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24ساعتهشدنمرزدوغارونفقطرویکاغذ!
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گزارش
محمد حسام مسلمی

موضوع 24ساعته شدن فعالیت مرز دوغارون
یکی از خواستههای فعاالن حوزه حمل ونقل
وبازرگانی دو کشور ایــران وافغانستان است و
طبق اظهارات ناظر گمرکات خراسان رضوی
این موضوع یکی از مصوبات جلسات دو طرف
ایرانی وافغانستانی بوده است  منتها قرار بود
زیرساختهای الزم را طرف افغانستانی در مرز
ایجاد کند که هنوز این زیرساختها آماده نشده
است.به گزارش خراسان رضوی ،گمرک مرزی
دوغارون در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان
کــه سابقه فعالیت آن بــه یــک قــرن گذشته بر
میگردد به مهمترین گذرگاه تجاری و مسافری
ایران و افغانستان تبدیل شده است وافزایش یا
کاهش تردد ناوگان باری در این مرز به صورت
محسوس اقتصاد خراسان رضوی را تحت تاثیر
قرار میدهد ،محمدصادق معتمدیان استاندار
سابق خراسان رضوی  ۱۱ ،مهر ماه با همراهی
معاون وقت امور عمرانی استانداری و فرماندار
وقــت تایباد به افغانستان سفر و با مقا مهای
طالبان در شهرهای هرات و کابل مالقات کرد
تا بتواند شرایط را برای تجار و بازرگانان تسهیل
کند ،در ایــن سفر توافقی  ۱۶مـــاد های میان

جمهوری اسالمی ایران و طرف افغانستانی به
امضا رسید که یعقوبعلی نظری استاندار خراسان
رضوی نیز در یازدهم آبان برای اجرایی کردن
این مصوبات به افغانستان سفر کرد.
در این میان فعاالن حمل و نقل و بازرگانان
بخش خصوصی در دو سوی مرز دوغــارون-
اسالم قلعه در ایران و افغانستان خواستار ۲۴
ساعته شدن یا دست کم افزایش ساعات کاری
در این مرز مهم هستند و مقامات کشورمان به
ویژه مسئوالن استان نیز بر این موضوع تاکید
دارند اما چالشی که در این مسیر وجود دارد
آن طور که ناظر گمرکات خراسان رضوی گفته
است مهیا نبودن زیرساختهای الزم در خاک
افغانستان است.
• 24ساعته شدن فعالیت مرز دوغارون جزو
توافقات بود

امید جهانخواه ،ناظر گمرکات استان در گفت
وگو با خراسان رضــوی در این خصوص اظهار
میکند :طی جلساتی که با آقای استاندار هم در
کابل و هم هرات داشتیم جزو مصوبات بود که
مرز دوغارون  24ساعته فعالیت کند ،منتها قرار
بود زیرساختهای الزم را طرف افغانستانی در
مرز ایجاد کند.وی با بیان این که ایجاد برجهای
نوری در گمرک اسالم قلعه یکی از موارد ایجاد
زیرساختها بــرای  24ساعته شــدن فعالیت

تاکید داریــم اما از طرف دولــت افغانستان در
این حوزه اتفاقی نیفتاده است.ازسوی دیگر
سرپرست اداره ترانزیت راهداری و حمل و نقل
ج ــاد های استان به ایرنا گفته اســت مقامات
محلی در هرات تمایلی به  ۲۴ساعته شدن مرز
اسالم قلعه ندارند این در حالی است که به گفته
مجردی ،مقامات حکومت در کابل موافق شبانه
روزی شدن این مرز هستند.مجردی بدون اشاره
بهعلتمخالفتمسئوالنمحلیافغانستانبا۲۴
ساعته شدن فعالیت گمرک میگوید :البته االن
ورود و خروج ناوگان تجاری از این مرز معطلی
ندارد بنابراین در شرایط کنونی خیلی این بحث
مانند گذشته مورد توجه نیست ،طرف ایرانی
به صورت جدی پیگیر  ۲۴ساعته شدن مرز یا
افزایش زمان فعالیت این گذرگاه مهم است.
دوغارون بود ،میافزاید :هنوز این زیرساختها
آمــاده نشده  ،این موضوع از طریق استانداری
خراسان رضوی در حال پیگیری است.
•مشکل نبود زیرساختها در سمت
افغانستان

