
 بافت مرکزی مشهد 
حق حیات را  از شهروند گرفته است

 نهادهای آموزشی برای کشف استعدادها 
برنامه ای ندارند

گفت وگو با مصطفی توفیقی، شاعر و نویسنده مشهدیوزیر سابق راه و شهرسازی:

وزیر ســابق راه و شهرســازی گفت: فضای پیرامون 
حــرم رضوی یک پالزای 100درصد تجاری ا ســت 
البته پیوستگی فضای شــهری با سوداگری تجاری 
ظاهر زیبایی به شهر داده اما در عمل حق حیات را 
از شهروند گرفته است. عباس آخوندی روز گذشته 
در دومین اجالس مجمع مشــورتی کمیسیون های 

شهرسازی شوراهای اسالمی ...

بی شــک کســب 200 جایزه در رویدادهای ادبی و 
هنری معتبر ملی و بین المللی، انتشار بیش از چندین 
کتاب مستقل و مشارکت در تألیف صد و چند کتاب 
مشــترک، به تنهایی آن قدر قابل توجه اســت که 
زمانی را به گفت و گو با »مصطفی توفیقی« فرهیخته 
خراسانی اختصاص بدهیم، اما جدی ترین مسئله برای 

این همنشینی تنوع و کثرت ...
.......صفحه 4 .......صفحه 3 
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طبقات مازاد؛ شیوه جدید بساز بفروش ها در بازار راکد
 ارتشا و اختالس عناوین اتهامی 
دو  مسئول بازداشت شده است

 ماجرای خیانت 
در یک شرکت سیمان

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

 در دهمین یادواره 
شهدای وحدت عنوان شد

استکبار قدرت 
تضعیف انقالب 
اسالمی را ندارد

 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: امروز استکبار 
به جایی رســیده که قدرت تضعیــف و خاموش کردن 
انقالب اســالمی را ندارد.آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی 
در دهمین یادواره شــهدای وحدت که در مجتمع آیه ها 
برگزار شــد، اظهار کرد: انقالب اسالمی جاده ای با عنوان 
پیروزی خون بر شمشیر باز کرد و این مسیر از 40 سال 
پیش تا به امروز موجب جمع شدن استکبار از یک گوشه 
جهان بوده اســت.وی افزود: جریان اقتدار روز به روز در 
کشور اسالمی توسعه یافته و راهنمای آن نیز رهبر معظم 
انقالب بوده است، امروز سفره اسالم را با وسعت بیشتری 
پهن کرده ایــم و هدف و آرمان ما از ســوی خداوند در 
عالم تحقق یافته اســت، البته تنها ابــزار پیمایش این 
جاده شــهدای گرانقدر اسالم هستند. آیت اهلل علم الهدی 
با بیان اینکه دشــمن از متحد شدن مســلمانان با هدف 
گسترش اسالم عصبانی می شود، ادامه داد: دشمن شناسی، 

تکلیف شناسی و بصیرت ...

 قدس گزارش می دهد

.......صفحه 2 

دو  فرد مســئول در یک کارخانه سیمان وابسته به دولت در خراسان 
رضوی که از سال ۹2 برای باال کشیدن بیت المال آستین باال زده بودند، 
سرانجام با ورود دستگاه قضایی پرده از اقدامات مجرمانه شان برداشته 
و همراه با چند مدیر شــرکت خصوصی دیگر دستگیر شدند.در پرده 
اول این پرونده پیچیده اختالس و ارتشا، کارشناسان یکی از نهادهای 
امنیتی پس از حساس شدن روی تحرکات مسئول تأسیسات کارخانه 
معتبر تولید سیمان که همزمان هم سمت های دیگری مانند کارشناس 
تأسیسات و مسئول آموزش آن واحد تولیدی را هم یدک می کشید، به 

صورت پوششی نحوه ارتباط گیری...

 کتاب خوانی
نیاز فراموش شده خانوار ایرانی

 این روزها باز نوبت ساالنه یکی دیگر از مناسبت های تقویمی کشور 
شده که مصداق همان شعر دوران کودکی بسیاری از ایرانیان است شعر 
یار مهربان.آری از گذشــته می خواندیم که کتاب یار مهربان بی زبانی 

.......صفحه 4 است که سخن های بسیار می گوید ...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

شنبه 25 آبان  1398 

   18 ربیع االول 1441
  16 نوامبر 2019  
سال سی و دوم 

  شماره 9109  
ویژه نامه 3493 

كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف صنایع دستی و گلدوزان مشهد
در اجرای ماده 11  آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله از كلیه اعضاء 
دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف صنایع دستی و گلدوزان مشهد دعوت میگردد 
شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی 
عکس دار از ساعت 9 صبح لغایت 11 روز یکشنبه مورخ  98/09/17 جهت شركت در انتخابات 
« واقع در 17   ) اكرم ) ص  » حسینیه رسول  به نشانی  اتحادیه،  بازرس  و  هیئت مدیره 
شهریور 2/1 ) شهید حسین محمدزاده ( - انتهای میالن سمت راست، مراجعه و نمایندگان 
مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر 

بازرس اصلی انتخاب نمایند . 
* شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل نیز                 

یک  نفر می باشد .   
 ) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف صنایع دستی و گلدوزان 

مشهد به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف صنایع دستی و گلدوزان 
مشهد به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

محسن صادقیان6صادق ابراهیم زاده فرشچی1

علی قلی زاده7علی رضا احمدزاده املشی2

حسین گواشیری8مصطفی تودرواریانی3

سید محمد ناظر9مهدی جندی4

روح ا... نبوی10مهدی زارعی5

نام و نام خانوادگیردیف

امیر بهمن1

امیر صانع چرخی2

ابوالفضل هاشمی زاده مقدم طهران3

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم 
)شرکت تعاونی چند منظوره ثامن سبزبوم به شماره ثبت 13018(

بدینوس��یله به اطالع كلیه نمایندگان منتخب سهامداران ش��ركت كه در مرحله اول از حوزه های فرعی ادارات منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرس��تانهای تابعه اس��تانهای خراسان رضوی- خراسان ش��مالی- خراسان جنوبی و حوزه فرعی 
اداره كل منابع طبیعی خراس��ان رضوی جهت ش��ركت در مجامع عمومی مرحله دوم برای مدت س��ه سال مالی انتخاب 
ش��ده اند می رس��اند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم س��اعت 12 ظهر چهارشنبه مورخه 1398/09/20 در 
محل نمازخانه اداره كل منابع طبیعی خراس��ان رضوی به آدرس وكیل آباد 30- بلوار حافظ تشکیل می گردد. از كلیه 

نمایندگان منتخب سهامداران دعوت می شود در جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین شركت
2- طرح و تصویب گزارش مالی مش��تمل بر عملکرد صورتحس��اب س��ود و زیان- بیالن س��الیانه و ترازنامه منتهی به 

1398/06/31
3- طرح و تصویب تغییرات به عمل آمده در سرمایه و سهام شركت

4- طرح و تصویب اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین ذخایر قانونی و تقسیم سود سهام
5- طرح و تصویب بودجه پیش بینی شده و منابع مالی برای سال مالی 98-99

6- طرح و تصویب فروش قسمتی از دارایی ها و اموال منقول و غیرمنقول شركت
7- گزارش هیئت مدیره در خصوص مشاركت با افراد حقیقی و حقوقی در خصوص خرید و سرمایه گذاری

8- طرح و تصویب حق الزحمه بازرسین و حق الجلسه هیئت مدیره برای سال مالی 98-99
9- انتخاب بازرسین شركت برای سال مالی 98-99

10- تعیین خط مش��ی آتی ش��ركت و اتخاذ تصمیم نس��بت به س��ایر موارد مطروحه توس��ط هیئت مدیره كه در اختیار 
مجمع می باشد و تصویب آنها

11- طرح و تصویب ارزش دوره ای سهام برای سال مالی 98-99.
ضمنًا افرادی كه منع قانونی نداش��ته و تمایل به كاندیداتوری برای بازرس��ی ش��ركت را دارند می توانند حداكثر تا 

مورخه 1398/09/15 تقاضای خود را به دفتر شركت تسلیم نمایند.
هیئت مدیره شركت تعاونی چند منظوره ثامن سبزبوم
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فراخوان پیمانکار جهت مناقصه
 HPL شركت صنایع چوب آستان قدس در نظر دارد ساخت واجرای پارتیشن های
 سرویس��های بهداش��تی یک��ی از پ��روژ ه��ای خ��ود را ب��ه مت��راژ ح��دودی 
60 متر مربع  از طریق مناقصه به پیمانکارمتخصص  واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند ،جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت طرح، حداكثر تا 

 تاریخ 98/8/28 با شماره :32624084 -051 تماس حاصل نمایند.
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قدس: همزمان با فصل سرما مهم ترین اقدامات پیشگیری از 
وقوع آنفلوانزای فوق حاد در مزارع و گله های پرورشی توسط 

اداره کل دامپزشکی استان خطاب به مرغداران اعالم شد.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل 
دامپزشکی استان خراســان رضوی در این باره اظهار کرد: 
انجام و تشــدید اقدامات امنیت زیستی توسط مرغداران به 
منظور جلوگیری از ابتال به بیماری در گله ها و مراکز تولید و 

پرورش ضروری است.
دکتر علیرضا شهرام شــرقی در این باره به مرغداران اعالم 
کرد: طیور خود را از مناطقی که عمدتاً به وســیله پرندگان 
مهاجر مورد استفاده قرار می گیرند، دور نگه دارند و هیچ نوع 
امکاناتی را که جذب کننده پرندگان مهاجر و وحشی باشد از 

قبیل استخرهای ذخیره آب را در فارم خود استفاده نکنند.

وی یادآور شد: افراد و تجهیزاتی که به فارم تولید و پرورش 
مرغداران دسترســی دارند باید محدود شــوند و سیستم 
ضدعفونی تجهیزات و فارم خود را همیشه کارا و به روز نگه 
دارند.دکتر شرقی خاطرنشان کرد: ضروری است مرغداران 
از ورود پرندگان جدید به مزرعه پرورش با ســابقه بیماری 
نامشخص و بدون پرونده بهداشتی خودداری کنند و از خرید 
جوجه یکروزه، پولت، دان و ســایر نهاده های طیور از سایر 
اســتان ها بدون اخذ مجوز از ایــن اداره کل تا اطالع ثانوی 
پرهیز نمایند. وی اظهار کرد: مرغداران باید هر گونه بیماری 
و تلفات را به سرعت به مقامات رسمی دامپزشکی گزارش 
دهند و دقت نمایند تا سیســتم امحای مناسب و براساس 
موازین بهداشتی را برای کود و الشه های پرندگان مرده در 

فارم خود به کار گیرند.

قدس: نمایشــگاه »میراث نیاکان« با حضور خراسان شناس 
برجســته، مهندس رجبعلی لباف خانیکی در گالری رادین 
مشهد گشــایش یافت.این نمایشگاه شامل 16 تابلو آبرنگ از 
بناهای کهن خراسان تاریخی در ایران، افغانستان، تاجیکستان، 
ترکمنستان و ازبکستان است که توسط الهه عامری یزدی نقاش 
مشهدی کشیده شده است.لباف خانیکی در آیین گشایش این 
نمایشــگاه بر اهمیت هنر معماری در فرهنگ خراسان زمین 
تأکید کرد و گفت: در سرتاســر خراسان تاریخی، اشتراکات 
فراوانی میان بناهای برجا مانده وجود دارد که نشان می دهد 
همه گســتره این منطقه که در چند کشور واقع شده، شامل 
یک ناحیه فرهنگی است. این باستان شناس خراسانی ادامه داد: 
بناهای تاریخی خراسان در افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان 
و ازبکستان به دست معماران خراسانی، شیرازی، اصفهانی و 

تبریزی ساخته شده که سند محکمی بر ایرانی بودن آن هاست. 
لباف خانیکی اظهار امیدواری کرد: این بناها که نشان دهنده 
اشتراکات کهن تاریخی است به بهترین  شکل حفظ و مرمت 
شود و زمینه شناخت این اشتراکات در کشورهای مختلفی که 

امروزه در جغرافیای خراسان تاریخی قرار دارند، فراهم شود. 

