
جهاد کشاورزی، حرف اول در اقتصاد مقاومتی را بزندشناسایی پیکر سردار شهید خراسانی
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:مسئول روابط عمومی بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی خبر داد

پیکر مطهر یکی از سرداران شهید خراسانی در دفاع 
مقدس بتازگی در عملیات تفحص شناســایی شد. 
مســئول روابط عمومی بنیاد شهید و امورایثارگران 
خراســان رضوی گفت: بتازگی شناسایی پیکر یکی 
از سرداران شهید خراسانی در دفاع مقدس از طریق 
آزمایش دی. ان. ای مشــخص شــد که به شــهید 
غالمرضا پروانه تعلق دارد.مهدی طوریان افزود: این 

سردار شهید در زمان...

نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی بابیان اینکه 
جهاد ســازندگی، یک الگو برای اقدامات عملی در 
کشور است، گفت: نظیر انقالب اسالمی ایران در دنیا 
وجود ندارد، چون معموالً در انقالب های دیگر، بعد از 
گذشــت زمانی، مردم از عرصه انقالب کنار رفتند و 
انقالب به جریان حاکم در آن کشور اختصاص یافت.

آیت اهلل علم الهــدی در گردهمایی جهادگران جهاد 
کشاورزی اظهار داشت: انقالب... .......صفحه 2 .......صفحه 4 
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افزایش در آمد مردم با مثلث توسعه اقتصادی
 رئیس مجلس خبرگان رهبری در دیدار 

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد

تداوم برنامه ریزی ها 
برای حل مشکالت 

حاشیه نشینی مشهد

وقتی معماری ناهماهنگ نمای یک شهر 
مذهبی می شود

سکوت در برابر تزئین 
ورودی مشهد با 

ستون های هخامنشی

 مدیرکل استاندارد خراسان رضوی
 خبر داد

آغاز مهر و موم 
آسانسورهای 
غیراستاندارد

شورای شهر مشهد 
مصوب کرد

 حذف کارمزد
شارژ حضوری 

»من کارت«

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

در گفت وگوی قدس با دبیرنهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تشریح شد

.......صفحه 2 

رئیس مجلس خبرگان رهبری در دیدار اســتاندار خراسان رضوی 
گفت: فعاالن اقتصادی باید مجاب به سرمایه گذاری در بخش تولید 

شوند.علیرضا رزم حسینی با آیت اهلل جنتی...

شــاید خیلی از ریش سفیدها به خاطر داشــته باشند رسم »گنبد 
نما« را، قدیم ها که بیشــتر زائران با اتوبوس راهی مشهد می شدند؛ 

رانندگان در تپه سالم که در آن زمان...

مهر و موم آسانسورهای غیراســتاندارد در مراکز دولتی و عمومی 
شهرستان مشهد آغاز شد.مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: 

براساس بازرسی های صورت گرفته از...

پس از چاپ گزارش های قدس درخصوص کارمزد شارژ حضوری »من 
کارت« چون »خرج تراشی جدید شورای شهر مشهد برای شهروندان« 

و »تنبیه 10 میلیاردی مشهدی ها به خاطر استفاده...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

منتخب جایزه ابوریحان بیرونی در گپ وگفتی با قدس مطرح کرد

جای خالی نخبگان در پازل حل مشکالت
.......صفحه 4 
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف شیرینی ساز، شیرینی فروش و کافه قنادی مشهد  «
به استناد تبصره » 1 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای 
مصوبه مورخ 98/03/02 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف شیرینی ساز، شیرینی 
فروش و کافه قنادی مشهد ،  دارندگان شرایط ذیل ، دعوت میشود از روز شنبه مورخ 98/04/01 ظرف مدت 15 روزکاری ، حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 98/04/18 شخصًا 
با مدارک ذیل ،  ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir - سامانه ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه و با درج شناسه 
صنفی ،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و سپس روز بعد و شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند  
ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق ( ، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ، واقع در سازمان صنعت ، معدن و تجارت 

خراسان رضوی به آدرس بولوار خیام مراجعه نمایند .
 شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران                                                             2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر                                                    4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 6- عدم اشتهار به فساد                        7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال                                9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10- داشتن وثاقت و امانت 
مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :

1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده
2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن

3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن
4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن

5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن
6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

** داوطلبان محترم الزامًا می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرایی ، در سامانه ایرانیان اصناف به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و 
سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه هیئت اجرایی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .

** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرایی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات کشوری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، 
منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره 

اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد  «
به استناد تبصره » 1 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای 
مصوبه مورخ 98/03/02 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و 
تجهیزات مخابراتی شهرستان مشهد ،  دارندگان شرایط ذیل ، دعوت میشود از روز شنبه مورخ 98/04/01 ظرف مدت 15 روزکاری ، حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 98/04/18 
شخصًا با مدارک ذیل ،  ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir - سامانه ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه و با درج 
شناسه صنفی ،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و سپس روز بعد و شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر ، جهت ادامه 
فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق ( ، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ، واقع در سازمان صنعت ، معدن و 

تجارت خراسان رضوی به آدرس بولوار خیام مراجعه نمایند .
 شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران                                                             2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر                                                    4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 6- عدم اشتهار به فساد                        7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال                                9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10- داشتن وثاقت و امانت 
مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :

1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده
2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن

3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن
4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن

5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن
6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

** داوطلبان محترم الزامًا می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرایی ، در سامانه ایرانیان اصناف به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و 
سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه هیئت اجرایی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .

** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرایی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات کشوری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، 
منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره 

اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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در گفت وگوی قدس با دبیرنهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تشریح شد

افزایش درآمد مردم با مثلث توسعه اقتصادی
قدس  اوایل اردیبهشــت ماه سال جاری 
بود که آییــن ایجاد نهــاد مردمی اقتصاد 
مقاومتــی در اجرای الگوی مثلث توســعه 
اقتصــادی - فرهنگی خراســان رضوی با 
حضور مســئوالن اســتانی و تعــدادی از 

نمایندگان مجلس در مشهد برگزار شد.
بر اساس اظهارات مسئوالن این نهاد مردمی 
قرار اســت بدون اتکا به اعتبارات دولتی و 
تنهــا با اســتفاده از ظرفیت هــای مردمی 

طرح ها و برنامه های اقتصادی را اجرا کند.
در این مراســم علی اکبــر لبافی، مدیرکل 
اســبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
رضوی هم به عنوان نخستین دبیر این نهاد 
معرفی و حکم خود را از ســوی اســتاندار 
دریافــت کرد؛ بنابراین بــه منظور اطالع از 
اقدامات صورت گرفته در هفته های گذشته 
و اهداف ایــن نهاد با وی گفت وگویی انجام 

داده ایم که در ادامه می خوانید.

حذف بروکراسی 
در پروسه سرمایه گذاری

وی در پاســخ بــه نخســتین پرســش در 
خصوص شــاکله این نهــاد می گوید: نهاد 
مردمی اقتصــاد مقاومتی دارای ویژگی های 
خاصی است که آن را از بسیاری تشکیالت 

مشابه متمایز می کند.
نخســتین ویژگی آن اســت که ســاختار 
مردمی دارد که همان معین های اقتصادی 
اســت. دوم اینکه ســاختاری تسهیل گر و 
عمل گرا دارد، به بیان ساده این نهاد شرایط 
ســرمایه گذاری آســان را فراهم می کند تا 
ســرمایه گذاران گرفتار بروکراســی سخت 

اداری نشوند.
ســومین ویژگی نهاد، بی نیازی به اعتبارات 
دولتی است؛ چراکه هیچ گونه هزینه اجرایی 
ندارد. چهــارم اینکه داوطلبانه اســت ودر 
نهایت اینکــه ارکان حاکمیتی را به کمک 

می گیرد.
لبافی در پاســخ به پرسشــی درباره دالیل 
ایجــاد چنیــن نهــادی می افزایــد: وجود 
بروکراســی و عــدم تفویض اختیــارات و 
نکردن بخش خصوصی موجب  مشــارکت 
شــکل گیری مثلث اقتصادی شــد تا ازاین 
موانــع عبور کند و مأموریت تســهیل گری 
برای سرمایه گذاری را در اولویت قرار دهد.

بنابراین به منظور شکل دادن خطوط ثروت 
جدید در جامعه توســط مردم و معین های 

اقتصادی این نهاد شکل گرفته است .

وی در خصــوص شــیوه اجرای 
طرح مثلث اقتصــادی هم اظهار 
می دارد: هدف از ایجاد این شیوه 
نوین این اســت کــه در اجرا به 
یک وحدت رویه ومشارکت همه 
جانبه برسیم تا در حوزه مدیریتی 
هر منطقه از تصمیمات شخصی و 

سلیقه ای جلوگیری شود.

  تأیید 600 طرح کسب و کار
لبافی درپاسخ به اقدامات صورت 
گرفتــه در این نهــاد نیز اظهار 
می دارد: اســتان به 12 منطقه 
اقتصادی تقسیم شده و تاکنون 
با 62 معین اقتصادی تفاهم نامه 
اجرا شده است واسناد مربوط به 
آمایش ســرزمین در بخش های 
مختلــف اقتصادی تهیه شــده 
ونیز 600 طرح کسب وکار تأیید 
شــده، 1000 طرح در دســت 

مطالعه اســت که به محض اتمام در اختیار 
فعاالن حوزه های مختلف قرار می گیرد.

وی در خصوص شــیوه اجرای مثلث توسعه 
پاســخ می دهد:  این گونــه  اقتصادی هــم 
برنامه هــای این نهاد بــرای اجرای طرح در 
قالب 6 گام طراحی شــده کــه از مطالعات 

و بررســی میدانــی و 
تا  مردمی  مذاکــرات 
را شامل  پروژه  اجرای 

می شود.
وی اظهــار مــی دارد: 
صورت  بررســی های 
گرفته نشــان می دهد 
معین های  درصد   60
گام  در  اقتصــادی 
انجام  یعنی  نخســت 
مطالعات اولیه هستند 
و20 درصــد معین ها 
در گام های دوم و سوم 
قرار دارنــد و تعدادی 
هــم بنــا بــه دالیل 
به  آغاز  متفاوتی هنوز 

فعالیت نکرده اند.
از ســوی دیگــر بــه 
شفاف ســازی  منظور 
فعالیت ها مقرر شــده 
سامانه های اطالع رسانی متناسب در مناطق 
مختلف ایجاد شــود تا اخبار نهایی اقدامات 
پس از تأیید فرماندار شــهر در این سامانه ها 
قرار گیرد.لبافــی همچنین درباره مهم ترین 
مشکل فرایند تعریف شده تاکنون می گوید: 
در حال حاضر به دلیل جدید بودن این شیوه 

اعتماد عمومی نسبت به طرح ها اندکی پایین 
اســت که به جهت تغییر شرایط معین  های 
اقتصادی به اشــکال مختلف وبا ارائه اسناد 
و طرح های مختلف درصدد باالبردن میزان 

اعتماد مردمی از این طرح هستند.