وی تاکید میکند 24 :ساعته شدن فعالیت مرز
دوغــارون یکی از مطالبات جدی ماست ،و طی
مذاکراتی که در هرات صورت گرفته است این
کار باید انجام شود ،منتها عرض کردم که مشکل

نبود زیرساختها در سمت افغانستان است و ما
در جلسات هم تاکید داشتیم که این زیرساختها
آمــاده شود.همچنین محمدرضا دبیری مدیر
کل امور امنیتی و انتظامی استانداری خراسان
رضـــوی در گفت وگــویــی کــوتــاه بــا خــراســان
رضــوی در خصوص  24ساعته شــدن فعالیت
مرز دوغارون اظهار میکند :ما توافق کردیم و
دنبال این هستیم که فعالیت در مرز دوغارون
 24ساعته شود.وی تاکید میکند :به رغم این
که ما برای  24ساعته شدن فعالیت مرز دوغارون

داللیزمینآفتیبرایتوسعهواحدهایصنعتی
تیغ دولبه کمبود زمین از یک سو و فروش انحصاری
زمینازسویدیگر،معضلیبهنامداللیزمینراتوسط
عدهایسودجودرشهرکهایصنعتیخراسانرضوی
بهوجودآوردهکهخودبهآفتیدرمسیرتوسعهصنعتی
درشرایطحساساقتصادیکنونیبدلشدهاست.
به گزارش ایرنا عدهای پس از انعقاد قرارداد با شرکت
شهرکهای صنعتی و استفاده از یارانه دولت ،زمین را
بالاستفاده نگه داشته و هیچ ساخت و ساز صنعتی در
آن انجام نمیدهند ،زمین را برای داللی و بنگاه داری
نگهداشته ،بین خودشان دست به دست میکنند و
سپس آن را به قیمت روز میفروشند.این معامالت
زمین در شــهــرکهــای صنعتی توسط بنگاههای
معامالت امالکی انجام میشود که بعضا حتی مجوز
ندارند و همین که شرایط را برای داللی زمین مناسب
میبینند،سربرآوردهومعاملهرابینخریداروفروشنده
بهراهمیاندازندکهاینمعامالتبعضادرمحضرنیزثبت
میشود.ایناتفاقاتدرشرایطیرخمیدهدکهیکیاز
مشکالتتوسعهصنعتیدرشهریمانندمشهد،کمبود
زمیناستوتقریبازمیندرشهرکهایصنعتیاطراف
مشهد از طرحهای صنعتی در حال اجرا تکمیل شده
است ،اما در میان این کمبودها ،زمینهایی بالاقدام از
سویخریدارانآننیزمشاهدهمیشودکهمانعبزرگی
در مسیر توسعه صنعتی محسوب میشود.رئیس اتاق
اصنافمشهددرخصوصسربرآوردنچنینبنگاههای
معامالتملکیدرشهرکهایصنعتیگفت:مواردیاز
ورودچنینبنگاههایمعامالتیبهشهرکهایصنعتی
بوده که با آنها برخوردهای قانونی الزم صورت گرفته
استامابایدهیئتامنایشهرکهایصنعتینظارت
الزم را داشته باشد ،در هر صورت هر شهرک صنعتی
یکهیئتامناداردکهبایدکنترلبیشتریرویزمینها
داشتهباشد.محمودبنانژادافزود:زمینرانمیتوانبه
راحتی از یک فرد به فرد دیگری منتقل کرد ،به هرحال
بــرای زمین یک موافقت اصولی گرفته شده است و
مشکل اصلی این جاست که باید حل شود.وی مشکل
اصلیراضعفقانونیدراینزمینهدانستوبیانکرد:
فرضکنیدکهاتاقاصنافجلویبهوجودآمدنچنین
بنگاههایمعامالتامالکیدرشهرکهایصنعتیرا
گرفت ،اما شاید معامله زمین در بنگاه معامالتی انجام
نگیرد و طرفهای معامله آن را در خانه انجام دهند ،آن
گاهبایدچهکرد؟
•وروددادستانیوقطعداللیزمین