هاشم رسائی فر: ساعت صفر بیست و چهارم آبان طرح 
دولت برای سهمیه بندی بنزین اجرایی شد. طرحی که 
مانند ســابق میزان مشخصی از بنزین برای مردم با نرخ 
دولتی در نظر گرفته می شد و اضافه مصرف خودروها بر 

مبنای نرخ آزاد محاسبه شده بود.
آنچه پیرامون این اتفاق افتاد و پرســش هایی که شاید 
مردم با آن مواجه شــوند موجب شــد تا خبرنگاران به 
دعوت اســتانداری خراسان رضوی در محل دفتر معاون 
سیاســی، امنیتی  و اجتماعی  اســتاندار جمع شوند تا 
خروجی نشست قرارگاه مدیریت مصرف سوخت استان 

را برای مردم منتشر نمایند.
معاون سیاسی، امنیتی  و اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی در این  نشست گفت: طرح سهمیه بندی و افزایش 
قیمت بنزین توسط  شورای اقتصادی سران قوا تصویب و 
ساعت 24 پنجشنبه گذشته به تمامی استان ها ابالغ شد. 
حســن جعفری ادامه داد: هدف از اجرای افزایش قیمت 
»نرخ بنزین « حمایت اصلی از معیشت مردم به خصوص 
خانواده های کم درآمد ، کنترل ویژه مصرف ســوخت ، 

آلودگی هوا و جلوگیری از قاچاق سوخت است. 
وی با بیان اینکه این طرح فراورده های ســوختی بنزین 
را شامل می شود، اظهار کرد: سوخت های دیگر از جمله 

گازوئیل و گاز شامل طرح افزایش قیمت نیستند. 
جعفری با اشاره به ظرفیت های کامل سوخت در پمپ 
بنزین ها خاطرنشــان کرد: در استان خراسان رضوی 
2۸0 جایگاه سوخت داریم که از این تعداد ۷2 جایگاه 
در مشــهد اســت و قبل از اجرای ایــن طرح تمامی 
مشــکالت در حوزه های مختلف رصد شد و ما اکنون 
در حوزه بنزیــن نگرانی نداریم و همه جایگاه ها آماده 

خدمت رسانی هستند. 
وی در خصــوص »رمزگشــایی کارت های ســوخت « 
بیان کرد: با همکاری ســتاد شرکت نفت مشهد افرادی 
که کارت های سوختشــان دچار مشکل شده و یا رمز را 
فراموش کرده اند می توانند به اداره پست مراجعه کنند و 

تاکنون استقبال مردم خوب بوده است. 
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
رضــوی در ادامه با تأکید بر اینکــه با متخلفان برخورد 
قانونی خواهد شــد، عنوان کرد: تدابیــر الزم در ارتباط 
با وجود کاالهای اساســی در اســتان خراســان رضوی 
اتخاذ شــده و مردم می توانند از طریق سازمان صنعت ، 
معدن و تجارت و همچنین تعزیرات، هر گونه احتکار و 

گران فروشی را اطالع دهند. 
جعفری دربــاره افزایش نرخ قیمت حمل ونقل عمومی 
اعالم کرد: در حوزه بــه کارگیری حمل و نقل عمومی 
تدابیری اتخاذ شــده و هیچ گونه مجوزی برای افزایش 
کرایه به  سازمان تاکسیرانی داده نشده و هر گونه افزایش 
قیمت غیرقانونی بوده؛ چرا که برای تاکســی های برون 
شهری و درون شهری سهمیه مشخصی در نظر گرفته 

شده است.  
معاون  سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی با اشــاره به ســهمیه بندی بنزین تصریح کرد: 
ســهمیه آبان ماه دارندگان خودرو به صورت اتوماتیک 

از طریق کارت سوخت واریز می شود و مردم دغدغه ای 
در این خصوص نداشــته باشند و در مدت زمان تعیین 
شــده افراد برای دریافت کارت سوخت به اداره پست 

مراجعه کنند. 
وی افــزود: بــا توجــه به گرانی ســوخت و بــا تأکید 
رئیس جمهور طرح جامعه هدف 60 میلیون نفر را شامل 
می شــود و مبلغ یارانه ۵۵ هزار تومان برای خانواده یک 
نفره ، 103 هزار تومان برای خانواده دو نفره، 13۸ هزار 
تومان برای خانواده ســه نفره، 1۷3 هــزار تومان برای 
خانواده چهار نفره  و 20۵ هزار تومان برای خانواده های 
پنج نفره به باال مازاد بر سهمیه قبلی به حساب سرپرست 

خانواده ها در مدت یک هفته تا 10 روز واریز می شود.
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  استانداری خراسان 
رضوی گفت: در زمان تصمیم گیری افزایش نرخ بنزین، 
دغدغه هایی در حوزه کاالهای اساسی و دامی مطرح شد 
که ستاد تنظیم بازار تشکیل شد و اکنون دغدغه ای در 

این حوزه نداریم.
رئیس قرارگاه مدیریت مصرف ســوخت خراسان رضوی 
همچنین در مورد افزایش نرخ کرایه تاکسی های شهری، 
بین شــهری و اینترنتی  اظهار کرد:هیچ مجوزی برای 
افزایش کرایه  تاکســی ها صادر نشده و هرگونه افزایش 

قیمت غیرقانونی است.
وی تصریح کرد :متأسفانه برخی افراد می خواهند از فضای 
موجود سوءاســتفاده کنند درحالی که برای تاکسی ها 
سهمیه ســوخت در نظر گرفته شده است. تاکسی های 
اینترنتی هم سهمیه سوخت دریافت می کنند و افزایش 
قیمت خدمات غیرقانونی اســت. در همین راستا مردم 
مــوارد تخلف را گزارش کنند تا پیگیری های الزم انجام 
گیــرد. ضمن اینکه ســرویس دهی اتوبوس های برون و 
درون شــهری به دلیل عدم افزایــش قیمت گازوئیل با 

افزایش بهاء مواجه نخواهند شد.
جعفری گفت: با توجه به تالش شــبکه های ضد انقالب 
بــرای تحریک افکار عمومی تاکنــون حادثه امنیتی در 
مشــهد نداشــته ایم و آرامش در بین مردم برقرار است 
و ارگان امنیتی در آمادگــی برخورد توجیهی و اقناعی 

هستند،بنابراین  با متخلفان برخورد خواهد شد.

 فعالیت هشت ناحیه برای رمزگشایی کارت های سوخت
اصغری، مدیر شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتی 
خراسان رضوی در این نشســت گفت: طبق آماری که 
همکاران ما دارند پنجشــنبه گذشته بارگیری بنزین از 
انبارها به  پمپ بنزین ها 40 درصد رشــد داشــته است.
به فرض اگر این بارگیــری در روزهای عادی چیزی در 
حدود ۷-6 میلیون لیتر بوده روز پنجشــنبه این رقم با 
افزایش 40 درصدی به بیش از 10 میلیون لیتر رسید تا 
جایگاه ها قبل و زمان اعالم سهمیه بندی با کمبود بنزین 

مواجه نباشند.
وی اظهار کرد: هشت ناحیه برای رمزگشایی کارت های 
سوخت در اســتان داریم که در مشهد در ستاد شرکت 
پخش فراورده های نفتی و ناحیه مرکزی در صاحب الزمان 

انجام می شود.

خراسان شناس برجسته در آیین گشایش نمایشگاه میراث نیاکان تأکید کرد

بناهای تاریخی، سند هویت خراسان
رئیس قرارگاه مدیریت مصرف سوخت خراسان  رضوی تشریح  کرد

 همه چیز درباره افزایش یارانه 
تا ممنوعیت افزایش کرایه حمل و نقل عمومی

توصیه های دامپزشکی خراسان رضوی به مرغداران

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و ضرورت اقدامات پیشگیرانه

یادداشت
علی محمدزاده
annotation@qudsonline.ir



قدسگزارشمیدهد

طبقات مازاد؛ شیوه جدید بساز بفروش ها در بازار راکد
علیمحمدزاده  شهرســازی سال هاســت 
که در کشورهای پیشــرفته به یک علم کاماًل 
تخصصی تبدیل شــده و این روزها صحبت از 
شهرهای کاماًل هوشمند و به اصطالح پاسخگو 
است و دیگر به کالبد فیزیکی شهرها به عنوان 
ســازه های صرفاً فــوالدی و بتنی نگریســته 
نمی شــود و در تالش بــرای تعریف نقش های 

متفاوتی برای ساختمان ها هستند.
با این حال هنوز در کشــور ما مجادالت فنی بر 
سر تعریف تراکم و ســطح اشتغال وجود دارد و 
حتی در ذهن فعــاالن و متولیان این حوزه هم 
ساختمان همان ساختمان یک قرن پیش است 
و شــاید بتوان گفت در علم شهرسازی هنوز در 

پله اول هستیم.
هرچند می شــود به مقوله شهرســازی از ابعاد 
مختلــف پرداخــت ولــی در ادامه بــه یکی از 
بدیهی ترین مباحث این حوزه می پردازیم که به 
نظر می رسد مورد غفلتی شاید آگاهانه قرار گرفته 

و در آینده موجب مشکالتی خواهد شد.

  قواعد شهرسازی ثابت
بــا نگاهی به قوانین و قواعد شهرســازی در هر 
نقطــه ای از دنیا به خوبی می توان به این نتیجه 
رســید که بر اســاس معیارهــای گوناگون و 
محاسبات فنی صورت گرفته ضوابطی تعیین و 
تعریف شده تا شهرها بر اساس آن شکل گرفته 

و ایجاد شوند.
در کشور ما نیز طرح جامع و تفصیلی شهرها با 
همین هدف تهیه می شــود و به ساده ترین زبان 
اینکه بر اســاس این طرح ها کاربری ها و حجم 
بارگذاری هــا و تراکم جمعیتی مناطق مختلف 
شهرها تعیین می شوند و به اصطالح همه عوامل 
دخیل در امر شکل گیری شهرها متناسب سازی 
می شوند. با این توضیح عامیانه و ساده می شود 
گفت بر اساس همین قواعد تعریف شده نباید با 
ساخت و سازهای ثانویه این تناسب را به هم زد.

  مصداق عینی تعارض 
با این حال مدت هاســت با گذر از چند خیابان 
در هر نقطه از شهر مشــهد و به طور خاص در 
مناطق برخوردار یا همان باالی شــهر می توان 
شاهد یک اتفاق مشترک بود آن هم ساخت یک 
طبقه و گاهی بیشتر روی ساختمان هایی است 
که مشخص است سال ها پیش ساخته شده است.

هرچند این روزها به دنبال رکود در بازار مسکن 
این اتفاق اندکی کمرنگ شده ولی باز هم با توجه 
به قیمت چند میلیونی هر مترمربع آپارتمان در 

مناطق برخوردار شهر، شاهد تولد طبقات جدید 
روی ساختمان های قدیمی هستیم.

