی از فرزند خواندگی هایی
کــه بهزیســتی از آن مطلع میشــود
غیر قانونی اســت ،اظهارکــرد :البته
هیچ آمــاری از میــزان واقعــی فرزند
خواندگی غیر قانونی یا خرید و فروش
کودکان در دســت نیست اما کسانی
کــه پــس از قبــول کــودک بــه فرزند
خواندگی بدون طی مراحل قانونی،
برای گرفتن شناسنامه به ما مراجعه
میکننــد ،حــدودا  ۲۵درصد میزان
کل فرزنــد خواندگیهــای قانونــی
اســت که از طریق ضوابــط و مقررات
انجــام میشــود .وی با بیــان این که
فرزنــد خواندگــی در یکــی دو ســال
اخیــر ،تغییــر چندانی نکرده اســت،
افزود :با این که تــاش برای کاهش
پشــتنوبتیهای فرزنــدخواندگی،
توسط تیم تخصصی بهزیستی انجام
مــی شــود و ایــن امــر باعــث کاهش
فرزندان شیرخوارگاه شده ،ولی آمار
پشــت نوبتیهــای فرزنــد خواندگی
همچنــان باالســت چــون بیشــتر
خانواده هــا متقاضی تحویــل فرزند
شیرخوار هســتند و بر اساس قانون،
امکان واگذاری فرزند شیرخوار به آن
ها وجود ندارد .مدیر بهزیستی مشهد
تصریح کــرد :اگــر فراینــد نگهداری
از فرزنــد در خانــواده بــدون مدارک
هویتی ادامه پیــدا کند ،بچه در آینده
دچــار مشــکل میشــود ،بنابرایــن
بهتر اســت برای طی مراحل قانونی
اقــدام الزم را انجــام دهنــد تــا دچار
مشــکالت مضاعف نشــوند ،بیشــتر
فرزنــد خواندگی هــای غیــر قانونی
که به شــکل ســنتی انجام میشــود
در طبقات متوسط اســت چون غالبا
از قوانیــن آگاه نیســتند یــا اهمیتــی
به هویتمنــدی قانونــی نمیدهند.
نخعــی اظهارکــرد :متقاضیــان
فرزنــد خواندگــی ،گرو ههــای
مختلفی هســتند کــه بعضی صاحب
فرزنــد هســتند و فرزنــدان دیگــری
میخواهند ،گروهی هستند که اصال
ازدواج نکردهاند و بچه دوست دارند،
بعضیهــا دچــار ناباروری هســتند و
فرزند میخواهند و عدهای هم فرزند

مناطق شناسایی و تذکر الزم به متخلفان داده و صورت جلسه شود.دبیر
کارگروهویژهپیشگیریازساختوسازهایغیرمجازکاشمرازتمامیاین
افرادخواستبرایپرهیزازآسیبدیدنمصالحساختمانیشان،آنهارا
جمعآوریکنندو رویهمهدیوارهانوشتهشدکهاینمکانغیرمجازاست
عآوری مصالح و وسایل اقدام شود.شجعی
و باید هرچه سریع تر برای جم 
افزود:بابیتوجهیاینافرادوجمعآورینشدنمصالحوباحمایتدستگاه
قضاییوکارگروهویژهپیشگیریازساختوسازهایغیرمجازکاشمر،در
نآبادکاشمر
مرحلهاولحدود ۴۰ساختوسازغیرمجازدرمنطقهحسی 
تخریب شد.وی با بیان این که تمامی ساخت و سازهای غیر مجاز در همه
نقاطحریموخارجازحریمشهرشناساییوتخریبخواهدشد،ادامهداد:ما
عالقهایبهواردکردنخسارت بهمردمواموالعمومینداریماماباافرادی
کهدربرابرقانونگردنکشیوبهاموالعمومیدستدرازیکنندیاتغییر
کاربریانجامدهندبهشدتوبراساسقانونبرخوردمیکنیم.

یا فرزندانشــان فوت شــده و دنبال
فرزند دیگر هستند.
همچنیــن رابعــه طهماســبی،
کارشناس مســئول فرزند خواندگی
بهزیستی مشهد در این زمینه گفت:
کار فرزنــد خواندگــی را بــا دقــت و
ظرافــت زیــاد و بــا وســواس انجــام
میدهیم چــون سرنوشــت کودکان
برایمان اهمیت زیادی دارد .وی در
خصوص پیچیدگیهای این موضوع
افزود :ما در مراحل مختلف ،شرایط
و صالحیــتهــای خانــواد ه هــای
متقاضی را به دقت بررسی میکنیم
و آن ها را با قوانین و دستور العملها
تطبیــق میدهیم که مبــادا حقی از
کــودک ضایــع شــود ،البته ایــن کار
مثــل راه رفتــن روی لبه تیغ اســت،
چون اگر خانــواده از پیگیری قانونی
کار خســته ،مأیوس یــا ناامید شــود
ممکن است به روش دیگری متوسل
شــود که نه به صالح خــودش و نه به
نفع کودک اســت .وی تصریح کرد:
خانوادهای که به شــکل غیــر قانونی
یا از طریــق خرید و فــروش ،صاحب
یک فرزند شــده ،وقتی به ما مراجعه
میکند ما با شــرایط ســختی مواجه
هســتیم و کار ســنگین و پرهزینهای
از نظــر عاطفی ،روانــی و حتی مالی
پیــش رو داریــم .مــا نمیتوانیــم
ســختگیری بیش از اندازه داشــته
باشــیم که خانــواده از پیگیــری کار
منصرف شود و باید به خاطر کودک
ت های خانواده را
و آیندهاش صالحی 
بررسی و تأیید کنیم ،این است که کار
مددکار و کارشــناس در این فرایند،
دشــوار میشــود .وی یــادآور شــد:
بعضی خانوادهها فرزندان اطرافیان
یا اقوام خود را که به دلیلی از خانواده
طرد شدند یا دچار مخاطرات جدی
خانوادگی هســتند به صورت سنتی
بــه فرزنــدی میپذیرنــد و ســال هــا
بعد هنگامی که برای مدرســه رفتن
نیاز بــه شناســنامه پیــدا میکنند یا
در اتفاقات و ســوانح کــه ثبت هویت
کودک مورد نیاز اســت بــه نهادهای
قانونی و بهزیستی مراجعه میکنند.
این شرایط ،همان وضعیت شکننده
و حساسی اســت که ما باید خیلی با
احتیاط و بــا آرامش ،قضیــه را پیش
ببریــم و بــه گونــهای مشــکل را حل
کنیم که هم خانواده دلسرد و ناامید
نشود و کار را تا پایان ادامه دهد و هم
کودک صدمــه نبیند و بتوانــد از این
فرایند عبور کند.