  ایجاد صندوق های خرد روستایی
وی می افزایــد: بــه عنــوان مثــال ایجاد 
صندوق های خرد روستایی یکی از طرح های 
این نهاد اســت که بر اساس آن تمام درآمد 
اهالی به آن وارد می شــود و در شبکه بانکی 
قــرار نمی گیرد و بــا مشــارکت اهالی در 
بخش های مورد تأیید سرمایه گذاری شده و 
سود حاصل به اعضا تعلق می گیرد.لبافی در 
پایان بر این نکتــه تأکید می کند که هدف 
نهایی مثلث توسعه اقتصادی باالبردن سرانه 
درآمدی جامعه هدف که قرار است از طریق 
معین های اقتصادی و با شناسایی مزیت های 

موجود هر منطقه صورت بگیرد.

قدس گزارش می دهد
 خواب اتوبوس های یورو 4 مشهد 

در روزهای تعطیل به بهانه صرفه جویی! 
طلبی:  رضـا 
ســــــازمان 
در  مشهد  اتوبوســرانی 
از  تعطیــل  روزهــای 
اتوبوس هــای اســکانیا 
)یــورو ۴( برای تردد در 
ســطح شــهر و ارائــه 

خدمات استفاده نمی کند که این موضوع گالیه هایی را از سوی 
شهروندان در برداشته است.

بــه گزارش قدس آنالین و بنا بر مشــاهدات میدانی، ســازمان 
اتوبوســرانی مشــهد در روزهای تعطیــل وهمچنین جمعه ها 
اتوبوس هــای یورو ۴ خــود را در پارکینک ها نگهداری کرده و از 
اســتفاده درچرخه حمل و نقل درون شــهری ممانعت می کند. 
این در حالی اســت که بسیاری از اقشــار جامعه از جمله اقشار 
آسیب پذیرو معلوالن، تنها امیدشــان برای تردد در سطح شهر 
به ناوگان حمل و نقل عمومی و ارائه خدمات مناســب از سوی 
آن هاســت. از طرفی مسئوالن اتوبوسرانی نیز دلیل این استفاده 

نکردن را صرفه جویی در بیت المال اعالم می کنند. 

 خانه نشینی در روزهای تعطیل 
میرجاللی، شــهروند معلول مشــهدی با انتقاد از این تصمیم 
سازمان اتوبوسرانی مشهد می گوید: در روزهای تعطیل به ناچار 
وقتم را در منزل می گذرانم؛ زیرا اتوبوس های یورو ۴ که دارای 
قابلیت کاهش ارتفاع و ورود ویلچر را دارا هستند، که در این روز 
تردد نمی کنند. یک شــهروند مشهدی نیز اظهار می دارد: ارائه 
خدمات ســازمان اتوبوسرانی در روزهای تعطیل بسیار ضعیف 
اســت. محمد اکبری در ادامه می افزاید: این در حالی است که 
در روزهای تعطیل، من و خانواده ام مجبور هســتیم برای تردد 
در سطح شــهر از اتوبوس های درون شهری استفاده کنیم که 
عالوه بر ســرفاصله زمانی که در روزهای تعطیل افزایش پیدا 
می کنــد و گاه تا ۴۵ دقیقه باید منتظــر یک اتوبوس ماند، در 
تصمیمی جدید سازمان اتوبوسرانی در روزهای تعطیل از تردد 
اتوبوس های یورو ۴ که دارای خدمات مناسب همچون امکانات 
سرمایشی هستند در سطح شهرنیز جلوگیری می کند.و به جای 
اتوبوس در برخی خطوط نظیر خط 20 از خودروی ون استفاده 
می کند که در قســمت خانم ها تنها چهار صندلی وجود دارد و 

ازدحام جمعیت بسیار زیاد است.

 استفاده از اتوبوس های یورو ۴ در روزهای پرمسافر 
اما مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در این باره اظهار 
می دارد: ما در زمان هایی از اتوبوس های یورو ۴ برای خدمات دهی 
به شهروندان استفاده می کنیم که مسافر بیشتری در سطح شهر 
وجود داشته باشد.سید مهدی حسینی  پویا تصریح می کند: به 
دلیل اینکه در روزهای تعطیل تعداد مسافران بسیار کاهش پیدا 
می کند و به دلیل صرفه جویی در هزینه ها، اتوبوس های اسکانیا 
)یورو ۴( در پارکینگ ها هســتند و به جای آن ها از اتوبوس های 
دیگر که فرســوده نیستند و کولر دارند، استفاده می کنیم.وی با 
بیان اینکه ســرپانگه داشتن ناوگان اتوبوسرانی در شرایط فعلی 
که خرید قطعات و لوازم با مشکالت خاصی مواجه است، بسیار 
ســخت است، می افزاید: ما از اتوبوس هایی استفاده می کنیم که 
فرسوده نباشند، دارای کولر باشند و استهالک و هزینه کمتری 
داشته باشند و قطعات آن نیز در بازار موجود باشد.وی خاطرنشان 
می کند: در حال حاضر گاز کولر را با پنج برابر قیمت سال گذشته 
از تهران خریداری می کنیم و اتوبوســی که سال گذشته با ۴00 
میلیون تومان خریداری می شد، حاال به طور میانگین قیمت آن 
به 2میلیارد تومان رسیده است.حسینی پویا ادامه می دهد: حتی 
برای خرید برخی قطعات با اینکه اعتبار آن تأمین شده است، اما 
قطعات مورد نیاز در بازار پیدا نمی شود، از این رو استفاده نکردن 
از اتوبوس های اسکانیا در روزهای تعطیل به نوعی صرفه جویی در 

هزینه های بیت المال است. 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:
 جهاد کشاورزی، حرف اول
در اقتصاد مقاومتی را بزند

ولی فقیه  نماینده  قدس: 
در خراسان رضوی بابیان 
ســازندگی،  جهاد  اینکه 
یک الگو بــرای اقدامات 
است،  کشــور  در  عملی 
گفــت: نظیــر انقــالب 
اســالمی ایــران در دنیا 
وجود ندارد، چون معموالً در انقالب های دیگر، بعد از گذشــت 
زمانی، مردم از عرصه انقالب کنار رفتند و انقالب به جریان حاکم 
در آن کشــور اختصاص یافت.آیت اهلل علم الهدی در گردهمایی 
جهادگران جهاد کشاورزی اظهار داشت: انقالب اسالمی را تنها 
در دو مورد می توان شکســت داد، اول اینکه سفره دین را از زیر 
پای مردم جمع کنند؛ یعنی وابستگی دینی را از مردم بگیرند، 

مردم بی دین شوند و چون بی دین می شوند، ضدانقالب شوند.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی، ارائه تصویری ناکارآمد از 
مدیریت کشور توسط نظام انقالبی را راه دیگر دشمن برای غلبه 
بر انقالب اسالمی دانست و گفت: در تهاجم فرهنگی، دشمنان 
انقالب در طول ۴0 ســال اول می خواستند سفره دین را از زیر 

پای مردم بکشند، اما موفق نبودند. 
وی با بیان اینکه امروز به جریان دوم متوسل شدند، خاطرنشان 
کــرد: برای اینکه ثابت کنند نظام انقالبی، قدرت اداره زندگی و 
معیشــت مردم را ندارد، با یک نظام انقالبی نمی شود معیشت 
مــردم را اداره کرد، می گویند باید آرمان های انقالبی را در نظام 
مدیریتی کنار گذاشت که متأسفانه این منطق به  وسیله عناصر 
غیرانقالبی در برخــی مراکز آکادمیک ما مطــرح و در برخی 
بینش های آلوده غیرهمسو با نظام و انقالب نیز تعقیب می شود.

وی با اشــاره به اینکه جهاد کشــاورزی حــرف اول در اقتصاد 
مقاومتــی را بزنــد، اظهار کــرد: الگوی جهاد ســازندگی یک 
 راهبــرد عظیم برای همه عرصه های اقتصادی کشــور اســت، 
جهاد سازندگی این مسیر را ادامه داد و بیشترین مشکالت کشور 
به دست جهاد سازندگی حل شد، وارد صنعت و اقتصاد شد، در 
هر موردی که دچار مشکل می شدیم، جهاد سازندگی به میدان 
می آمد.امام جمعه مشهد تصریح کرد: یکی از جفاهایی که در حق 
جهاد کشاورزی شد، اضافه شدن وظایف وزارت بازرگانی به این 
مجموعه بود، مجموعه ای که باید صاحب ابتکار، فن آوری و مولد 
در حوزه تولید و کشــاورزی باشد، شده قصاب و بقال که دنبال 

واردات گوشت و حبوبات باشد!

 رئیس مجلس خبرگان رهبری در دیدار 
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد

تداوم برنامه ریزی ها برای حل مشکالت 
حاشیه نشینی مشهد

مجلس  رئیــس  قدس: 
در  رهبــری  خبــرگان 
دیدار اســتاندار خراسان 
رضــوی گفــت: فعاالن 
اقتصــادی باید مجاب به 
بخش  در  سرمایه گذاری 

تولید شوند.
علیرضا رزم حسینی با آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان 
و رئیس مجلس خبرگان رهبری در حاشیه سفر ایشان به مشهد 
مقدس دیدار و گزارشی از برنامه های استانداری خراسان رضوی 
برای ایجاد تحول اقتصادی و فرهنگی در این استان ارائه کرد. 
آیت اهلل جنتی در سخنانی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی 
اســتاندار خراسان رضوی گفت: الگوی مثلث توسعه اقتصادی 
ســرفصل های بسیار خوبی دارد و امیدوارم در اجرای آن موفق 
باشید. وی افزود: برای رفع مشکالت حاشیه شهر مشهد کارهای 
خوبی انجام گرفته اســت، اما برنامه ریزی ها در این زمینه باید 
تــداوم پیدا کند. دبیر شــورای نگهبان در بخــش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای 
اســالمی، افزود: شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات در بعد 
نظارتی آمادگــی دارد و مدیران دولتی هــم باید برای اجرای 
قانون تالش کنند.استاندار خراســان رضوی هم در این دیدار 
اظهار کرد: برای موفقیت در انجام فعالیت های توســعه گرایی 
در حوزه های اقتصادی و فرهنگی نیازمند همگرایی و انسجام 
همه ارکان حاکمیت از جمله قضایی و اجرایی هســتیم که در 
الگوی مثلث توسعه به صورت ویژه این موضوع مورد توجه قرار 
گرفته است.رزم حسینی به برنامه ریزی های انجام گرفته برای 
ساماندهی حاشیه شهر مشهد هم اشاره کرد و گفت: به منظور 
رفع مشکالت سکونتگاه های غیررسمی، هماهنگی خوبی بین 
بخش های مختلف ایجاد و الگوهایی هم برای اجرا تدوین شده 
است، اما باید پذیرفت مشکالت ایجاد شده در سنوات طوالنی را 

نمی توان در کوتاه مدت رفع کرد.