آنچه مســلم است بر اساس همان قواعد تعریف 
شده در قالب طرح های جامع و تفصیلی )به طور 
خاص طرح تفصیلی( میــزان بارگذاری مناطق 

تعیین شده که به همان نسبت 
منطقه  زیرســاخت های  هم 

تعریف می شود.
به طور مثــال وقتی در یک 
طبقات  تعداد  کوچه 6متری 
ســه یا چهار طبقــه تعریف 
شــده به همان نســبت هم 
زیرساخت هایی چون آب، گاز، 
برق و فاضالب ایجاد می شود تا 
افزایش جمعیت ساکن در یک 
خیابان موجب ایجاد اختالل 
در بخش های مختلف خدماتی 

نشود.
در کنــار این مــوارد یکی از 

اصلی ترین مشکالت کالنشهرها و به ویژه مشهد 
هم نبود فضای پارکینگ در ساختمان ها و معابر 
است که بی شک اضافه کردن هر واحد مسکونی 
در چنیــن بافت های متراکمی به تشــدید این 

معضل منجر می شود.
نکته قابل تأمل دیگر مربوط به خود سازه هاست؛ 

چراکــه وقتــی در ابتــدا تعــداد طبقات یک 
ســاختمان چهار طبقه تعیین می شود طراحی 
سازه ها و اســتحکام بنا به همان نسبت تعیین 
می شود که به طور مثال از تیرآهن شماره 16 یا 
بیشتر استفاده شود ولی پس از مدتی یک طبقه 
مازاد روی همان ســازه ایجاد 
می شــود که به لحاظ فنی و 
به طور خاص از جنبه ایمنی 
تمام  ســازه ها  تــاب آوری  و 
محاســبات را به هم می ریزد 
و عماًل با این اقدام یک سازه 
ایمن به ســازه ناایمن تبدیل 
می شــود که در صورت بروز 
یک زمین لرزه می تواند تبعات 

جبران ناپذیری داشته باشد.

  بی ضابطه اما قانونی
اما به نظر می رســد مدیریت 
شهری بیشتر به جنبه پرداخت 
حقوق شــهری توجه دارد و کمتر به جنبه های 
اجتماعی این رفتار توجه می کند؛ چراکه رئیس 
اداره نظارت بر ساخت و سازهای محدوده شهر 
شهرداری مشهد می گوید: آنچه مسلم است این 
دسته از ســاخت و سازها یا به صورت غیرمجاز 
ساخته شده اند یا با اخذ مجوز الزم اقدام به این 

کار شده که در هر دو صورت متقاضیان ملزم به 
پرداخت حقوق شهر می شوند.

ســعید پاکســیما می افزاید: اگر در بازرســی 
کارشناســان حوزه نظارت مشــخص شود فرد 
سازنده مجوز اضافه بنا را ندارد پرونده ای تشکیل 
و به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شود که 
در کمیسیون یا حکم به تخریب داده می شود یا 
اگر به لحاظ فنی مورد تأیید باشــد فرد خاطی 
جریمه ای پرداخت کرده و مجوزی برای او صادر 
می شود. وی ادامه می دهد: در حال حاضر آمار 
تفکیک شده ای از تخلفات این حوزه )افزایش 
طبقه( وجود ندارد که بتوانیم مشــخص کنیم 
چه تعداد از پرونده های تشــکیل شده مربوط 
به ســاختمان های قدیمی است ولی تردیدی 
نیست با هر گونه ساخت و ساز خارج از ضوابط 

پروانه ای برخورد می شود. 

 کالم آخر
به نظر می رسد حتی اگر قبول کنیم که چنین 
بناهایی بــرای دریافت مجوز یا پرداخت جریمه 
حقوق شهر را پرداخت می کنند اما عوارضی چون 
شلوغ تر شــدن معابر و کورتر شدن گره کمبود 
فضای پارکینگ و مهم تر از همه ضعف ایمنی این 
دسته از سازه ها را به دنبال دارند که در نهایت به 

ضرر شهر و شهروندان است.

رئیسسازمانصمتخراسانرضویخبرداد
صادرات934میلیوندالرکاالاز

استاندرهفتماهگذشته
ســازمان  رئیس  قدس:
تجارت  و  معدن  صنعت، 
خراسان رضوی گفت: در 
هفت ماه گذشــته مقدار 
2هــزار و 75 تن کاال به 
دالر  میلیون  ارزش 934 
از گمــرکات اســتان به 
کشــورهای هدف صادر شده است. محمدرضا مس فروش اظهار 
کرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 
30 درصد رشد داشته است. وی تصریح کرد: اقالم عمده کاالهای 
صادراتی استان شامل روغن های سبک و فراورده ها به جز بنزین، 
پسته، میله های آهنی یا فوالدی، سیب تازه، انواع زعفران، سایر 
فراورده های غیرمذکور دارای 70 درصد وزنی یا بیشــتر، نفت یا 
روغن های معدنی قیری، کفپوش های غیر مخملی باف، مصنوعات 
از مواد پالستیکی و سایر سیمان سفید پرتلند است. وی افزود: 
مهم ترین کشورهای هدف صادراتی استان کشورهای افغانستان، 
ترکمنستان، عراق، ازبکســتان، امارات متحده عربي، پاکستان، 
هنگ کنگ، ویتنام، قرقیزســتان و قزاقستان هستند. وی افزود: 
واردات استان نیز در این مدت 160 هزار تن کاال به ارزش بیش 
از 200 میلیون دالر بوده است. وی گفت: کشورهای ازبکستان، 
امارات متحده عربي، ترکیه، چین، فدراســیون روســیه، آلمان، 
تاجیکستان، قزاقستان، هند، پاکستان و سوئیس نیز مهم ترین 

کشورهای شریک وارداتی استان هستند. 

درگردهماییخدمتگزارانسالمتزائرانپیاده
صورتگرفت

قدردانیآیتاهللعلمالهدیازخدمات
بیمارستانرضوی

گردهمایــی  قــدس: 
خدمتگــزاران ســالمت 
زائران پیاده دهه آخر صفر 
و اربعین در مشهد برگزار 

شد.
در  ولی فقیــه  نماینــده 
خراســان رضوی در این 

گردهمایی گفت: گردهمایی خدمتگزاران ســالمت زائران پیاده 
دهه آخر صفر و اربعین همسویی بین علم و عمل یک فرهنگ 

ارزشمند است که در نظام اسالمی شکل گرفته است.
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی افزود: این همسویی به برکت انقالب 
در جامعه پزشکی شکل گرفت زیرا در کنار آموزش نگاه خدمت 

خالصانه به مردم دیده شده است.
وی گفــت: علم و عمل فراورده فکر  و تجربه شــما پزشــکان و 
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی است که در رشد و پیشرفت نظام 
خود را نشان داد و امروز در فضای پزشکی تمام استادان و کارکنان 

خدمت رسان همه متدین، مؤمن، معتقد و سبب افتخار هستند.
آیت اهلل علم الهدی افزود: اوج اخالص در خدمت رسانی به زائران 
پیاده دهه آخر صفر و اربعین را می توان شاهد بود و این خدمات 
جهادی شما در طول سال نیز در جوار بارگاه رضوی ادامه می یابد.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی هم در این 
گردهمایی گفت: در این دهه بیش از یک هزار پزشک و پرستار 
در داخل و محورهای ورودی شهر مشهد در سه شیفت به زائران 

خدمات پزشکی ارائه کردند.
دکتر محسن ذاکریان افزود: در اربعین هم 300 پزشک و پرستار 
از دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هالل احمر در قالب سه تیم 
در نجف، کربال و محور نجف- کربال با اســتقرار یک بیمارستان 
صحرایی شامل پنج دستگاه اتوبوس و دو آمبوالنس خدمت رسانی 
شایســته ای را انجام دادند. در ادامه این نشست از رضا سعیدی؛ 
رئیس بیمارستان رضوی و محمود توکلی؛ رئیس معاونت بهداری 
ســپاه امام رضا)ع(، حسین مؤمنی؛ عضو هیئت نظام پرستاری 
مشهد و هادی جاللی؛ رئیس سابق سازمان بسیج جامعه پزشکی 

برای خدمات شایسته شان قدردانی به عمل آمد.
در متن قدردانی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه 
مشــهد مقدس از خدمات جهادی بیمارستان رضوی در عرصه 
پزشکی و درمان آمده است: فرهیخته و جهادگر گرامی؛ جناب 

آقای دکتر رضا سعیدی
خدا را شــاکریم که در 40 سالگی انقالب اسالمی شاهد ثمرات 
گرانقدر این شجره طیبه در پیشرفت همه جانبه کشور عزیزمان 
هستیم. حضور میلیونی مشتاقان و دلدادگان در زیارت کربالی 
معلی و مشــهد مقدس نیز بدون شک گواهی است بر پیشرفت 
چشــمگیر کشــور عزیزمان در معنویت افزایی که حاصل خون 
گرانبهای شهدای عزیزمان است. خدمت به زائرین و محبین ائمه 
اطهار)ع( افتخاری بزرگ است که هر که به آن نائل آید الزم است 

شکرانه این نعمت گرانقدر را بجای آورد.
به تأســی از فرمایش گرانقدر »من لم یشکر المخلوق، لم یشکر 
الخالــق« الزم می دانم از حضور فعاالنــه حضرت عالی در جمع 
خدمتگزاران سالمت زائران اربعین حسینی و زائران پیاده حضرت 
رضا)ع( که نمودی از ترکیب زیبای تخصص، ایمان و محبت به 

اهل بیت نبی مکرم اسالم)ص( بوده است تقدیر و تشکر نمایم.

درهمایشبزرگدیابتدرمشهدعنوانشد
باوجودآموزشهایگستردهسوادسالمت

جامعههمچناندرسطحپایینیاست
به  فخرایــی: جلیل
بین المللی  بنیــاد  همت 
پیشگیری و کنترل دیابت 
ایرانیان هفدهمین مراسم 
جهانی  روز  بزرگداشــت 
دیابت بــا حضور بیش از 
یک هزار شهروند مشهدی 

برگزار شــد.  دکتر محمدجعفر صادقی، مدیر گروه پیشگیری از 
بیماری های دانشگاه علوم پزشــکی استان در این مراسم گفت: 
تاکنون 115 هزار بیمار دیابتی در سطح استان شناسایی شده که 

انواع پوشش های درمانی به آن ها داده شده است.
وی با ابراز تأسف از پایین بودن سطح سواد سالمت جامعه اظهار 
کرد: با وجود تالش های انجام شده و آموزش های درمانی مستمر 

اما هنوز سطح سواد سالمت در جامعه در سطح پایینی است.
هاجر شریفی، مدیر اجرایی همایش بزرگ روز جهانی دیابت نیز 
گفت: آیین بزرگداشت روز جهانی دیابت در مشهد توسط بنیاد 
بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان با مشارکت انجمن 
ملی توســعه سالمت مهر پارسی و دیگر ســازمان های دولتی و 

غیردولتی برگزار شد.
وی افزود: به منظور ارتقای سطح آگاهی شهروندان، ترویج فرهنگ 
تندرستی در جامعه و همچنین مواجهه آگاهانه شهروندان با این 
بیماری فراگیر غیرمســری با توجه به باال رفتن آمار مبتالیان به 
دیابت در ایران و جهان، این مراســم با حضور تعداد بی شماری از 

بیماران دیابتی و همشهریان غیردیابتی برگزار شد. 
وی پیاده روی بزرگ خانوادگی، تشکیل بزر گ ترین حلقه آبی شرق 
کشور نماد دیابت، ایستگاه صبحانه سالم با صبحانه متبرک حضرت 
رضا)ع(، اجرای تئاتر باورهای غلط در دیابت با اجرای کودکان مبتال 
به دیابت، خدمات پایش سالمت، غرفه ویژه کودکان و نوجوانان، 
برگزاری سومین جشنواره غذای سالم، اهدای جوایز به قهرمانان 
دیابت، اهدای جوایز به برندگان مسابقات خاطره نویسی، برندگان 
جشنواره غذا و دیابتی های فعال و برگزاری مسابقه عکاسی را از 

جمله عناوین برنامه های برگزار شده در این همایش ذکر کرد.

aدرآستانهوالدتپیامبر
وامامجعفرصادقjبرگزارشد

مراسمازدواج۱۶۰زوجازکارکنان
وفرزندانارتشدرمشهد

مراســم  دومین  قدس:
پیوند آسمانی 160 زوج از 
کارکنان و فرزندان ارتش 

در مشهد برگزار شد.
در این مراســم که صبح 
پنجشــنبه گذشــته در 
مهمانسرای ثامن االئمه)ع( 
این قرارگاه برگزار شــد، معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی 
ارتش ضمن تبریک هفته وحدت، گفت: در اجرای منویات رهبر 
معظم انقالب در راستای رسیدگی به معیشت کارکنان، 30 طرح 
»لبیک« توسط فرمانده نیروی زمینی تهیه و تدوین شد که بیش 

از 10 طرح در جهت ارتقای معیشت کارکنان است.
امیر سرتیپ علی جهانشاهی از اقدام های بسیار خوب در سطح 
نیروی زمینی خبر داد و گفت: در راستای آمادگی رزمی بیش از 

10 درصد و در تحرک بیش از 40 درصد ارتقا داشته ایم.
وی همچنین از ساخت بیش از 30هزار منزل مسکونی در سطح 
این نیرو خبر داد و گفت: در سال گذشته 7هزار منزل سازمانی 
و در سال جاری بیش از 12هزار منزل سازمانی در حال ساخت 
است. معاون هماهنگ کننده ارتش توکل به خدا، رعایت اخالق، 
حســن ظن، عفت، قناعت و مدارا کردن با یکدیگر را از عوامل 

سازگاری برشمرد.
در این مراســم امیر سرتیپ دوم مظفر میرزابیگی، رئیس بنیاد 
اکرام این نیرو از 5 هزار پیوند آسمانی و صرف مبلغ 17 میلیارد 

تومان برای این مراسمات تاکنون خبر داد.