وجــود زمینهای بالاقدام صنعتی در شهرکهای
صنعتیاطرافمشهد،موضوعیبودهکهدادستانینیز
بهآنورودکردهومراجعهبهقوانینودستورالعملهارا
از سوی متولیان در واگذاری زمین به متقاضیان مورد
تاکیدقراردادهاست.معاوندادستانعمومیوانقالب
مشهد گفت :ام ــروزه ،زمین ،یکی از مسائل جدی
در مشهد است که هم تقاضا برای اجرای طرحهای
صنعتی در آن زیــاد بــوده اســت و هم به صنعتگران
آسیب وارد میکند.فرزاد بهشتی افزود :اکنون با ۲
مسئلهجدیدربارهزمینهایصنعتیمواجههستیم،
نخست این که توسعه شهرکهای صنعتی بهاندازه
نیاز نبوده است آن چنان که امروز دیگر شهرکهای

صنعتی چناران ،کاویان ،توس ،مشهد و کالت جایی
برایتوسعهندارندوتقریبازمینهایآنهاتکمیلشده
است.وی بیان کرد :مسئله دوم این است که در برخی
شهرکها زمین وجود دارد اما افــرادی که صنعتگر
نیستند ،از یارانهای که دولت به شهرکهای صنعتی
اختصاصدادهوبراساسآنزمینبهمیزانبهایتمام
شدهبهصنعتگرانواگذارمیشود،سوءاستفادهکردهو
زمینهاراباقیمتنازلیازشرکتشهرکهایصنعتی
دریافتکردهوسپسبهقیمتواقعیوچندبرابرقیمتی
کهخریدهاند،بهدیگریواگذارمیکنند.بهشتیافزود:
این افراد مطابق با مفاد مندرج در دفترچه قراردادی
کهبینآنانوشرکتشهرکهایصنعتیمنعقدشده
است ،عمل نمیکنند و این اراضی را برای خود نگه
میدارند بدون آن که ساخت و سازی در آن انجام داده
باشند و از این طریق برای خود ارزش افزودهای ایجاد
میکنند.وی اظهار کرد :براساس مندرجات فصل
"و"دفترچهقراردادیکهشرکتشهرکهایصنعتی
دارد ،به هر فردی که زمین را براساس جواز تاسیس
دریافتمیکند،یکسالمهلتدادهمیشودکهحتما
نسبت به اخذ پروانه بهره برداری واحد تولیدی خود
در آن زمین اقدام کند.معاون دادستان مشهد گفت:
این اراضی در حالی در اختیار برخی از افراد دالل قرار
میگیردکهازیکسوهیچاقدامصنعتیرویآنانجام
نگرفتهوازسویدیگرخلعیدبرایآنانجامنشدهاست،
شرکتشهرکهایصنعتیمیگویدکه"اگربخواهیم
فرایندخلعیدراانجامدهیم"بسیارطوالنیخواهدشد،
حال آن که چنین نیست.بهشتی ادامه داد :در تمامی
دفترچههای قرارداد ،موضوع داوری پیش بینی شده
است و از طریق هیئت داوری میتوان خلع ید را انجام
داد،عالوهبرآندرتعهدنامهایکهدرکمیسیونحمایت
قضایی از صنعت و سرمایه گذاری مشروط تهیه شده،
مقرر شده است هنگام واگذاری زمین به این افراد ،از
آنها تعهد گرفته شود که مراجعهای به دادگاههای
حقوقی نداشته باشند.وی افزود :اگر فرد بی توجه به
مهلت مندرج در دفترچه ،برای ساخت و بهره برداری
از زمین اقدام نکرد ،میتواند این زمین را به صنعتگر
واقعی دیگری واگــذار کند که حاضر باشد یک طرح
صنعتی با اشتغال مشخص را در آن زمین اجرا کند.
معاون دادستان مشهد گفت :برای تسریع در چرخه
خلع ید اراضی صنعتی بالاقدام که تاکنون ساخت و
سازی در آن انجام نگرفته است و واگذار کردن آن به
صنعتگرانواقعی،توافقنامهایتهیهومقررشدهاست
به همه افرادی که مشمول این موضوع هستند ،ابالغ
شود.بهشتیافزود:دراینزمینهشرکتشهرکهای
صنعتی خراسان رضوی باید با این افراد توافق کند
و ب ـهانــدازهای به آنــان مهلت بدهد که بتوانند واحد
تولیدی را به بهره برداری برسانند ،در صورتی که در
مهلت مقرر واحد تولیدی را به بهره برداری نرسانند،
موضوع خلع ید و فسخ قرارداد انجام میگیرد تا بتوان
از اراضی موجود استفاده بهینه کرد.وی اظهار کرد:
نباید اجازه داد افــرادی این زمینها را بخرند و آن را
بالاقدامبگذارندوبدینطریقجلویتوسعهواحدهای
صنعتی دیگر را بگیرند تا از این راه ارزش افــزودهای
ایجاد شود و بنگاههای معامالتی مجوزدار یا بی مجوز