مدیر کل بهزیستی:

 ۳۰درصد معتادان مراکز
ترک اعتیاد استان غیربومی هستند

مدیر کل بهزیســتی گفــت :بر اســاس بــرآورد های
بهزیستی  ۳۰درصد معتادان متجاهر مراکز استان
غیربومی هســتند و از ســایر اســتانها به خراســان
رضوی آمدهاند .به گزارش ایســنا ،مســعود فیروزی
در پنجمین جلسه کمیته نظارتی مراکز ترک اعتیاد
اجباری و کمپهای تبصره ۲مشهد که در بهزیستی
خراسان رضوی تشکیل شــد ،اظهار کرد :رایزنی در
خصوصتامینمکانبرایافزایشظرفیتنگهداری
از معتــادان متجاهر بــا نهادهای مســئول در جریان
اســت .وی با اشــاره بــه مصوبــه شــورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر اســتان به ریاست اســتاندار در
خصوص جمعآوری  ۴۰۰۰معتــاد متجاهر تا پایان
شــهریور گفت :باید زیرســاختها و اعتبــارات الزم
برای اجرای این مصوبه فراهم شود که هم اکنون در
خصوصمکانواعتباراتهنوزمشکالتیوجوددارد
که مسئوالن استان در تالش برای حل این مشکالت
هســتند .فیــروزی تصریح کــرد :موضــوع مطالبات
پیمانکاران مراکز ماده  ۱۶و تبصره  ۲نیز بررســی و
مقرر شد ،پیگیری برای تامین اعتبارات از شهرداری
و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر انجام شود.

سرپرستهاللاحمر
خراسانرضویمنصوبشد
رئیس جمعیت هاللاحمر در حکمی « ســیدآرش
صالحــی» را به عنــوان سرپرســت ایــن جمعیت در
اســتان معرفی و منصوب کرد .به گــزارش ایرنا ،در
بخشی از حکم سرپرســت هالل احمر استان آمده
اســت« :با عنایت به وظایف و ماموریت های متعدد
و گســترده جمعیت هالل احمر ،از شما انتظار می
رود ضمن بهرهگیری از ظرفیــت های درون و برون
ســازمانی و هماهنگی الزم با مســئوالن اســتانی،
تمام سعی و تجربه و توان علمی و اجرایی خود را در
راستای توسعه کمی و کیفی مجموعه و بهبود ارائه
خدمات جمعیت در استان به کار گیرید».
دکتر ســیدآرش صالحی اصالتا خوانســاری اســت
و معاونت بهداشــت ،درمان و توان بخشــی جمعیت
هاللاحمرمازندرانرادرکارنامهخوددارد.
بهگزارشایرنا،چهارشنبههفتهگذشتهمدیرعاملو
پنجنفردیگرازمدیرانومعاونانجمعیتهاللاحمر
خراسانرضویبهعلتآنچهکهبعضااتهاماتمالی
بیانمیشد،بازداشتشدند.

طرحملیتالوتشبابالرضا(ع)
برگزارمیشود
مدیر مرکز قرآن کریم آســتان قــدس رضوی گفت:
دهمین دوره طرح ملی تالوت شــبابالرضا(ع) با
شرکت نوجوانان از  ۲۸استان کشور برگزار خواهد
شد.حجتاالسالموالمسلمینمیریاندرگفتوگو
با ایسنا اظهار کرد :با شرکت نوجوانان از ۲۸استان
کشــور ثبت نام دهمیــن دوره طرح ملی تــاوت به
پایان رسید که هم اکنون پیش نیاز این طرح از ۱۰
شهریور تا  ۱۰مهر ادامه خواهد داشت .وی تصریح
کرد :با پیــشبینــی و برنامه ریــزی که انجام شــده
است مؤسسات مجری بیش از  ۶۰کالس آموزشی
را در کشــور و اســتانها برگزار خواهند کرد .مدیر
مرکز قرآن کریم آســتان قــدس رضوی با اشــاره به
برنامهریزی  ۱۲جلسه دوره پیش نیاز تصریح کرد:
اولین جلسه برنامه توجیهی با خانوادهها بر مبنای
کتاب راهنمای خانواده که در ۶فصل برنام هریزی
و چاپ شده توسط دبیر طرح اجرا میشود.