معاونپرورشیوفرهنگیوزارت
آموزشوپرورشدرمشهد:

آسیبهایفعلیدرجامعهناشیاز
فقدانتربیتاست

حســینپورحسین:
معاون پرورشی و فرهنگی 
پرورش  و  آموزش  وزارت 
گفت: سند تحول بنیادین 
به عنوان مهم ترین راهکار 
آموزشی و پرورشی قلمداد 
می شود و در این سند از 
حیات طیبه به عنوان هدف غایی نام برده شده که اگر بخواهیم 
فرزندان آینده داری را تربیت کنیم باید تمامی ســاحت های این 

سند را در نظر بگیریم.
علیرضا کاظمی در جمع مدرســان اردویی کشــور در اردوگاه 
دانش آموزی ثامن الحجج)ع( مشــهد اظهار کــرد: تربیت تمام 
ســاحتی مد نظر ســند تحول بنیادین به گونه ای اســت که 
آموزه هایی در انسان نهادینه شود و تبدیل به رفتار اجتماعی، رفتار 

اقتصادی و رفتار دینی در وجود دانش آموزان شود.
وی با اشــاره به اینکه در قرآن کریم واژه تعلیم و تربیت در کنار 
یکدیگر ذکر شده اســت، افزود: اگر بخواهیم به تربیت اهمیت 
بدهیم باید روی آن متمرکز شویم زیرا آسیب های فعلی در جامعه 

ناشی از فقدان تربیت است نه فقدان دانش.
وی خطاب به مدرســان اردویی کشــور گفت: آگاهی بخشی به 
دانش آموزان جزء مهمی از تربیت است اما برای آنکه تربیت به حد 
اعالی خود برسد استفاده از موقعیت های تربیتی ضروری است و 
هر چه دانش آموزان را در معرض فضای تربیتی قرار دهیم و آنان 

را نقش پذیر کنیم تربیت تعالی محقق خواهد شد.
معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در حاشیه 
برگزاری اردوی آموزشی مدرسان اردویی در اردوگاه دانش آموزی 
ثامن الحجج)ع( مشــهد در گفت وگو با قدس به برگزاری برخی 
از برنامه های تشــکل های دانش آموزی و منشور توسعه فرهنگ 
حجاب و عفاف اشــاره کرد و گفت: در این منشــور راهبردها و 
راهکارهایی در سه بخش دانش آموزان، همکاران و خانواده بیان 
شده است و در بحث دستاوردهای 40 ساله انقالب کارهایی انجام 
شد و همچنین جشنواره فرهنگی هنری برگزار شد و جشنواره 

فرهنگی هنری عفاف و حجاب را برگزار خواهیم کرد.
کاظمی اردوی زیارت اولی ها را در مشهد از برنامه های ارزشمند 
حــوزه تربیتی و فرهنگی آموزش و پــرورش اعالم کرد و افزود: 
حضور دانش آموزان زیــارت اولی و دانش آموزان و فرهنگیان در 
مسابقات قرآن، عترت و نماز در حرم مطهر رضوی و شهر مقدس 
مشهد از جمله برنامه های ارزشی و در اولویت برنامه های اردویی 

وزارت آموزش و پرورش است.

قدس نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: امروز استکبار به جایی رسیده که قدرت 
تضعیف و خاموش کردن انقالب اسالمی را ندارد.

آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در دهمین یادواره شهدای وحدت که در مجتمع آیه ها برگزار شد، 
اظهار کرد: انقالب اسالمی جاده ای با عنوان پیروزی خون بر شمشیر باز کرد و این مسیر از 40 

سال پیش تا به امروز موجب جمع شدن استکبار از یک گوشه جهان بوده است.
وی افزود: جریان اقتدار روز به روز در کشور اسالمی توسعه یافته و راهنمای آن نیز رهبر معظم 
انقالب بوده اســت، امروز سفره اسالم را با وسعت بیشتری پهن کرده ایم و هدف و آرمان ما از 
ســوی خداوند در عالم تحقق یافته است، البته تنها ابزار پیمایش این جاده شهدای گرانقدر 

اسالم هستند.
آیت اهلل علم الهدی با بیان اینکه دشمن از متحد شدن مسلمانان با هدف گسترش اسالم عصبانی 
می شود، ادامه داد: دشمن شناسی، تکلیف شناسی و بصیرت در مقابله با دشمنان برای ما ضروری 

است که همگی پیام یادواره شهدای وحدت است.
وی گفت: وقتی مرز، قومیت، مذهب، اندیشه و نظریه نتواند مسلمانان را از هم جدا کند، دشمن 
را عصبانی می کند. جوانانی که آرزوی شهادت دارند باید همچون شهید شوشتری در راستای 

توسعه  اسالم و عدل در جهان تالش کنند و پس از آن به مقام شهادت برسند.
امام جمعه مشــهد اظهار کرد: مفهوم و معنای تحقق پیام الهی؛ فراگیری اسالم روی زمین و 
حاکمیت عدل نبوی روی کره زمین بوده که متأسفانه تا به امروز محقق نشده است و این پیام 

اسالم باید محقق شود.
وی خاطرنشــان کرد: دشمنان از وحدت مسلمانان می ترسند، جنس و جبهه دشمن پیامبر 

اسالم مشخص بوده و باید در مقابل آنان روحیه جنگجویانه و وحدت خود را حفظ کنیم.

  راهبردهای شهید شوشتری در مقابله با جنگ نرم و سخت بی بدیل بود
فرمانده قرارگاه ثامن االئمه)ع( نیروی زمینی ســپاه نیز در این مراسم، از نقش بی بدیل شهید 

شوشتری در مقابله با تهدیدات نرم و سخت تمجید کرد. 
سردار محمد مرتضوی اظهار کرد: شهید شوشتری نه تنها در خراسان رضوی بلکه در کشور 

افتخارآفرینی کرد، ما باید با سیره این شهدا آشنا شویم و آن ها را الگوی خود قرار دهیم، این 
شــهید در دوره حضور خود در جنــگ رضایت رهبر معظم انقالب را جلب کرد؛ مقام معظم 
رهبری لقب های متحیرآمیزی به وی نسبت دادند که از جمله آن ها می توان به مؤمن، وفادار، 

شجاع و پاکیزه اشاره کرد. 
وی خاطرنشان کرد: به فرموده رهبر معظم انقالب تمامی صفات خوب از شوشتری شهیدی 
را ساخت که ما پس از شهادت او هنوز با گذشت چندین سال، اقدامات وی در جنوب شرق و 

شمال شرق را الگو قرار می دهیم. 
مرتضوی بیان کرد: شــهید شوشتری در مقابله با تهدیدات نرم و سخت غافل نبود و در دوره 
مدیریت از هر شیوه ای در نبرد استفاده می کرد، امروز تمامی افرادی که در محضر این شهید 
بزرگوار بودند و مدیریت وی را از نزدیک مشاهده کردند سعی بر زنده نگاه داشتن یاد و نام وی 

دارند. در این مراسم از خانواده شهدای وحدت تجلیل شد.

دردهمینیادوارهشهدایوحدتعنوانشد

استکبار قدرت تضعیف انقالب اسالمی را ندارد

در نقاط مختلف شهر 
می توان شاهد یک 

اتفاق مشترک بود آن 
هم ساخت یک طبقه 
و گاهی بیشتر روی 

ساختمان هایی است که 
مشخص است سال ها 

پیش ساخته شده است
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اعالم کرد 
موافقتکارگروهزیربناییباطرحهایی

درقوچان،تربتجاموفریمان

روســتایی،  توســعه  زیربنایی،  امور  کارگروه  قدس:
عشایری، شــهری و آمایش سرزمین و محیط زیست 
استان با طرح هایی عمدتاً اشتغال زا در شهرستان های  

قوچان ، تربت،جام و فریمان موافقت کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری با اعالم این 
مطلب گفت: این کارگروه با طرح های ساخت مجتمع 
خدمات رفاهی بین راهی در شهرستان قوچان و واحد 
بره پرواری 400رأسی در شهرستان تربت جام موافقت 

به عمل آورد.
احمد یزدان پناه افزود: طرح هادی شهری شهر فرهادگرد 
از توابع شهرستان فریمان نیز به تصویب کارگروه رسید.

همزمان با هجدهمین سال شهادت
سالگردشهادتشهیدامربهمعروف

درمشهدبرگزارشد

ایرنا: مراسم هجدهمین سالگرد شهادت فرخ رضا فقیهی فر 
از شهدای امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در 
آرامگاه وی در خواجه ربیع مشهد برگزار شد. رئیس ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر اســتان در این مراسم گفت: 
شهید فقیهی فر از جمله کسانی بود که خالصانه برای رضای 
خدا کار می کرد و از فعاالن راه امر به معروف و نهی از منکر 

بود و در همین راه هم به شهادت رسید.
ارجائی با بیان اینکه شهدای امر به معروف و نهی از منکر 
قابل مقایسه با دیگر افراد نیستند، افزود: شهادت آرزوی او  
بود و در همان جوانی به آرزویش رســید. شهید فقیهی فر 

آبان ماه سال 13۸0 در بجنورد به شهادت رسید.

 در دو روز برگزار شد
رزمایشالیبیتالمقدس

درباغرودنیشابور

نیشابور-خبرنگارقدس:فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه نیشابور از برگزاری رزمایش الی بیت المقدس در منطقه 

عمومی باغرود این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ پاسدار ســید علی اکبر حســینی افزود: این 
رزمایش در سه محور دفاعی، امنیتی و امدادی پنجشنبه 
و جمعه گذشته برگزار شد. وی خاطرنشان کرد: یکی از 
نیروهای مسلح مقتدر، گردان های بیت المقدس بوده که 
از بارزترین وظایف آنان می توان به دفاع سرزمینی اشاره 
کرد که هر گاه خطری کشور ما را تهدید کرد وارد صحنه 
شده و اقدامات الزم را بجا و بهنگام با توجه به مأموریتی 

که به آنان داده می شود انجام می دهند.
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روی خط حادهث

روی خط خبر
وزیر سابق راه و شهرسازی:

 بافت مرکزی مشهد 
حق حیات را  از شهروند گرفته است

ایسنا: وزیر ســابق راه و 
شهرســازی گفت: فضای 
پیرامون حرم رضوی یک 
پالزای 100درصد تجاری 
ا ســت البته پیوســتگی 
فضای شهری با سوداگری 
تجاری ظاهــر زیبایی به 

شهر داده اما در عمل حق حیات را از شهروند گرفته است.
عباس آخوندی روز گذشته در دومین اجالس مجمع مشورتی 
کمیسیون های شهرسازی شوراهای اسالمی مراکز استان ها که 
در سالن جلسات عمومی شورای شهر مشهد برگزار شد، اظهار 
کرد: شــهرهای ما میراثدار دوره چیرگی سوداگری افراطی بر 
شهرهاست. شهرهای امروزی از لحاظ اهمیت مبادله مورد توجه 
قرار می گیرند و کاالیی شدن و ارزش مبادله شهرها، بحث درجه 