درشهرکهایصنعتیسربرآورندودرصددمعاملهاین
اراضی به قیمت روز برآیند و عدهای هم از این موضوع
سودببرند.
•اعمالمنعنقلوانتقالزمینبدونپایانکار
ساختمانی

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و
بهتبعآنشرکتشهرکهایصنعتیخراسانرضوی
از ابتدای امسال پیگیر فسخ قراردادهای مربوط به
اراضی بالاقدام و آزادســازی آن بوده و در این زمینه
اقداماتی نیز انجام داده است.مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی خراسان رضــوی در خصوص
جلوگیریازداللیزمیندرشهرکهایصنعتیگفت:
تنها تمهیدی که در این زمینه اتخاذ کردیم ،این بود که
هیچاستعالمیازمحضریابنگاهمعامالتیبرایمعامله
زمینپذیرفتهنمیشودوهمچنینشرکتباهیچگونه
نقل و انتقال زمین بدون پایان کار ساختمانی موافقت
نمیکند.علیبهرامیزادهافزود:هماینک ۵۷درصد
از اراضــی واگــذار شده به متقاضیان در شهرکها و
نواحی صنعتی استان بالاقدام بوده و هیچ ساخت و
سازی در آن انجام نشده است که فسخ قرارداد مربوط
به کلیه این اراضی از مراجع قضایی در حال پیگیری
است.وی بیان کرد ۱۳ :هکتار از اراضی بالاقدام در
شهرکهای صنعتی از ابتدای سال تاکنون بازپس
گیری شده است و برای ۴۳درصد باقی مانده اراضی
بالاقدامنیزتعهدالزمازمتقاضیطرفقرارداد،گرفته
شده است تا هر چه سریعتر به احــداث ساختمان یا
سوله صنعتی در این اراضــی اقــدام کنند.وی اظهار
کــرد :ساخت و ساز در  ۴۳درصــد از اراضــی مذکور
دارای پیشرفت اجرایی است و متقاضیان آن تمایل
به ادامه فعالیت داشته و تعهد دادهانــد که ظرف یک
زمان بندی مشخص ،ساختمان یا سوله صنعتی را به
پایان برسانند.بهرامی زاده ادامه داد :با مساعدتی
که معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل
خراسان رضوی و کمیسیونهای قضایی داشتهاند،
فرمتعهدمحضریبرایواحدهاوطرحهاییکهدارای
پیشرفتفیزیکیمناسبهستند،تهیهودرهیئتمدیره
شرکتشهرکهایصنعتینیزمصوبشدهاست.وی
اضافه کرد :چنان چه طرحی دارای پیشرفت فیزیکی
مناسبی بود و سرمایه گذار زمان بندی مناسبی برای
ادامهکارارائهکرد،میتواندباتعهدنامهمحضرینسبت
بهساختوسازدراراضیصنعتیاقدامکند،اماچنان
چهدرزمانمقررنتوانستکاررابهاتمامبرساند،بایددر
چهارچوبهمینتعهدازطریقمراجعقضایینسبت
به فسخ ق ــراردادش با شرکت شهرکهای صنعتی
اقدام شود.وی اظهار کرد :سازمان صنایع کوچک و
شهرکهایصنعتیایرانشیوهنامهایراتنظیمکرده
کهبراساسآنهرگونهواگذاریزمینبدوناخذپروانه
ساختمانی ممنوع است و واگذاری زمین زمانی انجام
میگیرد که پروانه ساختمانی توسط متقاضی گرفته
شده باشد.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
خراسان رضوی گفت :هم اینک نیز عملیات بازپس
گیری ۱۳۵قطعهزمینبالاقدامدرشهرکهاونواحی
صنعتیاستاندرحالپیگیریاست.