هدف نهایی مثلث توسعه 
اقتصادی باالبردن 

سرانه درآمدی جامعه 
هدف و قرار است 

از طریق معین های 
اقتصادی و با شناسایی 
مزیت های موجود هر 

منطقه صورت بگیرد
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      مدیرکل استاندارد خراسان رضوی خبر داد

آغاز مهر و موم آسانسورهای 
غیراستاندارد در مشهد

قدس: مهر و موم آسانســورهای غیراستاندارد در مراکز 
دولتی و عمومی شهرســتان مشــهد آغاز شد.مدیرکل 
اســتاندارد خراســان رضوی گفت: براساس بازرسی های 
صورت گرفته از 112 آسانســور مراکز دولتی شهرستان 
مشــهد، نیمی از آن ها برای دریافت گواهی نامه تأییدیه 
اســتاندارد اقدام نکرده اند و فقط 20 آسانسور دارای این 
گواهی نامه هستند.محمدرضا جمیع افزود: از 11۳ آسانسور 
موجود در هتل ها و هتل آپارتمان های بازرســی شده نیز 
هفت دستگاه استاندارد بودند و استانداردسازی ۴۹ دستگاه 
آسانســور نیز در حال انجام اســت، اما بقیه آسانسورها 
تأییدیه استاندارد ندارند. وی افزود: از ۳۹ آسانسور مراکز 
تجاری در مشــهد نیز 1۸ مورد و از ۹2 آسانســور مراکز 
درمانی این شــهر نیز فقط دو مورد اســتاندارد هستند.

        رئیس اتحادیه صنف خرازی و لوازم ورزشی مشهد:

 تحریم موجب افزایش 
اسباب بازی های ایرانی در بازار شد

ایرنا: رئیــس اتحادیه صنف خرازی و لوازم ورزشــی 
مشهد گفت: تحریم های یک سال اخیر منجر به افزایش 
اسباب بازی های تولید داخل و فروش آن نسبت به اقالم 

مشابه چینی در بازار شده است. 
مرتضی تحقیقی بی دل افزود: پیشتر، بخش قابل توجهی 
از اسباب بازی ها در مشهد وارداتی واز کشور چین بود، 
اما با محدود شدن واردات ، تعداد اسباب بازی های تولید 

داخل در بازار برابر با میزان خارجی آن است. 
وی اضافه کرد: در صــورت ادامه تحریم ها در کمتر 
از یک سال آینده بازار اسباب بازی مملو از کاالهای 
ایرانی خواهد شــد و دیگر اثری از کاالهای خارجی 

نخواهد بود. 

      مدیر روابط عمومی این شرکت:

 قبوض آب همچنان کاغذی 
و الکترونیکی صادر می شود

ایسنا: مدیــر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مشهد 
گفت: قبوض آب تا چند دوره به صورت کاغذی و الکترونیکی 
در اختیار مشترکان قرار می گیرد تا میزان استقبال از قبوض 
الکترونیکی را مشاهده کنیم اما به مرور زمان قبوض کاغذی 
به طور کامل حذف می شود.عباس اسحاقیان در خصوص 
قبوض الکترونیکی آب، اظهار کرد: مشترکین برای دریافت 
قبض آب از طریق تلفن همراه باید شــماره اشتراک خود 
را به شماره 20001220 پیامک کنند. تشویقی نیز برای 
مشــترکین قرار دادیم که از میان شماره های دریافتی به 
122 نفر لوازم کاهنده مصرف اهدا می شود. وی اضافه کرد: 
مشــترکان می توانند چند شماره اشتراک را با یک شماره 
همراه ارســال کنند. شماره اشتراک از طریق هر همراهی 
که ارســال شود، پیامک به همان همراه فرستاده می شود.

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.
  صفحه 2 خراسان   98.03.28

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه نوبت اول 
تعاونی مصرف کارکنان نیروگاه مشهد

 بدینوس��یله از کلی��ه اعض��اء محترم ش��رکت تعاونی 
مص��رف کارکن��ان نیروگاه مش��هد دعوت میش��ود در 
جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه نوب��ت اول که 
در تاری��خ1398/04/18 راس س��اعت 13:30در محل 
مس��جد فجر واق��ع در نیروگاه مش��هد-بلوار ش��هید 

عباسپور برگزارمیگردد شرکت نمایند.
   دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس  
2- تصویب صورت های مالی سال 1397

3- ط��رح و تصمی��م گی��ری در خصوص س��ود عملکرد 
سال 1397

4- ط��رح و تصوی��ب بودجه پیش��نهادی هیئت مدیره 
برای سال مالی 1398 

5- انتخاب عض��و اصلی وعلی البدل بازرس برای یک 
سال مالی منتهی به29 اسفند 1398

 توضیحات:
 1- اعض��اء محترم��ی که ام��کان حضور آنها در جلس��ه 
مذکور مقدور نمیباش��د میتوانند از تاریخ نشر آگهی 
1398/04/16 در س��اعات اداری به همراه وکیل مورد 
نظرخ��ود ب��ه دفت��ر تعاونی مراجع��ه و ب��رگ وکاتنامه 

باتایید شرکت رادریافت نمایند. 
 2- با توجه به انتخاب عضو اصلی و علی البدل بازرس 
اعضاء محترمی که متقاضی میباشند میتوانند از تاریخ 
آگهی لغایت  1398/04/16در ساعات اداری با مراجعه 

به دفتر تعاونی فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
هیئت مدیره

 شرکت تعاونی مصرف کارکنان نیروگاه مشهد
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تجدید  آگهی مزایده  شهرداری گناباد 
 ش��هرداری گناباد در نظر دارد به   اس��تناد  ماده 13 آیین نامه مالی ش��هرداریها  امالک و مس��تغالت استیجاری خود اعم از )مغازه  تجاری ، سوله  ساختمان دفتری ، کیوسک ، محوطه 
انباری و....( را حداکثر به یک یا  دو شخص حقیقی  یا حقوقی   واجد شرایط  بصورت یک جا و کلی  به مدت 3سال برابر شرایط مندرج در اسناد  مزایده واگذار نماید . لذا  ازمتقاضیان  

واجد   شرایط   دعوت می شود  جهت اخذ  اسناد به امور مالی  شهرداری مراجعه  و یا جهت کسب  اطالعات بیشتر  با شماره  تلفن 57222276-051 تماس حاصل فرمایند .
 حسین زاده شهردار گناباد  
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دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
کیان کار توس 

  بدینوس��یله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
ب��ه عمل م��ی آید ت��ا در جلس��ه مجم��ع عمومی 
ش��رکت که در تاری��خ 1398/04/06 س��اعت 11 
صبح در محل قانونی ش��رکت واقع در خراس��ان 
رضوی – مشهد – ش��هرک صنعتی ماشین سازی  
فناوریهای برتر – بلوار صنعت – صنعت 10 قطعه 

83 تشکیل می شود شرکت نمایند . 
دس��تور جلس��ه  : 1-تصویب تراز نامه و سود 

) زیان ( منتهی به 28 اسفند ماه 1397 
2-انتخاب اعضاء هیئت مدیره 

3-انتخاب بازرسین 
4-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

مدیریت شرکت کیان کار توس
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت                            

راه اندازان صنعت خراسان )سهامی خاص(                
ثبت شده 8633 و شناسه ملی 10380243962 
دعوت به عمل می آید در جلس��ه مجمع فوق که در 
س��اعت 11 صبح روز پنجش��نبه 4/20/ 98 در محل 
اصلی شرکت واقع در خیابان سجاد یاسمن نبش یاسمن 

14 پالک 63 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند .
دستور جلسه :گزارش عملکرد منتهی به 29 /1397/12 

2-گزارش بازرس قانونی
3- تصویب ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان برای 

سال مالی منتهی 97/12/29
4- انتخاب بازرس قانونی 

5-سایر موارد 
هیئت مدیره 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت دوم )بطور فوق العاده( شرکت تعاونی 

مصرف کارکنان زندان های خراسان
جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم در روز 
پنجش��نبه مورخ 98/05/03 رأس ساعت 13 در محل 
نمازخانه پرس��نل زندان مش��هد تش��کیل م��ی گردد، 
از کلی��ه اعض��ای ش��رکت دعوت می ش��ود جهت اتخاذ 
تصمی��م نس��بت به م��وارد مش��روحه ذیل در جلس��ه 
شرکت نمایند، لذا اعضایی که امکان حضور آن ها در 
جلس��ه مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به 
موجب وکالتنامه کتبی به ف��رد دیگری واگذار نمایند 
در این صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو سه رأی و 
هر فرد غیرعضو یک رأی خواهد بود. ضمنًا افرادی که 
متقاضی کاندیدای هیئت مدیره و بازرس می باش��ند 
می توانند حداکثر یک هفته بعد از انتش��ار آگهی در 
س��اعت اداری ب��ه دفتر ش��رکت مراجعه و نس��بت به 

تکمیل فرم کاندیداتوری اقدام نمایند.
دستور جلسه:

1- گزارش عملکرد س��ال 1397 تعاونی توس��ط هیئت 
مدیره و بازرس

2- طرح و اتخاذ تصمیم عملکرد مالی سال 1397
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

4- انتخ��اب بازرس )اصلی و عل��ی البدل( برای مدت 
یک سال مالی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
زندانهای خراسان
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت تعاونی مسکن مهر 12 مشهد

)نوبت اول(
اولین جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
ش��رکت تعاونی مس��کن مهر 12 مش��هد در 
س��اعت 8 صبح روز یکش��نبه 98/04/9 در 
مح��ل مش��هد، مطه��ری جنوبی 14، مس��جد 

الزهرا تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود 
رأس س��اعت مقرر در مح��ل مذکور حضور 
بهم رس��انند و چنانچه حضور عضوی میسر 
نباش��د می تواند از میان اعضا و یا خارج از 
اعض��ا به نماین��ده تام االختیار خ��ود وکالت 
ده��د ک��ه در این ص��ورت هر عض��و با یک 
وکال��ت از اعض��ای دیگ��ر در جلس��ه حضور 

داشته باشد.
دستور جلس��ه: 1. تغییر ماده 5 اساسنامه 

)تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی(
2. تصویب اساسنامه جدید تعاونی 

هیئت مدی�ره ش�رکت تعاونی مس�کن مهر 12 
مشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت تعاونی مسکن مهر 12 مشهد ) نوبت اول(
بدی��ن وس��یله از کلی��ه اعض��اء محت��رم دعوت 
می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق الع��اده ش��رکت تعاونی مس��کن مه��ر 12 که 
در   1398/04/29 صب��ح  ش��نبه   8 س��اعت  در 
محل مش��هد، مطهری جنوبی14، مسجدالزهراء، 
تشکیل می شود در ساعت مقرر در محل مذکور 
حض��ور به هم رس��انند. طبق م��اده 19 آئین نامه 
اجرای��ی مجام��ع عموم��ی در صورتی ک��ه حضور 
عضوی در مجمع عمومی به عللی میس��ر نباش��د 
می توان��د حق رأی خود را ب��ه موجب وکالت نامه 
به عضو دیگری واگذار نماید و ضمنا تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و هر ش��خص 