دویی ا ست.
وی با بیان اینکه »عدم طرح آمایش و رشد سریع شهرها را نباید 
عاملی برای شرایط امروزین خود بدانیم«، اظهار کرد: فضاهای 
شــهری که متعلق به مردم است به  صورت کاال مبادله شده که 
این امر در نتیجه سوداگری شهری است. برخی نیروها با استفاده 
از قدرت بروکراسی شهری و نظام شهرداری ها چنین مسئله ای را 
ایجاد کرده اند. آخوندی با اشاره به اینکه »مسئله ما این است که 
همه فضاهای عمومی شهر فروختنی شده است«، افزود: جالب 
آن است که همه فضاهای عمومی شهر مالک پیدا کرده و قابل 
فروش است. قرار بود مبنای انقالب ما فرهنگی و کرامت انسانی 
باشد اما امروز آنچه در عمل شاهد آن هستیم هیچ چیز در شهر 

نیست که روی آن قیمت نگذاشته باشیم.
وزیر سابق راه و شهرسازی اضافه کرد: در مثالی روشن و واضح، 
فضای پیرامون حرم رضوی یک پالزای 100درصد تجاری ا ست 
البته پیوستگی فضای شهری با سوداگری تجاری ظاهر زیبایی 

به شهر داده اما در عمل، حق حیات را از شهروند گرفته است.
آخوندی با بیان اینکه »تمام جریان ها به دنبال فروش شــهرند 
و شــاهدیم که شهرهای ما از تعارض و گاه تضاد منافع انباشته 
است« تصریح کرد: تنها راه برون رفت از این وضعیت، پناه بردن 
به قانون اساسی و »حکم روایی شهری به جای مدیریت شهری« 
اســت. در واقع وقتی می گوییم مدیریت شهری یعنی به دنبال 
فروش شهر هســتیم اما مفهوم حکم روایی شهری یعنی ایجاد 
منافع عمومی برای ما اولویت دارد و حیاتی است. وی تأکید کرد: 
هیچ منطقی از این مسئله پشتیبانی نمی کند که بخواهیم همه 
شهرها را شبیه هم ببینیم. شوراهای شهر باید از حقوق اجتماعی 
مردم صیانت کنند.  آخوندی با اشاره به اینکه »شهر برای زندگی 
و رفاه است و مهم کیفیت ایجاد ارزش استفاده از فضاهای شهری 
ا ســت« بیان کرد: بازآفرینی شهری معاصرکردن فضا و زندگی 
شــهری در دوران کنونی  است و با فرهنگ، فناوری ها و سبک 
زندگی دارای ارتباط مستقیم است. باید متوجه این واقعیت باشیم 
تمام شبکه های ارتباطی و اجتماعی ما متحول شده اند و ضروری  

است بتوانیم در شکل معاصر از آن ها بهره برداری کنیم.
وی با بیان اینکه »نمی توانیم شهر مشهد را از تاریخ 100 ساله 
پیش از خود جدا کنیم« اظهار کرد: امیدوارم مجمع مشورتی به 
بنیان ها و مقوله بازآفرینی شهری توجه بیشتری داشته باشد. باید 
هویت تاریخی را پیش چشم خود قرار دهیم و به این فکر نباشیم 

با نگاهی کاالیی همواره در حال تخریب و بازسازی شهر باشیم.
آخوندی افــزود: امروز ارزش مبادله یک اصل شــده اما ارزش 
استفاده تبدیل به مقوله ای حاشیه ای شده است! این مشکل را 

باید پاشنه آشیل از بین رفتن حقوق شهری بدانیم.

با هدف پیشگیری از وقوع سیالب انجام می شود
  الیروبی کانال های سرپوشیده 

و جمع آوری آب های سطحی 
خدمات  معــاون  قدس: 
مشهد  شهرداری  شهری 
و  کانال هــا  از الیروبــی 
سرپوشیده  مســیل های 

سطح شهر خبر داد.
در  یعقوبــی  مهــدی 
ایــن خصوص گفــت: از 

مهم ترین الزامات در پیشــگیری از ســیالب و آبگرفتگی معابر 
شهری، الیروبی و پاکسازی کانال ها و مسیل های شهری است 
که ضمن نظافت حدود یک میلیون متر طول کانال و انهار روباز 
شــهری به صورت روزانه، در بهار و تابستان سال جاری برنامه و 
اعتبار ویژه ای به منظور الیروبی و پاکســازی بیش از 600 هزار 
متر طول کانال و مسیل سرپوشیده سطح شهر مشهد تدوین و 
عملیات اجرایی الیروبی با بیش از 70 درصد پیشرفت در حال 
اقدام اســت. وی اظهار کرد: پس از وقوع بارش های سیل آسای 
فصل بهار و به منظور ارتقای سطح آمادگی مناطق و سازمان های 
بحران مدار شهرداری مشهد در زمینه مقابله با مشکالت ناشی از 
بارندگی، بیش از 15 میلیارد تومان اعتبار در راســتای الیروبی 
کانال ها، تقویت تجهیزات سپتیک ها مانند پمپ و ژنراتور، تأمین 
تجهیزات و ادوات مورد نیاز سازمان های مپ و آتش نشانی اعم 
از موتور پمپ های قوی، قایق نجات و ماشــین آالت جمع آوری 

آب های سطحی تخصیص داده شده است.
وی خاطرنشــان کرد: حدود 5/3میلیارد تومان از این اعتبار به 
الیروبی کانال های سرپوشــیده سطح شهر تخصیص داده شده 

است.

رعایت نکردن حق تقدم یک خانواده را داغدار کرد
 یک کشته و سه مصدوم 

در تصادف تریلر با پراید
فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامــي شهرســتان 
خواف از تصادف خونین 
تریلر کشنده با پراید در 
مســیر خواف به تایباد 
ســرهنگ  داد.  خبــر 
حسینعلي زاده   علیرضا 
در تشــریح این خبر گفت: در پي اعــالم مرکز فوریت هاي 
پلیسي 110 مبني بر یک فقره تصادف در محور مواصالتي 
خواف-تایباد بالفاصله مأموران پلیس و نیروهاي امدادي به 
محل اعزام شــدند. این مقام انتظامــی افزود: پس از حضور 
مأمــوران اعزامی در محل و پس از بررســي به عمل آمده 
مشخص شــد خودرو تریلرکشنده با سواری پراید برخورد و 
راننده بیست وهشت ساله پراید در دم فوت و سه سرنشین آن 
به شدت مصدوم شدند. سرهنگ حسینعلي زاده خاطرنشان 
کرد: کارشــناس پلیس راه علت این حادثه را رعایت نکردن 
حــق تقدم در هنگام گردش از جانب راننده تریلر کشــنده 
اعالم کرد. فرمانده انتظامي شهرستان خواف در خاتمه با بیان 
اینکه بي توجهي رانندگان به جلو و خستگي و خواب آلودگي 
آنان یکي از مهم ترین عامل بروز سوانح رانندگي است، افزود: 
رعایت قوانین و پرهیز از هر گونه عجله و شتاب در رانندگي 

نقش مهمي در پیشگیري از تصادف ها دارد.

  دستگیری سرشاخه های یک شبکه 
گسترده  ضددین 

تســنیم: در پی رصد فضای مجازی، یکی از شــبکه های 
گســترده ضددین در استان شناســایی و مورد ضربه دقیق 
قــرار گرفت. در هفته وحدت و ایــام والدت پرخیر و برکت  
پیامبراعظم)ص( و امام صادق)ع( در راستای پاکسازی فضای 
مجازی از عناصر خودفروخته دشــمن و اهانت کنندگان به 
مقدسات اسالمی، یک شبکه گســترده  ضددین در استان 
خراسان رضوی شناسایی و سرشاخه های آن در شرق کشور 

دستگیر و صفحات آن ها مسدود شدند.
روند برخورد با جریان های ضددین، ترویج دهنده  شبهات 
و توهین کننده به مقدسات با شدت ادامه خواهد داشت.

 وانت حامل موادغذایی غیرقابل مصرف 
متوقف شد

 کشف 600 کیلوگرم کره فاسد 
جانشــین  قرمز:  خط 
انتظامــی  فرماندهــي 
تربت حیدریه  شهرستان 
از کشــف 600 کیلوگرم 
کره فاسد و غیر بهداشتي 
بازرســی  ایســتگاه  در 
ســرهنگ  داد.  خبــر 
علي اکبر سلماني مقدم در تشریح ماجرا گفت: مأموران انتظامي 
ایستگاه بازرسي شهید شیردل کامه این فرماندهي حین کنترل 
خودروهاي عبوري به یک دستگاه وانت حامل کره حیواني که از 
مبدأ  تربت حیدریه به مقصد مشهد بارگیري شده بود  مشکوک 
شدند. وی افزود: مأموران ایستگاه پس از هدایت خودرو به داخل 
ایستگاه در بازرسی که از وانت به عمل آمد 600 کیلوگرم کره 
فاسد و غیربهداشتي  به ارزش تقریبی 190 میلیون ریال کشف 
و در این رابطه یک متهم سی وهشت ساله دستگیر شد. جانشین 
فرماندهي انتظامی شهرستان تربت حیدریه با اشاره به توقیف 
خودرو وانت بار و تحویل موادغذایي  فاســد و غیربهداشتي  به 
معاونت غذا و دارو شــبکه بهداشــت خاطرنشان کرد: متهم با 

تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شد.

طی سال جاری و در بجنورد صورت گرفت
 کشف بیش از 56 هزار کیلوگرم 

فراورده خام دامی مشکوک به فساد 
رئیــس شبکه  ایسنا: 
دامپزشــکی بجنــورد 
گفت: از ابتدای امسال 
تا پایــان مهرماه بیش 
کیلوگرم  هــزار  از 56 
خام  فــراورده  انــواع 
به  مشــکوک  دامــی 
فســاد توسط شــبکه دامپزشــکی بجنورد کشف، ضبط، 
نمونه برداری و تعیین تکلیف شد. دکتر رضا رحیمی افزود: 
از مجمــوع 863 مرکز تولید، نگهــداری، حمل و عرضه 
فراورده های خام دامی این شهرستان طی امسال 10 هزار 
و 413 مورد بازرســی به عمل آمد که طی آن 165 مرکز 
متخلف شناسایی و 56 هزار و 332 کیلوگرم انواع فراورده 
خام دامی مشکوک به فساد کشف و ضبط موقت شد. وی 
ادامه داد: از این مقدار کشف شده 4 هزار و 726 کیلوگرم 
پس از 372 مورد نمونه برداری و انجام آزمایش های الزم، 
غیرقابل مصرف تشــخیص داده شــد و با رعایت موازین 
بهداشــتی معدوم و به الباقی دستور مصرف مشروط داده 
شــد. رحیمی اظهار کرد: همچنین در این مدت 52 مرکز 
متخلف بهداشتی به مراجع دارای صالحیت قضایی معرفی 
شــدند که پرونده آنان یا به نتیجه رسیده و حکم صادره 

ابالغ شده و یا در دست بررسی است.

 کشف 120 رأس دام بدون مجوز 
در محور راز و جرگالن

خط قرمز: رئیس پلیس راه خراسان شمالی از کشف و توقیف 
یک دستگاه کامیون حامل 120 رأس گوسفند بدون مجوز 

در محور راز و جرگالن- بجنورد خبر داد.
ســرهنگ علیرضا حســین زاده با اعالم جزئیــات این خبر 
گفت: مأموران پلیس راه محــور راز و جرگالن حین کنترل 
خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون حامل 120 رأس 

گوسفند مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند.
وی با اشــاره به اینکه با بررسی های به عمل آمده مشخص 
شد این تعداد گوسفند بدون مجوز هستند، افزود: برابر اعالم 
کارشناسان دامپزشکی ارزش آن یک میلیارد و 800 میلیون 

ریال برآورد شده است.
رئیس پلیس راه اســتان تصریح کرد: دام های کشــف شده 

تحویل اداره دامپزشکی شهرستان راز و جرگالن شد.
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 حرکت های خطرآفرین خودروها
خیابان شــهید صارمی 48 مشهد جوالنگاه خودروهایی شده که با حرکت های خطرآفرین و 
ســرعت های بسیار زیاد موجب مزاحمت ساکنان، رهگذران، کودکان و سالمندان شده است. 