•شناور شدن ساعت کاری مرز اسالم قلعه -

دوغارون ضروری است

همچنین نایب رئیس هیئت مدیره انجمن
صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی
خراسان رضوی در این باره به ایرنا میگوید:
به عنوان یک فعال حمل و نقل بخش خصوصی
در مــرز دوغــارون معتقدم الزم اســت موضوع
 ۲۴ساعته شدن مرز توسط مقامات دو کشور
مصوب شود چون روزانــه تا چند هــزار مسافر
از این مرز تردد میکنند که رقم باالیی است

و ممکن است در آینده حجم واردات کاالهای
تــجــاری از ایــن مــرز بــه افغانستان افــزایــش
چشمگیری پیدا کند.
امتی میافزاید :قبال پیشنهاد داده ایم مسئوالن
دو طرف ،توافق نامهای منعقد کنند که مرز ۲۴
ساعته شود یا الاقل اگر این مسئله محقق نشد
زمینه افزایش ساعات کار مرز به صورت شناور از
سویمقامات دوکشورمصوبشودتادرزماناوج
گیری تردد مسافر و کاال ترددها با تغییر ساعات
کار به شکل موقت مدیریت شود.
ویمعطلییکهفتهایکامیونهایافغانستانی
در مــرز به واسطه کاهش ساعات کــاری را رد
میکند ومی گوید :آمار نشان میدهد معطلی
کنونی مربوط به برخی کنترلها از طرف عوامل
مرزی افغانستانی است یا ممکن است به صورت
مقطعی آب گرفتگی ها ،مسئله گذرنامه یا تردد
تانکرهای نفتکش کمی موجب کندی تردد
شود.
نــای ـب رئــیــس هیئت مــدیــره انــجــمــن صنفی
شرکتهای حمل و نقل بینالمللی خراسان
رضوی تاکید میکند :سازمان راهداری و حمل
و نقل جادهای باید این گرفتاریهای اداری را
رفع کند و این معطلیها ربطی به ساعات کاری
مرز در شرایط کنونی ندارد با این حال معتقدیم
انعقاد توافق نامه  ۲۴ساعته کردن مرز بین دو
طرف ضروری است.

خطقرمزدادستانی برایکافهبازیهایمشهد
رئیس صنف بازی و سرگرمی مشهد :با وجود این که اکثر بازیها خانوادگی انجام میشود
از کلیه کافه بازیهای مشهد تعهد گرفته شده اگر بازی مختلط برگزار کنند پلمب میشوند
روز گذشته اطــاعــیـهای مشترک از سوی
معاونت دادستان عمومی و انقالب مشهد و
اتحادیه محصوالت فرهنگی ،بازی و سرگرمی
مشهد اعالم شد که در آن تاکید شده « :حسب
دستور معاونت دادستان عمومی و انقالب
مشهدبرگزاریهرگونهبازیبهصورتمختلط
درکافهبازیهاممنوعاست.
•توضیحاتدادستانیدرنشستخبری

موضوع را در سایر استانهای کشور نیز
بررسیکردیمتاببینیماینموضوعبهصورت
کشوری بوده و قانونی فرااستانی است که
در دیگر استانهای کشور این مورد وجود
نداشت ،به همین دلیل به سراغ اسماعیل
رحــمــانــی ،مــعــاون دادســتــان و سرپرست
دادسرایناحیه ٦مشهدرفتیموویدرپاسخ
به صحت ابالغیه اعالم شده و دالیل صدور
این دستور بیان کــرد :قــرار بر این بود هفته
گذشتهنشستخبریدراینبارهبرگزارشود
که به دلیل سفر ریاست قوه قضاییه به مشهد
به تعویق افتاد ،ان شاءا ...هفته آینده با روابط
عمومی هماهنگ میکنیم تا نشست خبری
برایارائهتوضیحاتدراینزمینهبرگزارشود
تااطالعاتالزمدراختیاررسانههاقرارگیرد.
•در صورت رعایت نکردن واحد پلمب
میشود