غیر عضو تنها یک رأی می باشد. 
دستور جلسه:

1. اس��تماع گزارش��ات هیئت مدیره و بازرس��ان
2. طرح و تصویب صورت های عملکرد مالی شامل 

ترازنامه مربوط به سال مالی 1396 و1397 
 3. طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 
مال��ی 1398 4. ط��رح و تصوی��ب، تمدی��د کلیه 
قراردادهای اجرایی پروژه ه��ا )امانی/پیمانی( 

5. انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان
6. اتخاذ تصمیم در خصوص اخراج اعضاء بدهکار 

بر اساس ماده 17 اساسنامه
7. اتخ��اذ ه��ر گون��ه تصمیمی ک��ه در صالحیت 

مجمع عمومی عادی باشد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 12
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شوراى شهر مشهد مصوب كرد
  حذفكارمزد

شارژ حضورى «من كارت»
قــدس: پــس از چاپ 
قــدس  گزارش هــاى 
شارژ  كارمزد  درخصوص 
كارت»  «مــن  حضورى 
چون «خرج تراشى جديد 
شوراى شهر مشهد براى 
شهروندان» و «تنبيه 10 

ميلياردى مشــهدى ها به خاطر استفاده از من كارت» سرانجام 
شوراى شهر مشهد با حذف كارمزد شارژ حضورى موافقت كرد.

بــه گزارش قدس آنالين، ديروز در شــصت و دومين جلســه 
علنى شــوراى اسالمى شهر، شــهردارى مشهد مكلف شد به 
منظور فرهنگ  سازى و تشويق شــهروندان به روش هاى شارژ 
غيرحضورى، كارمزد شــارژ حضورى مــن كارت را حذف و در 
مقابل به افرادى كه از طريق غيرحضورى اقدام به شارژ من كارت 

مى كنند، 3 درصد شارژ مازاد تشويقى ارائه كند. 
اين مصوبه از تاريخ ابالغ قابل اجرا خواهد بود و جايگزين مصوبه 
كارمزد شارژ حضورى من كارت پيوست آلبوم بودجه سال 1398 
سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى مشهد خواهد شد.
رئيس كميســيون برنامه و بودجه شوراى اسالمى شهر مشهد 
درخصوص اين نظريه گفت: طبق مصوبه سال گذشته تاكنون 
تنها 64 باجه حضورى شارژ  من كارت متعلق به شهردارى مشهد 
حق دريافت مبلغ 2000 ريال به عنوان كارمزد شارژ من كارت را 
داشته اند. بتول گندمى با اشاره به انجام شارژ من كارت در بيش 
از 2400 مركز فروش و سوپرماركت هاى شهر مشهد، افزود: در 
اين مراكز بايد شارژ من كارت بدون كسر كارمزد انجام شود، اما 
متأســفانه بيشتر آن ها با كارمزد شارژ كسر مى كنند كه تخلف 
است. وى ادامه داد: هدف از مصوبه قبلى و دريافت كارمزد براى 
شارژ حضورى و همچنين ارائه مشوق ها براى شارژ غيرحضورى، 
ترغيب شهروندان به انجام شارژ غيرحضورى بود، اما با نداشتن 
كنترل و نظارت، تخلفاتى درخصوص اجراى اين مصوبه صورت 

گرفت كه منجر به نارضايتى مردم شده است.

 بازگرداندن سرمايه گذاران به شهر 
رئيس شــوراى شهر مشهد نيز در اين جلســه گفت: تنها راه 
برون رفت از فشارها، سرمايه گذارى و بازگرداندن سرمايه گذاران 
به شــهر اســت. محمدرضا حيدرى اظهار كرد: جدا از شرايط 
كشــور و محدوديت هايى كه ايجاد مى كنند، تنها راه برون رفت 
از فشــارها، موضوع ســرمايه گذارى و جذب سرمايه گذار است. 
بيشــتر از گذشته نياز داريم سرمايه گذاران را ارج نهيم. مسائل 
و مشــكالت آنان را بويژه در حوزه هايى كه سرمايه از خارج وارد 

كشور مى شود، حل كنيم.

يك مسئول در خراسان رضوى هشدار داد
 80 درصد كودكان زيرپوشش 

بهزيستى بدسرپرست هستند
فــارس: معــاون امور 
كل  اداره  اجتماعــى 
خراســان  بهزيســتى 
رضوى گفــت: در حال 
حاضر بيش از 80 درصد 
كه  كودكــى  از 1700 
اين  بهزيستى  مراكز  در 

استان به سر مى برند، بدسرپرست هستند.
غالمحسين حقدادى افزود: متأسفانه بايد گفت، با افزايش روند 
طالق در جامعه، شيوع اعتياد و ساير متغيرهاى تقويت كننده 
بدسرپرستى، چشم انداز روشنى بر اين موضوع متصور نيست 
و خيران، خانواده هاى داوطلب فرزند و دوســتداران كودكان 

بايد كارى كنند هر كودك يك خانواده مؤثر داشته باشد.
وى اظهار كرد: اين در حالى است كه تعدادى از اين كودكان 
خانواده هايى دارند كه با تشخيص مددكاران و دستگاه  قضايى 
فاقد صالحيت تشخيص داده شده و به خانواده هاى جايگزين 

منتقل شده اند.
وى نسبت به مســئله مهمى كه خطر روزافزون آن متوجه 
كودكان است هشدار داد و گفت: افزايش نسبت بدسرپرستان 
به كودكان بى سرپرست نگران كننده است، اين افزايش گوياى 
يك آســيب زمينه اى در خانواده اســت، از هم گسيختگى 
خانواده، ناســازگارى و طــالق، اعتياد پدر و مــادر، ازدواج 
مجدد، انحطاط اخالقى، تنش هاى مكرر و شــديد والدين، 
آنچنان اثراتى بر جسم و روان و سرنوشت كودك مى گذارد 
كه مقام قضايى را با وجود ســختگيرى، دقت و تالش براى 
حفظ خانواده، مجاب به حكم صالحيت نداشتن والدين براى 
نگهدارى كودك مى كند، پديده اى كه بســيار دردناك و در 

عين حال شايع است!
معاون امور اجتماعى اداره كل بهزيستى خراسان رضوى به 
پيامد هاى ناگوار نگهدارى اين كودكان در مراكز بهزيســتى 
اشــاره و اظهار كــرد: صرف نظر از همــه تأثيرهاى مخربى 
كــه دوران حضور كودك در چنين خانــواده اى بر تربيت و 
شخصيت او مى گذارد، حضور كودك در مراكز نگهدارى نيز 

پيامد هاى ناگوارى براى كودكان دارد.
حقدادى افزود: ســپردن اين كودكان بــه مراكز نگهدارى 
دسته جمعى نمى تواند احساس ناامنى را برطرف و نيازهاى 
روانى كودك را تأمين كند، به طورى  كه بى ثباتى زندگى در 
مراكز نگهدارى و تغيير مكرر كاركنان كه سبب كاهش اعتماد 
به نفس و خودباورى اين كودكان شده، افسردگى خشونت را 

نيز در كودك رشد مى دهد.

در پى حمايتى قابل تحسين در خراسان جنوبى
 37 زندانى آزادشده
 مشغول به كار شدند 

فارس: مديركل زندان ها 
و اقدامــات تأمينــى و 
تربيتى خراسان جنوبى از 
آزادى 13 زندانى جرايم 
غيرعمد مالى با گذشت 
شاكيان و حمايت خيران 
از زندان هاى استان خبر 
داد. على هاشمى با بيان اينكه 93 درصد زندانيان استان را مردان 
و 7 درصد اين آمار را زنان تشــكيل مى دهند، اظهار داشت: 74 
درصد زندانيان به علت موادمخدر، 11 درصد به علت سرقت و 6 

درصد به علت جرايم غيرعمد در زندان هستند.
وى از آزادى 13 زندانى جرايم غيرعمد مالى با گذشت شاكيان 
و حمايت خيران از زندان هاى اســتان خبر داد و بيان داشــت: 
مقدار بدهى اين زندانيان يك ميليارد و 100 ميليون تومان بوده 
كه از اين مبلغ 420 ميليون تومان توســط كمك هاى مردمى، 
ســتاد ديه و تسهيالت بانكى و680 ميليون تومان هم شاكيان 
از حق خود گذشــتند. مديركل زندان هــا و اقدامات تأمينى و 
تربيتى خراسان جنوبى از اشــتغال 37 زندانى آزاده شده با وام 
خوداشتغالى خبر داد و بيان داشت: 64 زندانى پس از آزادى از 
زندان براى دريافت وام خود اشتغالى به بانك هاى عامل معرفى 

كه از اين تعداد 37 نفر موفق به دريافت تسهيالت شدند.
هاشمى اضافه كرد: تسهيالت دريافت شده 650 ميليون تومان 
بوده كه مشاغلى مانند دامدارى، آرايشگرى، تعميرگاه خودرو، 
تعويض روغن، خشــكبار فروشى، كابينت ســازى، قالى بافى، 

بستنى فروشى و عطارى توسط اين افراد ايجاد شد.
وى اســتفاده حداكثرى از ظرفيت هاى قانونــى براى كاهش 
هدفمند جمعيت كيفرى را از برنامه هاى سازمان زندان ها ذكر و 
تبيين كرد: در شوراى طبقه بندى زندانيان، زندانيانى كه شرايط 
الزم و كافى براى استفاده از ظرفيت هايى از جمله عفو مشروط، 
عفو موردى، تعليق مجازات، مرخصى و زندان باز را دارند، بررسى 

مى شود.
مديركل زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى خراسان جنوبى 
همچنين گفت: هم اكنون 163 زندانى جرايم غيرعمد استان 
چشم انتظار كمك هاى مردمى براى آزادى از زندان هستند 
كه عمده ايــن زندانيان جرايم بدهكار مالى غيركالهبردارى 

هستند.