لطفاً نوش دارو را قبل از مرگ سهراب تجویز نمایید.
915...7497

 پوشاک وطنی گران و  ...
من نمی خواهم از فروش اجناس تاناکورا دفاع 
کنم ولی وقتی قیمت پوشاک آن هم اجناس 
وطنی بسیار گران و بی کیفیت است، مردم 
ترجیح می دهند اجنــاس تاناکورا بخرند با 

قیمت کمتر!
  935...3305

 بی تفاوتی چرا؟
چرا شهرداری منطقه 2 نسبت به متخلفان 
ساختمانی اینقدر بی تفاوت است؟ واقعاً چرا؟ 
آیا از این سکوت و بی تفاوتی سودی حاصلش 

می شود؟
915...4525

 پلیس برخورد کند
در بسیاری از پیاده روهای محالت شهر دیده می شود که ساکنان ساختمان ها اتومبیل خود را  
روی پیاده رو پارک کرده اند که این امر باعث ایجاد مشکل برای عبور مردم از پیاده رو می شود. 
لطفا پلیس راهنمایی و رانندگی با این تخلف که در حال گسترش هست برخورد و صاحبان 

خودروها را جریمه کند.
  935...9617

عقیل رحمانی دو  فرد مسئول در یک کارخانه 
سیمان وابسته به دولت در خراسان رضوی که از 
سال 92 برای باال کشیدن بیت المال آستین باال 
زده بودند، سرانجام با ورود دستگاه قضایی پرده 
از اقدامات مجرمانه شان برداشته و همراه با چند 

مدیر شرکت خصوصی دیگر دستگیر شدند.

 سرقت چهار پمپ گران قیمت توسط 
مسئول خیانتکار!

در پــرده اول ایــن پرونده پیچیــده اختالس و 
ارتشا، کارشناسان یکی از نهادهای امنیتی پس 
از حساس شدن روی تحرکات مسئول تأسیسات 
کارخانه معتبر تولید ســیمان که همزمان هم 
سمت های دیگری مانند کارشناس تأسیسات و 
مســئول آموزش آن واحد تولیدی را هم یدک 
می کشید، به صورت پوششی نحوه ارتباط گیری، 
قرارهای خارج از حیطه کاری مسئول مورد اشاره 

با افراد دیگر را تحت کنترل گرفتند.
ایــن اقدامات که با هماهنگی قاضی محمدعلی 
کمال زاده، بازپرس شــعبه 217 دادسرای ناحیه 
2مشهد صورت می گرفت چند روزی زمان برد 
تا اینکه برخی مراودات مسئول تأسیسات واحد 
تولید ســیمان و نفوذ تیم های این نهاد امنیتی 
به ماجرا حاکی از آن بود که پای ارتشا در میان 
است. از سوی دیگر بررسی ها نشان می داد سال 
92 چهار عدد پمپ در زمانی که کشــور تحریم 
نبوده و ارزشــی در حــدود 719 میلیون تومان 
داشته از شرکت به بهانه تعمیرات توسط همین 
مســئول که اختیارات ویژه ای داشــته و مورد 
اطمینان بوده از کارخانه خارج و دیگر از سرنوشت 
این اقالم که در حال حاضر با توجه تحریم ها رقم  
دقیقی نمی توان روی آن گذاشت خبری نیست 
و هرگز به کارخانه بازنگشته است. در حالی که 
ابعاد تخلفات فرد مذکور لحظه به لحظه در حال 
افزایش بود، گزارش جمع آوری ادله جرم به مقام 
قضایی اطالع داده شد. بازپرس پرونده هم پس 
از بازخوانی و مشــاهده دقیق اسناد ارائه شده به 
قید فوریت دســتور بازداشــت این فرد را صادر 
کرد.این گونه بــود که مأموران این نهاد امنیتی 
در فرصتی مناســب متهم را غافلگیر و  دستگیر 
کردند .مسئول بازداشت شده پس از طی شدن 
مراحل امنیتی به شعبه 217 بازپرسی منتقل و 
مورد تحقیــق ویژه ای قرار گرفت. وقتی متهم با 
نخستین پرسش مقام  قضایی مواجه شد، پی برد 
اطالعات دقیقی در اختیار دســتگاه قضایی قرار 

شد  موجب  نکته  دارد،همین 
که پــرده از خیانت های چند 

ساله به بیت المال برداشت.

 نقشه انتقال اموال دولتی 
لو رفت

فرد خیانتکار در اعترافات اولیه 
عنوان کرد: پمپ ها را بین سال 
92 تا 94 بــه بهانه تعمیر از 
انبار شــرکت خــارج کردم و 
ابتدا به مدرســه غیرانتفاعی 
متعلق به پدر همسرم منتقل 
و پس از مدتی آن ها را به یک 
شرکت فعال در زمینه خرید 
و فروش تجهیــزات صنعتی 

در شهر سمنان جهت فروش منتقل کردم.پس 
از جمع بندی اقاریر متهم، بازپرس پرونده نیابت 
قضایی صادر و از کارشناســان  آن نهاد امنیتی 
خواســت به محل مراجعه و مدیر شرکتی را که 
اقدام به خرید چهار پمپ گرانبها کرده را بازداشت 
کنند. مأموران به ســمنان عزیمت و این دستور 
قضایی را هم اجرا  و مدیر شــرکت خصوصی  را 

دستگیر و به مشهد منتقل کردند.

 رشوه های متعدد 
برای دید را نادید کردن!

وقتی نفر دوم در حلقه محاصره مستندات قرار 
گرفت مشخص شد نه تنها پمپ های گران قیمت 
را مسئول تأسیسات به وی تحویل داده بلکه در 

برخــی قراردادهای کاری که 
به واســطه اعمــال نفوذ فرد 
متخلف با شــرکت سمنانی 
چند  رقم های  می شده  بسته 
ده میلیونی به عنوان رشوه در 
هر مرحله دریافت می کرده تا 
فاکتورســازی های  بر  چشم 
غیرواقعی با ارقــام عجیب و 
غریب ببندد و پای ســندها 

امضا شود!
در همین رابطه مدیر شرکت 
فعال در زمینه خرید و  فروش 
تجهیزات صنعتی مدعی شد: 
پمپ ها همچنان نزد او ســت. 
در ادامه سه پمپ کشف و به 
مشهد منتقل شد.کمی بعد از کارشناسان مورد 
اعتماد دستگاه قضایی خواســته شد تا اصالت 
پمپ ها را با آنچه از انبار کارخانه ســیمان خارج 
شده بررسی و نتیجه را اعالم کنند که در مقابل 
کارشناسان مذکور اعالم کردند اموال کشف شده 

با آنچه از انبار کارخانه خارج شده، فرق دارد.

 پای یک شرکت تهرانی هم به میان آمد
وقتی معما کمی پیچیده تر شد فرد خائن برای 
چندمین بار مورد بازجویی قرار گرفت و در این 
میان به نکته عجیب دیگری اشاره کرد که موجب 
برمال شدن گوشــه ای دیگر از جرایم او شد. آن 
نکتــه این بود که او  مدعی بــود: پمپ ها همان 
پمپ هاست اما احتمال می دهم شرکت دیگری 

که در تهران واقع شــده و در مرحله اول پمپ ها 
را از آنجا خریده ایم کاله ســر ما گذاشته و پمپ 

تقلبی جای اصل به ما فروخته است!
این جا بود با تیزبینی مقام قضایی که احتمال داد 
پای رشوه به تهران هم کشیده شده باشد، دستور 
صادر شد تا حساب مدیر تهرانی هم مورد بررسی 
قرار بگیرد که در پی آن مشــخص شــد که از 
سوی آن ها 45 میلیون تومان به حساب مسئول 

تأسیسات کارخانه سیمان واریز شده است.
وقتی ماجرا دقیق تر بررســی شد متهم اعتراف 
کرد رقم میلیونی واریز شــده برای آن بوده که 
در معامله های بعدی آن ها با شــرکت سیمان، 
سندهای مالی خالف را تأیید کنم. وی همچنین 
مدعی شد این نوع ارتباط بین او و چندین شرکت 
دیگر هم برقرار بوده و از آن ها نیز ارقامی نظیر 3 
تا 10 میلیون تومان هم به عنوان رشــوه گرفته  
است. ورود مقام قضایی به تاریکخانه پر رمز و راز 
اقدامات مجرمانه عامل اصلی این ماجرا در حالی 
بود که اگر یکی از پمپ های کارخانه تولید سیمان 
در حال حاضر دچار مشکل و از مدار خارج شود 
ضربه سنگینی به تولید واحد خواهد خورد، چرا 
که این نوع پمپ ها به راحتی در دسترس نیست 
و حتی در صورت وجود هم هزینه آن سر به فلک 

می گذارد.

900 میلیون تومان حق الناسی که زنده شد 
پس از لو رفتن ابعاد گسترده این پرونده و تالش 
دستگاه قضایی مرکز استان خراسان رضوی متهم 
تا به امروز حدود 900 میلیــون تومان از وجوه 
موضوع اختالس و ارتشا را به دولت مسترد کرده 

است. 
 در فاز دوم این پرونده یکی از مســئوالن مالی 
کارخانه سیمان مذکور هم مورد شناسایی قرار 
گرفت که با نفوذ در پروژه ها ،قراردادها و... مرتکب 

ارتشا شده بود که وی هم دستگیر شد.
در ادامه تحقیقات دقیق برای کشف دیگر زوایای 
اقدامات مجرمانه هر دو  فرد مسئول و شرکت های 
خصوصی احتمالی که موجب ایجاد خسارت های 

زیادی به مجموعه شده اند همچنان ادامه دارد.

ارتشا و اختالس عناوین اتهامی دو  مسئول بازداشت شده است

ماجرای خیانت در یک شرکت سیمان

 بررسی ها نشان می داد 
سال 9۲ چهار عدد پمپ 

در زمانی که کشور 
تحریم نبوده با ارزشی 
در حدود ۷۱9 میلیون 

تومان از شرکت به 
بهانه تعمیرات توسط 

فرد مجرم از کارخانه 
خارج و دیگر به کارخانه 

بازنگشته است

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 سرما در راه خراسان رضوی

قدس: هواشناسی خراســان رضوی برای روزهای آینده در 
سطح اســتان افزایش ابرناکی و افزایش سرعت وزش باد و 

کاهش محسوس دمای هوا را پیش بینی کرده است.
بنا بر اعالم اداره کل هواشناســی خراســان رضوی براساس 
تحلیل نقشه های پیشیابی و خروجی مدل های هواشناسی، 
از امروز تا دوشــنبه با عبور متناوب جریانات ناپایدار از روی 
استان شــاهد افزایش ابرناکی و افزایش سرعت وزش باد در 

اکثر نقاط خواهیم بود.
در این مدت در نواحی شــمالی و غربی استان بارش پراکنده 
باران و برف و تشکیل مه و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست. 
همچنین امروز شنبه دمای هوا در سطح استان به خصوص در 

نیمه شمالی به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.
بر این اساس پیش بینی می شــود در روزهای آینده کمینه 
دمای هوا در مشهد به 2- درجه سلسیوس و بیشینه دما به 

11 درجه سلسیوس برسد.
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 آگهی مناقصه عمومی
اداره کل اموال و امالک بنیاد مس��تضعفان خراس��ان رضوی در نظر دارد در راس��تای سیاستهای ابالغی جهت تهیه الیه 
ثبتی امالک و به هنگام رس��انی داده های توصیفی امالک خود جهت اجرای پروژهGIS  از بین اش��خاص حقیقی و حقوقی 
از طری��ق فراخوان عمومی نس��بت به جل��ب پیمانکار اقدام نماید لذا از کلیه افراد حقیق��ی و حقوقی واجد صالحیت که 
دارای تخصص ، تجربه و توانایی فنی در این زمینه می باشند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه 

از تاریخ درج اگهی لغایت تاریخ 1398/09/12  از ساعت 8 صبح الی 16.30 عصر به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
1 - متقاضیان محترم می بایس��ت مبلغ 100.000.000 ریال موضوع تضمین ش��رکت در مناقصه را به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی 

در وجه سازمان اموال و امالک بعنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه ارائه نمایند.)شناسه ملی 10100171920( 
2 - اخذ اطالعات از دفتر امالک و رویت شرایط مناقصه و دستورالعمل تهیه الیه ثبتی و نمونه متن قرارداد تنظیمی الزم و ضروری می باشد. 
بدیهی اس��ت در صورت عدم اخذ اطالعات الزم مس��ئولیتی متوجه این س��ازمان نخواهد بود و ش��رکت در مناقصه به منزله اطالع از شرایط 

مناقصه ، رؤیت دستورالعمل و تائید نمونه قرارداد مربوطه می باشد.
3 - پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط و فاقد شرایط مندرج در آگهی و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل گردد 
از درجه اعتبار ساقط و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنًا رعایت مفاد فرم شرایط شرکت در مناقصه  که از طریق دفتر واحد امالک 

ارائه می گردد و ایضًا امضاء فرم های مربوطه الزامی می باشد.
4 - مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت 16.30 عصر روز  سه شنبه  مورخ  1398/09/12 می باشد.