در صورت رعایت نکردن ،واحد صنفی پلمب
میشود و متصدی واحد صنفی باید شخصا
پاسخگو باشد» این اطالعیه خطاب به کافه
بــازیهــای بازمانده از بحران کروناست که
تنها چند ماه پس از بازگشایی مجدد ،کم کم
توانستند با سختی و مشقت فراوان روی پای
خودبایستندوحاالباایندستورناگهانیوالبته
ویژهمشهدروبهروشدهاند.کافهبازیهاییکه
در یکی ،دو سال اخیر موج دوم و اصالح شده
کافیشاپهاییهستندکهصرفابرایگذران
اوقاتفراغتوگفتوگواستفادهمیشدنداما
حاال با جمع کردن کل خانواده و جوانان گرد
یک میز محیط امن و خانوادگی را برایشان به
وجودمیآوردتاساعتیکناریکدیگر،مشکالت
و سختیهای زندگی را فراموش و خود را در
دنیای بازیها غرق کنند ،بازیهایی که اکثرا
با ورود کارخانجات و تولیدکنندگان داخلی
بازیهای خارجی را ایرانیزه و بومی میکنند و
با توجه به هنجارهای روز جامعه ایرانی آنها را
برایتربیتنسلجدیدکشورمانآمادهکردهاند
و برخی دیگر از بازیهای گروهی مانند مافیا
که کارکردهای ویژه روان شناختی داشته را
از کشورهای خارجی وارد و با تغییراتی آن را
مناسببافرهنگجامعهایرانیکردندورسانه

ملینیزازهمینکارکرداستفادهکردهوباتاکید
بر ویژگیهای آموزشی این بازی برنامههای
مختلفی در این باره برای آمــوزش به جوانان
طراحیکرد،اماحاالبایکاطالعیهناگهانیدر
مشهد،انجامهمهاینبازیهابایدبهصورتتک
جنسیتی برگزار شود و عمال بازی خانوادگی
را از آنهــا سلب کــرده اســت .البته مثل همه
موضوعاتمختلفاجتماعیدراینموضوعهم
آسیبهایاجتماعیومذهبیبهچشمخورده
و برخی با سوء استفاده از محیط این بازیها
اقداماتی هنجارشکنانه را انجام داد ندکه
نمیتوان آن را کتمان کرد که کنترل شرایط،
آموزش و فرهنگ سازی راه چاره آن است  .به
گــزارش خراسان رضــوی ،مرتضی اسکافی
نوغانی ،رئیس صنف محصوالت فرهنگی،
بازی و سرگرمی در این باره گفت :دستوری از
سویجنابرحمانی،معاوندادستانعمومی
و انقالب مشهد ( عفاف و حجاب) و سرپرست
دادسرای ناحیه شش به اتحادیه برای اطالع
رسانی به کلیه کافه بازیهای مشهد رسید که
اگر تفکیک جنسیتی در این مجموعهها اجرا
نشود از طریق مراجع قضایی و انتظامی پلمب
خواهند شد.وی همچنین در تشریح دلیل این
دستورگفت:ظاهراگزارشهاییازحوزههای
قضایی و انتظامی رسیده که رعایت حجاب
نمیشود و خدای نکرده عفت عمومی جریحه
دار شده یا رواج ابتذال در این مراکز وجود
داشته است .اسکافی همچنین توضیح داد:
ما درباره گزارشهایی که بیان شده دفاعیاتی
ارسالکردیموگفتیم،دردوسالاخیرتماماین
واحدهاساماندهیشدندوبهآنانپروانهداده
شد که طبق ضوابط موجود باید تمام قوانین
را رعایت میکردند ،ضمن این که تمام این
مجموعهها با دوربین مداربسته تحت شبکه
مجهز بوده و اتحادیه به صورت کامل بر آنان
نظارت آنالین داشته و امکاناتی را در اختیار
پلیسنظارتبراماکنعمومیقراردادیمتاآنان
نیزبتوانندهمیننظارتآنالینراازمجموعهها
داشتهباشند،فراخوانیرابهتمامگردانندگانو
مدیرانکافهبازیهاوبازیهایگروهیارسال
کردیموباتشکیلکارگروهیویژهآموزشهای
مختلفدراینبارهدادهشدهومصاحبههاییبا
آنانانجامگرفتهوصالحیتآنانازادارهنظارت
براماکنعمومیاخذشدهاستوبازرسیهایی
همدراینبارهانجامدادیم.
•کافهبازیهامثلباشگاهورزشی