رفتار كودكانه در تايباد حادثه آفريد
 فرو رفتن ميخ پرچ 2/5 سانتى در 

پيشانى يك كودك
ايرنا: فرمانده انتظامى تايباد گفت: بى احتياطى دو كودك 10 
ساله تايبادى در استفاده نادرست از دستگاه ميخ پرچ كن، موجب 

فرو رفتن ميخ در سر يكى از آن ها شد.
سرهنگ على اكبر قربانى در تشريح اين خبر افزود: در پى اعالم 
اين حادثه به مركز فوريت هاى پليســى 110، تيمى از مأموران 
انتظامى و امدادى به محل حادثه واقع در شهر «مشهد ريزه» از 

توابع بخش ميان واليت شهرستان تايباد اعزام شدند.
وى ادامه داد: با حضور مأموران در محل مشــخص شد در اين 
حادثه ميخى به طول 2/5 سانتيمتر از دستگاه ميخ پرچ كن خارج 
و به سمت يكى از دو پسر بچه رها شده و پس از آن به پيشانى 
وى برخورد كرده است. فرمانده انتظامى تايباد گفت: فرد مصدوم 
با كمك نيروهاى امدادى بســرعت به بيمارستان خاتم االنبياء 
شــهر تايباد منتقل شد. قربانى افزود: به گفته پزشكان، كودك 
يادشده به مدت سه ساعت تحت عمل جراحى مغز و اعصاب قرار 
گرفت كه براى نخستين بار در اين شهرستان انجام مى شد و در 
حال حاضر وضعيت عمومى فرد حادثه ديده رضايت بخش است.

فرمانده مرزبانى خراسان رضوى خبر داد
 كشف 30 هزار ليتر سوخت قاچاق

در 72 ساعت 
خط قرمز: فرمانده مرزباني اســتان خراســان رضوي از كشف 

مقادير زيادى سوخت قاچاق در محموله هاى ترانزيتى خبر داد.
ســردار جان نثار، فرمانده مرزباني اســتان خراسان رضوي در 
اين زمينه بيان داشــت: در راستاي جلوگيري از هرگونه قاچاق 
سوخت و برخورد با قاچاقچيان سرمايه هاى ملي كشور، مرزبانان 
هنگ مرزى و مرزبانى درجه يك تايباد موفق به كشــف مقادير 
قابل توجهي ســوخت قاچاق شــدند. وى ادامه داد: مرزبانان 
خراسان رضوي با ايجاد ايســت و بازرسى هاى مستمر و تنگ 
نمودن عرصه فعاليت قاچاقچيان، موفق شدند بيش از 30 هزار 
ليتر سوخت قاچاق به ارزش يك ميليارد و 834 ميليون و 275 

هزار ريال را تنها در 72 ساعت گذشته كشف نمايند.
عالى ترين مقام مرزبانى اســتان ضمن تأكيد بر اجراي منويات 
فرمانده معظم كل قوا، اظهار داشــت: مرزبانان اين فرماندهي 
در پست هاى كنترل و مراقبت مرزي با رصد دقيق خودروهاي 
ترانزيتي موفق شــدند عامالن قاچاق سوخت را شناسايي و در 
مجموع از آن ها 30 هزار و 960 ليتر ســوخت كشف نمايند و 

آن ها را تحويل مراجع مربوط دهند.

 تصادف بامدادى 
يك كشته و 4 مصدوم داشت 

خط قرمز: افسر نگهبان 
آتش نشانى مشهد گفت: 
تصادف دو خودرو سوارى 
در بزرگــراه امــام على 
نفر  مــرگ يك  موجب 
و مصدوميــت چهار فرد 
نگهبان  افسر  شد.  ديگر 
آتش نشــانى مشهد روز گذشته در شرح اين خبر افزود: در اين 
حادثــه يكى از دو خودرو پرايد در حالى كه دو زن و ســه مرد 
سرنشــين آن بودند واژگون و سرنشــينان آن در كابين به هم 
پيچيده اين وسيله نقليه مصدوم و محبوس شدند. محمد على 
كاظمى ادامه داد: در اين حادثه سرنشينان خودرو پرايد به علت 
آسيب ديدگى شديد با تالش فراوان نيروهاى آتش نشانى كه از 
دو ايستگاه 7 و 34 در محل حادثه حاضر شده بودند، از خودرو 
خارج و توسط عوامل امدادى به بيمارستان منتقل شدند. وى 
يادآور شــد: يكى از سرنشينان خودرو مذكور كه يك مرد بود، 
متأسفانه به علت شدت جراحات در دم جان باخت. گفتنى است 
مأموران آتش نشــانى پس از برقرارى ايمنى در محل با تحويل 
صحنه حادثه بــه عوامل انتظامى و راهنمايــى و رانندگى، به 
ايستگاه هاى خود بازگشتند.علت بروز اين تصادف توسط پليس 

راهنمايى و رانندگى در دست بررسى است.

سعيد كوشــافر   شايد خيلى 
داشته  به خاطر  از ريش ســفيدها 
باشــند رســم «گنبد نما» را، قديم ها كه 
بيشــتر زائــران بــا اتوبوس راهى مشــهد 
مى شدند؛ رانندگان در تپه سالم كه در آن 
زمان نخســتين منظره، حرم مطهر رضوى 
قابل رؤيــت بود، توقف مى كردنــد. زائران 
پياده مى شدند و ســالمى مى دادند. برخى 
حتى لباس هاى خــود را تعويض مى كردند 
و لبــاس تميز مى پوشــيدند؛ عطر و گالب 
مى زدند تا براى ديدار با ســلطان خراسان 

آماده باشند.
 شــاگرد راننده ها هم كه اين شــوق را در 
زائران مى ديدند از آن ها مشــتلق يا همان 
كه به «گنبدنما» معروف است، مى گرفتند. 
امــا حاال چه؟ حاال كه پول حرف نخســت 
را مى زند، آيا مجازيم ســرمايه هاى معنوى 
مشــهدالرضا را به كسانى كه پول و سرمايه 
دارند، به هر بهانه اى بفروشــيم و زائران را 
مجبــور كنيم به جاى انتظــار ديدن گنبد 
و گلدســته هاى رضوى كه پنــاه مظلومان 
و شــفيع دردمندان و نيازمندان است، در 
ميدانــى كه بــه يمن ديده شــدن گنبد و 
گلدســته بارگاه منور رضوى، «سالم» نام 
گرفته، نماى كاخ هاى هخامنشــى را نظاره 
كــرده و حســرت زندگــى در لوكس ترين 
هتل هــاى ايــران و چه بســا خاورميانه را 
بخورند. از كنار ســالن هاى لوكس بولينگ 
و بيليارد و اســتخرهاى ســرد و گرم، سونا 
و جكوزى هاى فوق پيشــرفته و زمين هاى 
گلفى عبور كنند كــه مولتى ميلياردرهاى 
در حال بازى و گذراندن وقتشــان هستند. 
هتل هايى كه كرايه يك شبانه روز اقامت در 
آن ها برابر حقوق ســاالنه كارگرى است كه 
مدت ها پس انداز كرده تا بتواند ســفر چند 

روزه براى زيارت به مشهد داشته باشد.

  مطالبه اى كه تيتر رسانه ها شد
در روزهــاى گذشــته خبرى در ســرتيتر 
رسانه هاى مشــهد قرار گرفت و آن چيزى 
نبود جز خبــر «پلمب پروژه گردشــگرى 
پارك جنگلــى طرق مشــهد». اين پروژه 
كه شــهردارى مشــهد آن را «بزرگ ترين 
پروژه گردشگرى مشهد» مى داند در پارك 
جنگلى طرق به ارزش بيش از 135 ميليارد 
تومان در دســت اجراست. مالك اين پروژه 
حســين ثابت، ســرمايه دار مشهدى است 
كه ســال ها در خارج كشور و جزاير قنارى 
مشغول هتلدارى بوده و هست. او همچنين 
مالــك مجموعه هتل هــاى داريوش كيش 
بوده است كه به سبك كاخ هاى هخامنشى 

ساخته شده است.
پروژه گردشگرى طرق مشــهد، اگرچه در 
دوره شــوراى شــهر قبلى كليد خورده، اما 

مراحل اجرايى آن در يكى، دو ســال اخير 
رونق بيشــترى گرفته اســت. ايــن پروژه، 
برخــالف وســعت ســرمايه گذارى اش در 
ســكوت كامل خبرى كارش را پيش برده 
و تــالش شــده در كمترين تيــررس نگاه 
خبرى رســانه ها قرار گيــرد. پارك جنگلى 
طرق تا همين چند سال پيش، محلى براى 
گذراندن اوقات فراغت مردم منطقه محروم 
«ســيدى» و ديگر شــهرك هاى اطرافش 
بود كه جمعيتى بيــش از 300هزار نفر را 
در خــود جــاى داده و از كمترين امكانات 

تفريحى برخوردار است.
بخشــى از اين پارك جنگلى در برخى ايام 
ســال مانند نوروز و تابســتان ها تبديل به 
كمپى مى شــد كه براى اقامت ارزان قيمت 
زائــران مورد اســتفاده قــرار مى گرفت و 
امكانات حداقلى مانند ســرويس بهداشتى 
يــا حمــام صحرايــى را هــم در اختيــار 
زائــران كم درآمد قرار مــى داد. اما با ورود 
سرمايه گذار بزرگ كه به نظر مى رسد قصد 
به سبك  ساخت مجتمع هاى گردشــگرى 
كاخ هاى شــاهان هخامنشــى را دارد، كاخ 
آرزوهاى بســيارى از اهالى محلى و زائران 

كم درآمد فرو ريخت.

  اولويت اول هتل سازى نيست
شــايد توجيه برخــى از اعضاى شــوراى 
شهر و شهردارى مشــهد و البته مقام هاى 
استاندارى خراسان رضوى از واگذارى محل 
تفريح مردم و اقامت زائــران كم درآمد به 

يك ثروتمند خارج نشين، ساخت تأسيسات 
گردشــگرى براى جذب توريست باشد، اما 
بايد از آن ها پرســيد كه آيا مشــكل زائران 
شــهر مشــهد كمبود مكان هاى اقامتى و 
تأسيسات گردشگرى آن هم از نوع پنج و6 
ســتاره فوق لوكس همراه بــا زمين گلف و 

سالن بولينگ و بيليارد است. 
هم اكنون هم ظرفيت بسيارى از هتل هاى 
مشهد در بســيارى از ماه هاى سال تكميل 
نمى شود و به همين دليل ميان آن ها رقابت 
منفى شكل گرفته است. آمار و ارقام رسمى 
اتحاديه هتلداران مشهد هم نشان مى دهد 
در70 درصد ايام ســال بيــش از نيمى از 

ظرفيت آن ها خالى است.
واقعيت اين است كه مشــهد هم اكنون به 
اندازه كافى براى مســافران الكچرى هتل 
پنج ســتاره دارد، نياز اكنون شــهر مشهد 
ساخت و تأمين امكانات اقامتى ارزان قيمت 
اســت. اين درحالى اســت كــه مقام هاى 
مسئول مشــهد به جاى هدايت سرمايه ها 
به ايــن بخش و ســاخت اماكــن اقامتى 
ارزان قيمت، از سرمايه گذارى در هتل هاى 

الكچرى حمايت مى كنند.

  تفكرى با هدف 
توريستى كردن مشهد

از ديگرســو به نظر مى رسد برخى عامدانه 
و آگاهانــه و برخى نادانســته پيرو تفكرى 
شــده اند كه تالش دارد مشــهد را شهرى 
توريستى معرفى كند كه يكى از جاذبه هاى 

اين شهر توريستى حرم مطهر رضوى است. 
اين تفكر پيشتر هم نمودهاى عينى خود را 
بروز داده اســت و اتفاقاً مردم نشان دادند 
كه اصًال با اين تفكر همراهى نخواهند كرد.