5 - سازمان اموال و امالک در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.
6 - هزینه ثبت قرارداد ، کسورات قانونی و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

بازگشایی پاکات پیشنهادی در روز  چهارشنبه مورخ 1398/09/13 ساعت 10 صبح در محل اداره کل اموال و امالک خراسان رضوی به نشانی 
ذیل انجام می گیرد.

7-مبلغ پایه مناقصه جهت تهیه الیه ثبتی امالک وبه هنگام رسانی داده های توصیفی در اسناد مناقصه درج گردیده است. 
آدرس : مشهد - بلوار ملک آباد - بین ملک آباد 7 و 9 پالک 241 -کد پستی 57936-91857     تلفن : 05137660970-4



گفت وگو با مصطفی توفیقی، شاعر و نویسنده مشهدی که تاکنون 200 جایزه ملی و بین المللی کسب کرده است

نهادهای آموزشی برای کشف استعدادها برنامه ای ندارند
محبوبه علیپور  بی شــک کســب 200 جایزه در 
رویدادهای ادبی و هنری معتبر ملی و بین المللی، انتشار 
بیش از چندین کتاب مستقل و مشارکت در تألیف صد 
و چند کتاب مشترک، به تنهایی آن قدر قابل توجه است 
که زمانی را به گفت و گو با »مصطفی توفیقی« فرهیخته 
خراسانی اختصاص بدهیم، اما جدی ترین مسئله برای 
این همنشینی تنوع و کثرت فعالیت های این هنرمند 

مشهدی است.

 سردرگمی استعدادها نتیجه فقدان استعدادیابی 
مصطفی توفیقی درپاسخ به اینکه چگونه توانسته اید 
همزمان به عنوان روزنامه نگار، شــاعر، دانش آموخته 
حقوق، پژوهشــگر ادبی، فعال اجتماعی، کارشــناس 
مدیریت شــهری و حتی مشــاوره در حوزه سیاسی 
فعالیت کنید؟ می گوید: به اعتقاد من بستر اجتماعی ما 
چنین ایجاب و بلکه اجبار می کند تا افراد دغدغه مند و 
پرکار، فضاهای متنوع فعالیتی را تجربه کنند. البته اینکه 
چنین رویــه ای را مثبت بدانیم و یا نفی کنیم، نیاز به 
بحث است، اما درحال حاضر خودم در سن 32 سالگی 
چندان نسبت به این رویه و فعالیت در عرصه های متنوع 
احساس رضایت نمی کنم، چراکه از دالیل گستردگی 
دایره فعالیتم؛ نبود فرصت هایی برای استعدادیابی در 
جامعه بوده اســت. وی می افزایــد: درواقع من یکی از 
هزاران فرد با ضریب هوشــی باال در جامعه بوده ام که 
اســتعدادیابی چندان مناسبی برای کشف مهارت ها و 
عالقه هایم نشــده است. متأسفانه نهادهای آموزشی و 
برنامه ریز کشور برای نسل های بعدی هم برنامه دقیق 
و منظمی ندارند. به این ترتیب همانند بیشتر کسانی 
که امروزه در جامعه به جایگاهی رسیده اند، ناگزیر خودم 
با تالش نفســگیر و آزمون و خطاهای متعدد و بدون 
استعدادیابی علمی و دقیق موفق به کشف توانایی هایم 
شده ام که احتماالً این »خوداستعدادیابی« هم پراشتباه 

بوده است.

  مدارس تیزهوشان و مدارس فرهنگ کورسوی 
امیدند

توفیقی که در مدارس استعداد درخشان تحصیل کرده 
و توانسته رتبه دورقمی را در کنکور کسب کند، درباره 
تعلق خاطرش به علوم انســانی اظهار می کند: زمانی 
که در مدارس تیزهوشــان تحصیل می کردم یکی از 
دغدغه هایم این بود که چرا در مدارس ســمپاد، رشته 
علوم انسانی وجود ندارد. چنانکه با گذشت سال ها، هنوز 
هم این گروه و رشته تحصیلی جایگاه خودش را پیدا 
نکرده است. به هرروی آن زمان همین قضیه را به عنوان 
نماینده دانش آموزان با رئیس مدارس اســتعدادهای 
درخشان درمیان گذاشتم که پاسخ داد: اگر بتوانی پنج 
دانش آموز تیزهوش برای تحصیل در رشته علوم انسانی 
جمع کنی ما درمشهد در مدارس تیزهوشان رشته علوم 

انسانی را ایجاد می کنیم. 
وی یادآور می شــود: همــان زمان تنها چهــار نفر از 
دانش آموزان تیزهوش مشهد نسبت به تحصیل در علوم 

انسانی اظهار عالقه کردند. 
وی با تأکید بر اینکه وظیفه مسئوالن همگانی کردن 
همه شــئون آموزش و پرورش از جمله استعدادیابی و 
پرورش استعدادهاســت، یادآوری می کند: با این حال 
فرصت هایی مانند مدارس تیزهوشــان و نیز مدارس 
فرهنگ کورسوی امیدند و حمالت شخصی و سیاسی 

به این نهادها، حرکت به عقب محسوب می شود.

 گم گشتگی اجتماعی در غیاب بنیان های 
معرفتی و شناختی

توفیقی همچنین تأکیــد می کند: هیچ گاه به اهمیت 
علوم انســانی نگاهی غلو آمیز نداشــته و این عرصه را 
تنها خاستگاه اندیشه و توسعه نمی دانم. البته معتقدم 
چنانچه بــا تمام وجود به دانش هــای مجموعه علوم 
انسانی به عنوان علومی که انسان سازهستند، در کنار 
دیگر رشته ها اهمیت ندهیم، ســر و صدا راه انداختن 
پی درپی درباره اهمیت علوم انســانی و بومی ســازی 
آن، شــعارهایی بی ارزش است، چراکه علوم انسانی به 
عنوان بنیان اندیشــه ای و معرفتی جوامع مهم بوده و 
باید بسترها را برای تحصیل دانش آموزان و دانشجویان 

نخبه عالقه مند به تحصیل رشته های 
علوم انسانی فراهم کرد. وی در ادامه 
می افزاید: درحال حاضر دانش ها چنان 
درهم تنیده شده اند که نمی توان یکی 
را بر دیگری ترجیح داد و برتردانست. 
در واقــع چنانچه اولویــت، مزیت و 
ارزشــمندی خاصی برای دسته ای از 
دانش ها قائل شویم، همین ملغمه ای 
حاصل می شود که امروز جامعه ما در 
آن گرفتار مانده است، چراکه درحال 
حاضر در شرایط آکادمی و خروجی 
مراکز علمی ســرگردان شده ایم، به 
طوری که اگر همین امــروز از هزار 
دانشجو بپرسید: هدف شما از تحصیل 

چیست؟ بسیاری پاسخ منطقی و قانع کننده ای ندارند. 
بخشی از این امر نیز ناشی از بی توجهی به علوم انسانی 
اســت، چون اکثر جامعه ما به غلــط، نخبگی را تنها 
تحصیل در رشته های پزشکی و مهندسی می بیند. در 
واقع از یاد برده ایم همه این علوم زمانی ارزشمند هستند 

که پشتوانه آن ها بنیان های معرفتی و شناختی باشد.

  انضباط، تفاوت مهم رویداد و حرکت های 
فرهنگی داخلی و خارجی

این صاحبنظر ادبی که حضور در جشنواره های ملی و 
بین المللی را در کارنامه فعالیت خود دارد درباره وضعیت 

فضاهــای رقابتــی داخلــی و خارجی 
می گوید: براساس وسع محدود علمی و 
تجربیات اندکی که در این زمینه کسب 
کرده ام، معتقدم تفاوت چشمگیری در 
نحوه برگزاری رویدادهای معتبر ادبی در 
خارج و داخل کشــور وجود ندارد. البته 
آنچه درباره برگــزاری این رویدادها در 

خارج از کشور اهمیت دارد، نظم وانضباطی است که 
دیده می شود. طوری که معموالً هیچ وقفه و تأخیری 
در تاریخ برگزاری ها و نحــوه اجرای برنامه قبلی این 
رویدادها نمی بینیم. درحالی که در کشور ما معتبرترین 
رویدادها و جشنواره ها نیز پیوسته دستخوش تغییرات 
و دگرگونی هستند به ویژه عدم ثبات 
و تغییرات زیادی که در رویکردهای 
فرهنگی و هدف گــذاری برنامه های 
ادبی و هنری مشــاهده می شــود، با 
و  فرهنگی  سیاســت گذاری  فلسفه 
هنری همخوانی ندارد، زیرا فراخوان 
رویدادهــای بزرگ فرهنگی و هنری 
برای هنرمندان و فعــاالن به دنبال 
راهبــرد و برنامه ریزی خاصی حاصل 
می شود و نمی توان این برنامه ریزی را 
هرساله و هرماه تغییر داد. نکته دیگر 
اینکه متولیان وطنی اجرای این گونه 
برنامه ها را به سادگی مخاطبان اصلی 
خود نادیــده می گیرند و یا شــاید 
هنرمندان و نویسندگان مخاطب واقعی آن ها نیستند، 
حال آنکه بنابر تجربه شاهد بودم با گذشت چندین سال 
از حضور در جشنواره ای خارجی، هنوز هم به طور مرتب 
نامه ها و دعوت نامه هایی دریافت می کنم و به مشارکت 
فرهنگی در برنامه های هدف آن ها دعوت می شوم. البته 
هــدف ما از طرح این قضیه ارزش گذاری حرفه ای و یا 
اخالقی نیست، بلکه ضرورت توجه به انضباط و نقش 

انضباط در پیشبرد راهبردهای فرهنگی است.

  رازآلودگی ادبیات ما برای جهان 
این پژوهشگر با اشاره به اینکه هنوز هم در ارائه ادبیات 
خودمان به جهان، جایگاه شایســته ای در بین دیگر 

ملت ها نداریم، می افزاید: درواقع چنانچه 
خودبزرگ بینی ها را کنار گذاشــته و از 
بیرون به خودمان نگاه کنیم تا به درستی 
بدانیم در کجای جغرافیای ذهن مردم 
جهان قرار گرفته ایم، درمی یابیم هنوز هم 
جهانیان ادبیات ما را نمی شناسند. این در 
حالی است که اگر جامعه جهانی ادبیات 
ما را نشناسد بی شک اصالت ها و دستاوردهای تمدنی ما 
را نیز نشناخته و احترامی برایمان قائل نمی شود. حال 
آنکه ما می توانیم پیام خود را با ادبیات به دیگر جوامع 
منتقل کنیم که در این زمینه نیز موفق نبودیم و این 
نادیده ماندن برای ما هزینه های زیادی هم داشته است. 
در واقع دنیا به دلیل رازآلودگی فرهنگ و ادبیات در این 
منطقه جغرافیایی، همچنان تشنه کشف و شهود در 

ادبیات شرق به ویژه خاورمیانه است. 