وی تاکید کرد :با وجود اینها دستگاه قضایی
اعالم میکند که ویدئوهایی در فضای مجازی
است که بی حجابیهایی در آن وجود داشته
و رواج ابتذال در آن دیده شده است اما باز هم

ما گفتیم که کــار فرهنگی انجام میدهیم و
مثال بازی مافیا که یک بازی روسی است و در
شبکههاینسیموسالمترسانهملیهمپخش
شده و آموزش داده میشود اما در مشهد ما به
شکلیسناریویبازیراتغییردادیمونقشهای
مختلفی را که با فرهنگ ما سازگار نبوده و روی
آنها حساسیت وجود داشــت مناسب سازی
کردیم و متفاوت از آن بازی را برگزار کردیم که
ایشان باز هم نظرشان بر این است که حضور
دختر و پسر کنار یکدیگر باعث رواج ابتذال
میشود و امکان نظارت نیست و بهتر آن است
که اگر کسی میخواهد برگزار کند برای گروه
بانوانباگردانندهخانموبرایآقایانباگرداننده
آقااینکارانجامشودومثلباشگاههایورزشی
زمان استفاده از بانوان و آقایان جدا شود و مثال
امــروز از این ساعت تا فالن ساعت در اختیار
بانوانوبرایآقایانبههمینشکل.رئیسصنف
بازی و سرگرمی مشهد در پاسخ به این سوال
که مگر این مجموعهها مکان عمومی نبوده و
با این استدالل سایر موارد مشابه هم تفکیک
جنسیتیمیشودگفت:بههرحالفضایکسب
و کار مثل همین کافه بازیها قاعدتا عمومی
است و خانوادهها در آن حضور مییابند اما از
طرفی به طور کلی فضای این کافه بازیها و
اکثربازیهاییکهدرآناجرامیشودخانوادگی
است و فضای تفکیک جنسیتی نیست اما به
هرحال ما تابع نظرات مدعی العموم و مقام
محترمقضاییهستیمولیدرحالپیگیریهایی
هستیموراهکارهاییدادیمتاباشیوهنامهایکه
اگرتاییدشودبراساسضوابطمشخصیاینکار
انجامشوداماهنوزتصمیمجدیدیگرفتهنشده
وماملزمبهرعایتایندستورهستیم.
•بازداشتوتشکیلپروندهبرایبرخی
مدیرانکافهبازی

وی در پاسخ به این ســوال که تا کنون چه
تعداد واحد صنفی پلمب شده است ،گفت:
مانقشیدرپلمبواحدهایصنفینداشتیم
و بی اطــاع هم بودیم امــا مثال فــردای آن
روزی که مراجعه شده متوجه شدیم که شب
گذشتهمراجعهکردندوتعدادیازواحدهای
صنفی پلمب و تعدادی هم دستگیر شدهاند
و پروندههایی برای افراد تشکیل شده است
و بر اساس اطالعات ما از چهل کافه بازی
شهر مشهد به همگی بدون استثنا اخطار
داده شده و از آنها تعهد گرفته شده که در
صورت رعایت نکردن پلمب خواهند شد و
تعدادیهمکهدرزمانحضورنیروهایاداره
اماکنونمایندهقضاییشرایطمدنظرجناب
رحمانی رعایت نشده بــوده پروندههایی
تشکیل شده و به دادگاه احضار شدهاند.