بــه مطلب اصلى بازگرديــم، پارك جنگلى 
طرق در پرترددترين ورودى شــهر مشهد 
(جاده تهران - مشهد) قرار دارد به گونه اى 
كه بيشــتر زائران اين شهر در بدو ورود به 
شــهر با منظره اين پــارك جنگلى مواجه 
مى شــوند. پروژه گردشگرى طرق برخالف 
آنچه قانون اســت و نبايــد دور پارك ها و 
بوستان ها حصار بلند كشيده شود؛ اقدام به 
ديواركشى به بلندى سه متر كرده كه نشان 
مى دهد حســين ثابت، اين مكان را نه يك 
پارك جنگلى و محيطى عمومى، بلكه ملك 
شــخصى تلقى مى كند. از ديگر سو ديوارها 
به سبك كاخ هاى هخامنشى طراحى شده 
به گونه اى كه زائران در بدو ورود احســاس 
مى كنند بايد از كنار كاخ شاهان گذشت تا 

به حرم ائمه(ع) رسيد. 
در اين ميان جا دارد از رسانه ها و مسئوالن 
دلسوز هم كه در مقابل اين چنگ اندازى هاى 

فرهنگى سكوت كرده اند، انتقاد كنيم.

وقتى معمارى ناهماهنگ نماى يك شهر مذهبى مى شود

سكوت در برابر تزئين ورودى مشهد با ستون هاى هخامنشى

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصــوص اين مطلب به شــماره 

300072305 پيامك كنيد.

آب و �وا
 شدت گرفتن وزش باد در خراسان رضوى

قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: سرعت وزش باد 
در مناطق مختلف اين استان در دو روز آينده شدت مى گيرد.

بر اين اساس ســرعت وزش باد در مناطق جنوبى و شرقى 
خراسان رضوى در روزهاى آينده شديد، همراه با گردوخاك 
پيش بينى شده است. همچنين در اين مدت همراه با رشد ابر، 
بارش هاى رگبارى پراكنده باران در مناطق مختلف خراسان 
رضوى رخ خواهد داد. ميانگين دماى هوا در نواحى مختلف 
خراســان رضوى تا پايان هفته جارى تغييرات محسوســى 
نخواهد داشت به طورى كه بيشينه دماى هواى مشهد طى 

اين مدت بين 34 تا 35 درجه سلسيوس در نوسان است.

 مشغول به كار شدند 

پــس از چاپ 
قــدس  گزارش هــاى 
شارژ  كارمزد  درخصوص 
كارت»  «مــن  حضورى 
چون «خرج تراشى جديد 
شوراى شهر مشهد براى 

 معــاون امور 
كل  اداره  اجتماعــى 
خراســان  بهزيســتى 
رضوى گفــت: در حال 
 درصد 
كه  كودكــى   
اين  بهزيستى  مراكز  در 
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عقيل رحمانى  با دســتور مقام قضايى 
در دادسراى انقالب مشهد با برخى عامالن 
نابســامانى بازار ارز در مشهد برخورد و در 

اين زمينه 10 نفر دستگير شدند.
باتوجه به فعاليت گســترده برخى دالالن 
خيابانى كه در پشت پرده با سرشاخه هاى 
ايجاد آشــفتگى در بازار ارز هم بى ارتباط 
نيســتند و به اين واسطه قيمت لحظه اى 
و خيابانى بــراى دالر و ديگر ارزهاى رايج 
تعيين مى كنند، ســبب شد تا مقام قضايى 
در دادســراى انقالب مشــهد يكشــنبه 
گذشــته با صــدور دســتورى از مأموران 
مبارزه با قاچــاق كاال و ارز پليس آگاهى 
خراســان رضوى بخواهد پس از حضور در 

محل و رصد ميدانى ماجرا، عامالن اصلى 
ايــن اقدام خــالف قانون را شناســايى و 

بازداشت كنند.
برهمين اســاس بود كه چنديــن تيم از 
مأمــوران پليس آگاهى و يگان امداد عصر 
روز يادشده در خيابان امام خمينى حاضر 
شــدند و برخى عامالن نوسان قيمت بازار 
ارز در مشهد مورد شناسايى قرار گرفتند. 
از همين رو و در پى يك عمليات پليسى، 
10 نفر از دالالن خيابانى دستگير شدند و 
همه ارز هاى قاچاق كه حدود 8000 دالر 
و 6 ميليــون و 500 دينــار عراقى بود به 
همراه متهمــان توقيف و به پليس آگاهى 

استان منتقل شدند.

اين گــزارش حاكى اســت متهمان پس 
از طى شــدن مراحل انتظامى و تشــكيل 
پرونده فروش ارز قاچاق در حاشيه خيابان 

به تعزيــرات حكومتى اســتان منتقل تا 
قانون در مورد آن ها تصميم گيرى كند.

خط قرمز رئيــس پليس آگاهى خراســان شــمالى از 
دســتگيرى كارمند متخلفى كه اقدام به دريافت رشــوه از 

تعدادى ارباب رجوع كرده بود، خبر داد.

 پيگيرى يك گزارش و لو رفتن ماجرا
ســرهنگ رضا عرب زاده در تشــريح جزئيات ايــن خبر عنوان 
داشت: در پى شكايت يكى از شهروندان مبنى بر اينكه در چند 
روز گذشــته براى انجام كار ادارى به يكى از ادارات دولتى سطح 
شهرستان بجنورد مراجعه كرده و يكى از كارمندان آن اداره براى 
رسيدگى به درخواست شاكى، مبلغى را به عنوان رشوه درخواست 
كرده است، بالفاصله موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت.وى 
با اشاره به اينكه كارشناسان پليس آگاهى ابتدا براى مشخص 
شدن صحت و سقم ماجرا تحقيقات گسترده اى در اين باره آغاز 
كردند، افزود: در اقدامات صورت گرفته مشخص شد موضوع 
گزارش شده صحت داشــته و جرم واقع شده است. سرهنگ 
عرب زاده با بيان اينكه با پيگيرى به عمل آمده مشخص شد متهم 

پيشتر نيز اقدام به دريافت مبالغى از ساير مراجعه كنندگان نموده 
است، يادآور شد: با هماهنگى مقام قضايى كارمند خاطى دستگير 

و براى تكميل تحقيقات به پليس آگاهى استان انتقال داده شد.

 اعتراف متهم به اخذ رشوه
اين مقام انتظامى با تأكيد بر اينكه متهم پس از مواجهه با داليل 
و مســتندات و رودر رو شدن با شاكيان پرونده به بزه انتسابى 
اعتراف كرد، گفت: در بررســى هاى به عمــل آمده متهم در 
مجموع اقدام به دريافت 50 ميليون ريال وجه نقد تحت عنوان 

رشوه از تعدادى ارباب رجوع كرده بود. 
رئيس پليس آگاهى استان خراسان شمالى در پايان با اشاره به 
اينكه در نهايت متهم پس از تشــكيل پرونده براى انجام مراحل 
قانونى تحويل مراجع قضايى شــد، خاطرنشــان كرد: پليس با 
اين گونه اقدام ها با همه توان برخورد مى كند و انتظار ما اين است 
كه شهروندان عزيز در صورت مشاهده اين گونه اقدام ها، بالفاصله 

مراتب را از طريق پل ارتباطى 110 به پليس اطالع دهند.

در پى مبارزه با فروش ارز قاچاق 

10 دالل خيابانى دالر دستگير شدند

پول زور وفا نكرد

دستگيرى كارمند رشوه گير در بجنورد



ورزش خراسان

آسمان

منتخب جایزه ابوریحان بیرونی درگپ و گفتی با قدس مطرح کرد

جای خالی نخبگان در پازل حل مشکالت
محبوبه علی پور »دکتر مســعود میرزائی 
شهرابی« این روزها در حالی 39 سالگی خود 
را آغاز کرده که به یمن همت وهوشــمندی 
خود، می تواند شیرینی ثمره 20 سال تالش و 
علم آموزی خود را بچشد. چنان که در روزهای 
آینده مقارن بــا روز گرامیداشــت ابوریحان 
بیرونی و در مراســم پنجمین دوره تجلیل از 
پژوهشگران جوان، این چهره خراسانی نیز از 
سوی فرهنگستان علوم ایران، به عنوان محقق 
برتر کشور در حوزه شیمی معرفی و برگزیده 
خواهد شــد. برای آشنایی بیشتر با این عضو 
هیئت علمی دانشــگاه فردوسی گفت وگویی 

انجام دادیم که در ادامه می خوانید. 

 رفع چالش های زیست محیطی
 با تکیه بر تحقیقات زیربنایی

دکتر میرزائی شــهرابی که حدود250 مقاله 
isi و بین المللــی در کارنامه علمی خود دارد، 
درباره دیگر موفقیت هایش می گوید: عالوه بر 
توفیقات حاصل شده، در ماه های گذشته نیز 
به عنوان ســرآمد علمی از ســوی فدراسیون 
ســرآمدان ایران و معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری معرفی شــده و همچنین 
به عنوان 5 درصد هیئت علمی برتر دانشگاه 

فردوسی برگزیده شده ام. 
وی در پاســخ به اینکه موضوع مورد بررسی 
شما برای کسب جایزه ابوریحان بیرونی درسال 
جاری چه بوده، اظهارمی کند: تیم تحقیقاتی ما 
ترکیبی فلز-آلی بر پایه فلز مس و لیگاندهای 
آزیدی و پلی کربوکسیلیک را سنتز کرده که 
این ترکیب فلز- آلی قادراست گاز دی اکسید 
کربن را که گازی گلخانه ای بوده و آثار زیانباری 
برای محیط زیست دارد را با موفقیت ازمیان 
چندین گاز جداسازی کند. البته این ترکیب 
به احتــرام نام دانشــگاه فردوســی باعنوان 
)Cu(1-MFUM نام گذاری شده و به انجمن 

سلطنتی شیمی اعالم شده است. 
این عضو انجمن شیمی ایران می افزاید: پژوهش 
دیگری در حوزه حفاظت محیط زیست انجام 
دادیم که مبتنی بر ســنتز هیبریدها بر پایه 
پلی اکسومتاالت ها است که در روند شکافتن 
 h2 مولکــول آب منجــر به تولیــد گاز پاک
می شــود. در حال حاضر از پژوهش های مورد 
توجه شیمیدان های جهان، می توان به تولید 
گاز h2 اشــاره کرد که یکی از شیوه های این 

قضیه، شکافتن مولکول آب است.
دکتر میرزائی همچنین خاطرنشان می کند: 
درحال حاضــر مهم تریــن پروژه های معتبر 
درجهان در حوزه حفاظت از محیط زیست قرار 
دارد چرا که از مخاطرات جدی در جهت بقای 
بشر، همین چالش های زیست محیطی است. 

از آنجا که ســوخت های فسیلی آلودگی های 
بی شــماری را تولید می کنند باید به ســمت 
تولید انرژی های پاک برویم. چنان که شاهدیم 
در شهر ونیز ایتالیا استفاده از سوخت فسیلی 
ممنوع شــده زیرا آثار سوخت های فسیلی بر 
بناهای تاریخی و مواریث فرهنگی این شــهر 
تأثیرات مخرب دارد. ازهمین رو دولت ایتالیا 
نیز شیمیدان های این کشور و حتی جهان را 
تشویق می کند که درحد امکان به سمت تولید 

گاز h2 بروند.

  لزوم حمایت از نخبگان
به اعتقاد اندیشــمندان، در حالی که ســرانه 
بودجــه تحقیق و توســعه در آمریکا، 1300 
دالر در سال و در 30 کشور اول علمی جهان 
حداقل باالی 1000 دالر است و سرانه بودجه 
تحقیقاتی کشورما تنها حدود 20 دالر برآورد 
می شــود با این وضعیت، هدف گــذاری برای 
رســیدن به جمع چند کشور اول علمی دنیا 
در چهار، پنج دهه آینده غیرواقع بینانه به نظر 

می رسد. 
دکتــر میرزائی با اشــاره به اینکــه گرچه در 

ســال های اخیر شــاهد رشــد حمایت های 
دولتی از جامعه نخبگانــی بوده ایم اما همین 
مساعدت ها نیز درمقایسه با کشورهای رقیب 
چنــدان قابل قیاس نیســت، اظهار می کند: 
من به ســهم خودم به متولیان امر اطمینان 
می دهم با توجه به قابلیت های علمی، پشتکار 
و تعهدی که در محققان ایرانی دیده می شود، 
چنانچه حمایت های دولتــی افزایش یابد، به 
طورحتم می توانیم گوی سبقت را از کشورهای 
رقیب برباییم و بیش از پیش نام کشورمان را 
پرآوازه کنیم.وی می افزاید: به طور متداول در 
کشورهای پیشــرفته، وقتی مشکل و بحرانی 
ایجاد می شــود بودجه پژوهشی کشورشان را 
افزایش می دهند تا راهکارهای جدیدی برای 
حل آن پیدا کنند، این حالی است که در کشور 

ما چنین رویه ای مرسوم نیست. 
این اســتاد دانشگاه تأکید می کند : امروزه در 
منطقه رتبه اول علمی را داریم و در سال بیش 
از 15 هزار سند علمی و مقاله بیشتر از ترکیه 

منتشر می کنیم. 
همچنین دارنده رتبه ششــم دانش نانو، رتبه 
دهم دانش شیمی و رتبه شانزدهم علمی دنیا 
هســتیم . درحال حاضر نیز با وجود بیش از 
4/5 میلیون دانشــجو که 150 هزار نفر آنان 
دانشــجوی دکترا و 700 هزار دانشجوی فوق 
لیسانس هســتند، موفقیت هایی را درحوزه 
علوم هوا-فضا، تسلیحاتی، سلول های بنیادی و 
غیره کسب کرده ایم که کسب این دستاوردها 
حکایــت از آن دارد هر جا تصمیم ســازان و 
سیاست گذاران کشور برمقوله ای اراده کرده اند، 

به توفیق رسیده اند. 

  هدایت متوازن استعدادها
دکتر میرزائی در مقوله ضرورت توجه به تربیت 
محققان علــوم پایه نیز می گویــد: ما باید از 
سطوح دانش آموزی به اهمیت علوم پایه توجه 
کنیم،چنان که مارگارت تاچر که دانش آموخته 
شــیمی و حقوق از دانشگاه اکســفورد بوده 
و در ابتدا به ســمت وزیر آموزش وپرورش و 
در نهایت به نخســت وزیری انگلیس رســید، 
این جمله مشــهور را دارد ؛ »کمکی که علوم 
پایه به کشورانگلســتان کرد، تاالر بورس این 
کشورنتوانست انجام بدهد«. در واقع این عبارت 
بر سودمندی و اثرگذاری علوم پایه در جوامع 

تأکید دارد.
 دانش آموزان ما ازتوانمندی های ارزشــمندی 
برخوردارند و این حیف اســت که ما آن ها را 
با بحث واهمیت علوم پایه آشــنا نکنیم چرا 
که این دانش عایدات مادی ومعنوی بسیاری 
برای جامعه در پی خواهد داشــت زیرا تمام 
فعل وانفعاالت عرصه های پزشــکی، صنعتی، 
کشــاورزی و دارویی همه برگرفته از مفاهیم 

علوم پایه است. 
ازهمین رو مکرر درجلسات درسی ودانشگاهی 
تأکید می کنم علوم پایه کلید حل بسیاری از 
ابهامات و مشکالت سایر علوم تئوری، کاربردی 
وصنعتی است. نکته دیگر اینکه اقتصاد کشور 
ما بر پایه مزیت های نسبی موجود نفت، گاز، 
پتروشیمی و معادن است، ازهمین رو بخشی 
از اســتعدادهای برتر به ســمت رشــته های 
مرتبط هدایت نمی شوند، یعنی توزیع متوازن 
استعدادها در رشــته های مختلف به درستی 

صورت نمی پذیرد.

فرهنگ  وهنر

ستون ششم

  بازی هنرمند مشهدی 
در»چشم و گوش بسته«

فیلم ســینمایی »چشم 
و گــوش بســته« بــه 
»فــرزاد  کارگردانــی 
مؤتمــن« و بــا حضور 
»بهرام  حیایی«،  »امین 
با هنرمندی  افشاری« و 
صولتی«  »محمدرضــا 

هنرمند مطرح تئاتر مشهد، آماده اکران شد.در خالصه داستان 
این فیلم کمدی آمده است:مردی توسط یک زن تبهکار ُکشته 
می شــود و دو غریبه را به جرم قتل بازداشت می کنند. یکی 
صحنه قتل را ندیده چون نابیناست، آن یکی هم فقط صحنه 
را دیده چون ناشنواست! آن ها یک صبح تا غروب فرصت دارند 

که از این مهلکه جان سالم به در ببرند. 

  نمایشگاه نقاشي گروهی
 در نگارخانه آتیه 
نقاشــي  نمایشگــــاه 
گروهی آثــار هنرجویان 
دررودی  ایران  نگارستان 
آتیــه  نگارخانــه  در 
 نیشــابور گشایش یافت.
در این نمایشگاه 35 اثر 
نقاشي از 12 نفر در ابعاد 

30*21 الی 70*50  سانتیمتر با تکنیک مدادرنگی، گواش، 
پاستل، آبرنگ، اکرولیک وکالژ بوده و با سبک رئالیسم و ذهنی 

و موضوع طبیعت، طبیعت بی جان و تخیلی  برپا شده است.
نمایشــگاه تا 29 خــرداد98 هر روز از ســاعت 17 الی 21 

بعدازظهر در محل نگارخانه آتیه نیشابور برپاست.

 اجرای 4 اثر نمایشی در مساجد بجنورد 
معاون هنری حوزه هنری 
خراسان شمالی از اجرای 
چهار اثر نمایشی در 1۶ 
مسجد بجنورد خبر داد.
اینکه  بیــان  با  حصاری 
اجــرای ســومین فصل 
مســجد  بچه های  تئاتر 

خراسان شمالی از چندی پیش شروع شده است، اظهار کرد: 
نمایش »منم مصیب« به کارگردانی »امیر زیبایی« عالوه بر 
مسجد حاج صفایی در مساجد چهارده معصوم، بقیه اهلل و امام 

خمینی )ره( اجرا شد.
وی افزود: »غربت قریب« به کارگردانی »ســعید نیستانی« 
در مســاجد قدس، امام حسن عســکری)ع(، امام رضا)ع( و 
فاطمه الزهرا)س(حصاری  «ایمان» و »عتیقه« به کارگردانی 
آریاوندکه در مساجد  بقیه اهلل، حاج صفایی و امام خمینی به 

نمایش گذاشته شد را از دیگر آثار نام برد.

با هدف ایجاد باغ ایرانی انجام شد
 واگذاری ۳ هکتار اراضی بابا لقمان 

به میراث فرهنگی
قدس: مدیرمیراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
شهرستان سرخس گفت: 3 هکتار اراضی بابا لقمان به میراث 

فرهنگی برای ساخت باغ ایرانی واگذار شد. 
مجید حسینی افزود: خواســته دیرینه مردم سرخس برای 
ساماندهی این بنای ارزشــمند محقق و قرارداد مربوط بین 
آســتان قدس رضوی و اداره کل میراث فرهنگی منعقد و 3 
هکتار از اراضی اطراف بابا لقمان برای اجرای طرح باغ ایرانی 

به میراث فرهنگی واگذار شد. 
وی ادامــه داد: واگذاری این اراضی حاصل  رویکرد تعاملی و 
مثبت قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی و پیگیری های 

مستمر دو ساله بود.

 ماجرای جابه جایی رئیس دانشگاه 
پیام نور مرکز مشهد چیست؟

فارس: قائم مقام بسیج دانشــجویی دانشگاه پیام نور مرکز 
مشــهد ضمن رد کردن این ادعا کــه جابه جایی رئیس این 
دانشگاه شــایعه اســت، گفت: حرکات و اعمال چند تن از 
استادان که به عنوان لیدر این جریان از مدت ها پیش با فشار 
فراوان در پی گرفتن صندلی ریاست دانشگاه هستند، کاماًل 

مشهود بوده که یکی از آن ها از فعاالن فتنه 88 است.
نرگس امیدوارنســب ادامه داد: البته اسامی چهار نفر از این 
افراد را ما اطالع داریم که یکی از آن ها در فتنه 88 نیز فعال 
بوده است. وی تأکید کرد: با توجه به عملکرد شایسته رئیس 
دانشگاه، امیدواریم ریاست دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با 
نگاهی آزاداندیشانه، فشارهای عده ای که در پی کسب منفعت 
هستند را کنار زده و به عنوان پدری مدبر و دلسوز، فرزندان 

سنگر علم و فرهنگ خود را شاد کند.

 افزایش 7 برابری تعداد آهوهای ایرانی
 در نیشابور

 - ر بـــــو نیشــا
رئیس  خبرنگارقدس: 
محیط  حفاظــت  اداره 
از  نیشــابور  زیســت 
برابری  هفــت  افزایش 
ایرانی  آهوهــای  تعداد 
شهرســتان  ایــن  در 

خبر داد.محمدمهــدی نوربخش گفــت: هم اکنون حدود 
آهــوی  از 1500  بیــش  و  اوریــال  قــوچ  3000 رأس 
ایرانــی در نیشــابور وجود دارد و این در حالیســت که در 
نخســتین سرشــماری ها در سال های گذشــته، جمعیت 
آهــوی ایرانی در این  منطقه، فقط 200 رأس بوده اســت.

منطقه حفاظت شــده رئیسی شهرستان نیشابور، چهارمین 
زیستگاه اصلی آهو در ایران است که 50 هزار هکتار وسعت 

دارد.

 دعوت ۳ بازیکن خراسانی
 به اردوی تیم ملی سپک تاکرا

سه بازیکن و یک مربی 
تیم  اردوی  به  خراسانی 
تاکرا دعوت  ملی سپک 

شدند.
آفرین شیرخانی، فاطمه 
محمدکریمــی و زینب 
غالمی، بازیکنان و بهناز 
احمدنیا، مربی منتخب استان برای حضور در مسابقات آسیایی 
تایلند معرفی شدند. ورزشکاران در این اردو به صورت استانی 
زیر نظر مربیان اســتان ها تمرین کــرده و در پایان به اردوی 

مشترک کشوری دعوت خواهند شد.

  افزایش ۱۵ درصدی باشگاه های 
ورزشی به بانوان

رئیس گــروه هماهنگی 
امــور ورزش بانوان اداره 
جوانــان  و  ورزش  کل 
خراســان رضوی گفت: 
بیش از 1200 باشــگاه 
اســتان  در  خصوصــی 
از  کــه  دارند  فعالیــت 
ایــن تعداد،800 باشــگاه مجوز فعالیت در بخــش بانوان را 
دارند و امسال با رشــد 15 درصدی در این بخش مواجهیم.

فهیمه سروری اظهار کرد: مجموعه های ورزشی که از محل 
کمیسیون ماده 88 به بخش خصوصی واگذار شده اند، موظفند 
در هفته سه جلسه در هر رشته های ورزشی در اختیار بانوان 

قرار بگیرند.

  نیاز 2۵ میلیاردی برای تکمیل سالن تیغاب
در سفر یکروزه استاندار 
و  جنوبــی  خراســان 
به  اســتان  مســئوالن 
شهرستان قائن، از پروژه 
ســالن ورزشی روستای 

تیغاب بازدید شد.
مدیرکل ورزش و جوانان 
خراســان جنوبی در این خصوص گفت: پروژه سالن ورزشی 

تیغاب حدود 25 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
مهران سرپرست ادامه داد: مقرر شد تفاهم نامه ای سه جانبه 
بین استانداری، فرمانداری قائنات و اداره کل ورزش و جوانان 
استان منعقد شده و تأمین اعتبار کامل برای این پروژه انجام 

شود تا در پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

فرهنگ و زندگی4
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شماره پیامک: ۳00072۳0۵  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹0۳۸۳4۳۸0۱ 

فضای مجازی: 

دشمن جرئت حمله به کشور را ندارد

قدس: فرمانده آماد و پشــتیبانی منطقه شمال شرق نزاجا 
گفت: به برکت ایستادگی جوانان ما و خانواده ایثارگران در 
دوران هشت سال دفاع مقدس، دشمن جرئت حمله به کشور 
را ندارد.سرهنگ مکفی که در همایش ایثارگران نیروی زمینی 
ارتش با حضور  خانواده شهدا، ایثارگران و فرماندهان یگان های 
قرارگاه منطقه ای شمال شــرق در مشهدســخن می گفت، 
با قدردانی ازجانفشانی های شــهدا و ایثارگران نزاجا افزود: 
سرکشی از خانواده معظم شهدا و ایثارگران مهم ترین عاملی 
است که می تواند نسل جوان جامعه را با فرهنگ ایثار و شهادت 
بیشتر آشنا کند.در این مراســم، از خانواده شهدا،ایثارگران 
و جانبــازان نیروی زمینــی ارتش تجلیل بــه عمل آمد.

دولت برای »پوکی استخوان« برنامه دارد!

تسنیم: قیمــت شیر در مشهد باز هم افزایش پیدا کرده و 
مشخص نیست با این شــرایط مردم چگونه باید این ماده 

حیاتی را تهیه کنند. 
شــهروندان مشــهدی ضمن گالیه از ایــن موضوع اظهار 
می دارند: با این روندی که شــاهد هستیم به  نظر می رسد 
دولت و انجمن های مربوط برنامه ریزی دقیقی برای پوکی 

استخوان مردم دارند و برای آن برنامه ریزی شده است!
به گفته آنان شیر کیسه ای بین 2۶00 تا 3000 تومان بود 
و امروز ارزان ترین شیر کیســه ای موجود در بازار به حدود 
3200 تومان رســیده؛ یعنی حداقل شاهد افزایش قیمت 

۶00 تومانی شیر هستیم.

شناسایی پیکر سردار شهید خراسانی

قدس: پیکر مطهر یکی از سرداران شهید خراسانی در دفاع 
مقدس بتازگی در عملیات تفحص شناسایی شد.

مسئول روابط عمومی بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان 
رضوی گفت: بتازگی شناسایی پیکر یکی از سرداران شهید 
خراسانی در دفاع مقدس از طریق آزمایش دی. ان. ای مشخص 
شد که به شهید غالمرضا پروانه تعلق دارد.مهدی طوریان 
افزود: این سردار شهید در زمان شهادت، فرماندهی گردان 
رعد لشکر پنج نصر خراسان را بر عهده داشت و پیکر پاکش 
پس از 3۶ سال به خانه بازمی گردد و در زادگاهش سبزوار 
تشییع می شود.شهید غالمرضا پروانه، دوم فروردین 1338 
در روستای حسن آباد از توابع شهرستان سبزوار متولد شد.

نماینده این شهرستان درگفت وگو با قدس خبر داد
  بهره برداری از افالک نمای نیشابور 

در هفته دولت
قدس آنالین - رضا طلبی: عضو مجمع نمایندگان استان 
خراســان رضوی گفــت: افالک نمای نیشــابور هفته دولت 
بــه بهره برداری خواهد رســید.حمید گرمابــی در گفت وگو 
با قدس آنالین اظهار داشــت: در سفر رئیس سازمان برنامه و 
بودجه به شهرستان نیشابور، تخصیص فوری بودجه برای تسریع 
در اجرای چند پروژه این شهرستان صورت گرفت. وی تصریح 
کرد: در جریان سفر رئیس جمهور به شهرستان نیشابور، برای 
تسریع در اجرای پروژه افالک نمای نیشابور، مبلغ 100میلیارد 
ریال در نظرگرفته شده بود که این مبلغ تاکنون تخصیص پیدا 
نکرده که تخصیص فــوری آن از طرف دکتر نوبخت صورت 
گرفت.نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس افزود: در حال حاضر 
ایــن پروژه از حیث تجهیزات فنی آماده بهره برداری اســت و 
تاکنون دو بار به صورت غیررســمی برای تست مورد آزمایش 
قرار گرفته و یکســری محوطه سازی آن هنوز نیاز به کار دارد 
که با این تخصیص و پرداخت بودجه، مقرر شــد این پروژه تا 
هفته دولت افتتاح و به بهره برداری برســد.  وی تصریح کرد: 
همچنین برای تکمیل بیمارستان سوم نیشابور نیز مقررشد در 
طول امسال و سال آینده مبلغ 300میلیارد ریال تخصیص و 
پرداخت شود تا قســمت عمده ای از این پروژه تکمیل و اجرا 
شود که انتظار می رود این بیمارستان در سال 1400 افتتاح و 
آماده ارائه خدمات به مردم باشد.گرمابی بیان داشت: همچنین 
در جریان بازدید از معدن فیروزه برای آسفالت قسمتی از جاده 
این معدن که یک منطقه گردشگری است، مبلغ 15 میلیارد 
ریال تخصیص فوری از سوی دکتر نوبخت صورت گرفت که با 
این اعتبار آسفالت آن در یکی، دوماه آینده صانجام خواهد شد. 

7۵۵۹جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

1. استاد فقید سنتور کشورمان که در آثاری چون 
بیداد ، آستان جانان ، سرعشق و... همکاری داشت 
2. نوعی حلوا – شاعر قصیده گو و مثنوی سرای 
باتری  کهنه-  دل آزار  هجری-  ششم  قرن 
غذای   – کردن  شل  را  سرکیسه   .3 خودمانی 
فاصله-  نت چهارم 4. حرف   – مجلس عروسی 
کشباف-بروزدادن  پارچه   .5 ای کاش   کم عرض- 
 ۶. طبیعی- چهارپایان – روشی برای طبخ برنج 
7. بیماری ، مرض - شهری در ایتالیا – رودخانه ای 
به طول110کیلومتر در شمال فارس که به »کر« 
می ریزد 8. فراموش کننده- پناه دادن- ماه پنجم  
سریانی 9. نقطه تمرکز یا انتشار امواج- مجبور- 
انگلیسی  الفبای  در  شکل  اسبی  نعل   حرفی 
و  دنیا-فقیر  اقتصادی  نشریه  معروف ترین   .10
بی چیز- خوراکی مطبوع تابستان 11. صفت میوه 
خوب- بیماری ورم یا پیچیدگی سرخ رگ، سیاه رگ 
یا مجرای لنفی  12. شناکردن –  لذتبخش و 
بندری  بچه-  کشیدنی   .13 برهنه  خوشایند- 
در ترکیه – همسر رستم 14. قلعه مستحکم – 

 عالمت جمع مونث – بی بند وبار – عدد ورزشکار 
15. از غرب به خیابان انقالب و از شرق به خیابان 

دماوند تهران منتهی می شود  

1. برنج پخته – غله استراتژیک- دیدار 2. شیرینی 
پایان   .3 غزوات  از  پاردم-   – پیچیده  ورقه ای 
امام علی )ع( و حضرت  تبار  و  فرزندان  دهنده- 
فاطمه)س(- قلیل 4. درخت تسبیح – یار داستانی 
ویس- ساختمان و سازنده آن 5. نوعی شیرینی  
سنتی بسیار مقوی  – از بخش های اوستا ۶. یکی 
ازقدیمی ترین سینماهای تهران- حرفی در الفبای 
– خاندان-  – پدرترکی 7. جسم- چهره  یونانی 
 عنصری با عدد اتمی 18 از گروه گازهای نجیب 
زهی  سازی   – مرکبات  خانواده  از  میوه ای   .8
نواخته  با مضراب  با72سیم که  به شکل ذوزنقه 
مرغ   - زبان  شکستگی   .9 بلندمرتبه  می شود- 
می رود-گشاده  و باز – عزیز من وشما10. خواهر و 
برادر اصلی – سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی 

 – ترقی دادن 11. پرتیراژترین روزنامه جهان  - پیامبری در آتش 
زدنی  ثناگویی 13.   – بازدید  و  کنترل  بی آغاز-  »نهاد«   .12
بیماری  انتقال   - اروپایی  مه آلود  پایتخت  اهل   بهانه گیر- 
14. پایدار برسر پیمان – پایتخت اشکانیان و ساسانیان که امروزه 
فقط خرابه های طاق کسری از آن به جا مانده- مزه فلفلی 15. 
معامله پایاپای- قسمت بیرونی لباس – قوم وحشی اروپای باستان

  افقی

  عمودی

نخبگان با 

زیست بوم
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