  ایرانیان مهاجر، نماینده فرهنگی ایران یا غرب؟
وی در ادامه می گوید: میلیون ها ایرانی و جمعیت قابل 
توجهی از فارسی زبان ها در کل جهان پراکنده شده اند 
ولی ما تا چه حد ارتباط مؤثری با آن ها داشــته ایم 
کــه به عنوان نماینده و معــرف تفکر ایرانی بتوانند 
نقش آفرین باشند؟ در پاسخ نمی توانیم جواب روشن 
و مطلوبی داشته باشیم. در حقیقت نوع تعامل ما با 
ایرانیان ســاکن در سایر کشورها به گونه ای بوده که 
آن ها بیشتر سفیر و نماینده جامعه غربی برای مردم 
داخل کشور بوده اند تا اینکه نماینده فرهنگ ایرانی در 

مغرب زمین باشند. 
این صاحبنظر فرهنگی با تأکیــد بر اینکه اکثریت 
جامعه ایرانی بدون هنر، ادبیات و رســانه مانده اند، 
توضیــح می دهد: این ادبیات و هنر و این رســانه ها  
کمترین نســبت را با دغدغه هــای واقعی و عاطفه 
جمعی طبقات متوســط و کم برخوردار جامعه که 

عموم جمعیت را تشکیل می دهد، دارند.
توفیقــی خاطرنشــان می کند: ادبیــات معاصر در 
جامعه ایرانی نتوانسته جایگاه مطلوبی داشته باشد و 
رســالت خود را به خوبی به انجام برساند، حتی در 
شعر شاعرانی که به عنوان افراد دغدغه مند و مردمی 
می شناســیم نیز تصویری واقعی از زندگی و جهان 

آحــاد مردم نمی بینیم. این مســئله تنها به ادبیات 
خالصه نمی شود و حتی عموم رسانه های فارسی زبان 
ازجمله داخلی وخارجی نیز تصویــری که از مردم 
جامعه نشــان می دهند با واقعیت های زندگی آن ها 
فاصله دارد. تلویزیون در آثار نمایشی خود یا از ارائه 
تصویر زندگی طبقه متوسط و ضعیف دوری می کند 
یا از مؤلفه های زیستی طبقه محروم در مجموعه های 
تلویزیونی به عنوان ابزاری در خدمت کمدی استفاده 
می کند. فقر اقتصادی و اجتماعی، کمدی نیست بلکه 

تراژدی بزرگ عصر ماست.

 وظیفه شاعر، شناسایی و معرفی ریشه هاست
مصطفی توفیقی در پاســخ به این پرسش که آیا در 
شعرهایتان به دنبال نوعی اعتراض هستید، می گوید: 
باور دارم که شاعر و نویسنده نباید در صف اول گریه و 
شیون به روز و روزگار قرار بگیرد و این انتظار را از خود 
باال ببرد که در برابر هر مسئله سیاسی یا اجتماعی، 
فریاد سر دهد یا موضع گیری کند. در تمام دوران ها 
و جوامــع غم، فقر، شــادی و... جــزو جدایی ناپذیر 
زندگی مردم بوده اســت. ازهمین رو نمی توان ادعا 
کرد فردی که در دورافتاده ترین روستای محروم در 
آفریقا زندگی می کند هیچ وقت شاد نیست و لبخند 
نمی زند و همچنین نمی توان مدعی شــد فردی که 
در پیشرفته ترین جامعه امروزی در رفاه کامل زندگی 
می کند، گاهی غمگین نمی شود. از این رو معتقدم، 
شــاعر نباید نماینده بخشی از روحیه جامعه خود و 
روایتگر صرف تلخی ها و مصایب اجتماعی باشد و یا 
اینکه بر بی نقص بودن و عالی بودن شرایط تأکید کند.

  وارونه نمایی اولویت های اجتماعی 
این شــاعر مردمی با طرح این مسئله که »نسبت 
مطالبات و دعواهای سیاســی با واقعیت خواســت 
مردم و اولویت های آن ها چیست؟« پاسخ می دهد: 
»به واقع چیزی نزدیک به هیچ« و توضیح می دهد: 
کافی است تعداد اظهارنظرها، مصوبات و سخنرانی ها، 
اعتراضات مثبت و منفی و البته تیترهای رسانه های 
داخلی و خارجی و چپ و راســت را درباره مسائل 
پیش پاافتاده ای مانند حضور خانم ها در ورزشگاه ها 
یا برگزاری کنســرت در شهر مشهد را با پرداختن 
همین تریبون ها به مســائل جــدی فرهنگی مثل 
حذف کتاب هــای خوب از دسترســی خانواده ها، 
گرانی کتاب یا به حاشــیه بردن نویسندگان مؤثر 
در مقابل پررنگ کردن حضور ادبیات زرد و بی مایه 
مقایســه کنید. یا با مسائل بســیار مهم تری مانند 
دغدغه های جدی معیشــتی و سو  ء تغذیه کودکان، 
مسئله کودکان کار، بانوان بدسرپرست، خشونت های 
خانگی و...، نتیجه هولناک است، به نظر می رسد یک 
خواست جمعی، اولویت های اجتماعی را به سرعت 
وارونه نمایــی می کند. من به عنوان شــهروندی 
هنردوســت عالقه منــد به برپایی کنســرت فاخر 
هستم، اما از نظر من، کنسرت اولویت مطالبات من 
و اکثریت جامعه نیست که موافقان و مخالفان این 
امر، از باالترین مدیران سیاسی کشور تا مطبوعات، 
دربــاره آن مرتب اظهارنظر کرده و چالش داشــته 
باشــند. درحالی که هرساله وقتی به نمایشگاه های 
کتاب به عنوان رویدادهای فرهنگ ســاز می رویم با 
کثرتی از کتاب های زرد روبه رو می شویم که از سوی 
ناشران متعدد به چاپ رسیده، بدون آنکه نشانی از 

آثار نویسندگان برجسته باشد.

افتخار
 درخشش صداوسیمای خراسان رضوی 

در شانزدهمین اجالس فناوری رسانه 
قـــدس: صداوسیمای 
در  رضــوی  خراســان 
اجــالس  شــانزدهمین 
فناوری رسانه در راستای 
تحقــق بیانیــه گام دوم 
انقالب، حمایت از نخبگان 
از  قدردانــی  و  علمــی 

متخصصان خالق، ارائه طرح های نوآورانه و فراهم آوردن زمینه 
رشد و پیشرفت سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران 

که در تهران برگزار شد، خوش درخشید.
معاونت فنی مرکز صداوسیمای خراسان رضوی با کسب چهار 
تندیس برتر و 13 لوح برگزیده، حضور فعال و همه جانبه ای در 
این اجالس داشــت و موفق به کسب رتبه های برتر و برگزیده 
مانند: تندیس مرکز برتر شــانزدهمین اجالس فناوري رسانه، 
تندیس مدیریت برتر پشتیباني فني مراکز، تندیس مدیریت 
برتر فرســتنده هاي رادیویي، تندیس مدیریت برتر ارتباطات 
ماهــواره اي، لوح مدیریت برگزیده ارتباطــات ماهواره اي، لوح 
مدیریت برگزیده فرستنده هاي رادیویي، لوح مدیریت برگزیده 
پشتیباني فني، لوح برگزیده ایستگاه پرقدرت تلویزیوني ایستگاه 
مدرس، لوح طــرح برگزیده تهیه و تدوین کتاب فرســتنده 
پرقدرت تلویزیوني )مجید ساقي - علي اعتمادي فر(، لوح ایده 
برگزیده راه اندازي متمرکز ســامانه هاي رادیونما در مجموعه 
جام جم مبتني بر مجازي سازي )فرهاد بغني - علي اصغر مختار 
شاهي(، لوح طرح برگزیده ساخت فیلتر هوشمند برای تهویه 
هواي فرستنده در مناطق گرم و خشک )اسماعیل قارزي(، لوح 
طرح برگزیده طراحي و اجراي فرایند ها و سرویس هاي فناوري 
اطالعات )جواد وحیدیان - اعظم الســادات بني هاشــمي(، 
لوح طرح برگزیده طراحي و اجراي قفس فارادي ســاختمان 
)اسماعیل قارزي(، مقاله برگزیده جشنواره فني مرور بر معماري 
جهاني نتفلیکس )جــواد وحیدیان(، ارائه ســمینار برگزیده 
جشنواره با عنوان دانش پنهان )حسن هادي(، لوح برتر امنیت و 
پایداري سیگنال و پدافند غیرعامل اجالس و لوح برتر مرکز در 

نمایشگاه اجالس فناوري رسانه شد.
در همین راستا سازمان بسیج رسانه سپاه امام رضا)ع( ضمن 
تبریک این موفقیت به مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی، 
درخشــش صدا و سیمای اســتان در میان مراکز رسانه ملی 
در کشــور را با کسب چهار تندیس برتر و 13 لوح برگزیده با 
عناوینی مانند احراز رتبه اول در شانزدهمین اجالس فناوری 
رسانه ملی در سال های اخیر را بنا به تدبیر جناب عالی و اهتمام 
دست اندرکاران و هنرمندان شبکه استان  مایه فخر و مباهات 
دانسته و آرزوی تداوم توفیقات شما را زیر سایه ثامن الحجج)ع( 

از ایزد منان مسئلت می نماییم.

خجســته  میــالد  جشــن  قــدس: 
پیامبراکرم)ص( و امام صادق)ع( همزمان 
با بیست و ششمین سال تأسیس مؤسسه 
فرهنگی نیکوکاری ســبزواری های مقیم 
مشــهد در سالن اجتماعات دانشگاه خیام 

برگزار شد.
رئیس هیئت مدیره این مؤسسه خیریه در 
حاشیه این مراسم به خبرنگار ما گفت: از 
دهه پنجاه جرقه ایجاد یک مرکز فرهنگی و 
خیریه توسط تعدادی از سبزواری های مقیم 

مشهد همچون استاد بیهقی زده شد و در 
نهایت 26 سال پیش این مؤسسه آغاز به 

کار کرد.
دکتر لطفی مقدم ادامه داد: از آن ســال 
تاکنون اتفاقات بسیار خوبی در این مؤسسه 
فرهنگی و نیکوکاری در جریان است. وی 
اظهار کرد: ماهانه برای تعــداد زیادی از 
نیازمندان اقالم مورد نیاز توســط خیران 

تهیه و در اختیار آن ها قرار می گیرد. ضمن 
اینکه هر هفته در محل ساختمان مؤسسه 

کالس های فرهنگی همچون تفسیر اشعار 
حافظ و موالنا، جلسات خانواده خوشبخت 

و... به صورت رایگان برگزار می شود. 

نیشابور- خبرنگارقدس: پزشکان خیر 
نیشابوری مقیم ســوئیس دکتر حسین، 
محمود و احمد شــمس شرق با استاندار 
خراســان رضوی در محل دفتر استاندار 
دیدار کردند. رئیس دانشکده علوم پزشکی 
نیشابور اظهار کرد: در این دیدار پزشکان 
نیشابوری مقیم سوئیس به ارائه گزارشی 
از پیشرفت فیزیکی مرکز پزشکی ناباروری 
و ســالمت مادر و جنین شــمس شرق، 
ظرفیت های پزشــکی و زیرســاخت های 

علمی و تحقیقاتی ایجاد شده در نیشابور 
پرداختند. محسن عظیمی نژاد افزود: دکتر 
رزم حسینی در این نشست صمیمانه از 
نیشابور به عنوان شهر مفاخر و پزشکان 
عالیقــدر یاد و وجــود خیرانی همچون 
برادران شــمس را ظرفیت ارزشمندی 
برای نیشابور معرفی کرد و استان خراسان 
رضوی را دارای ظرفیت های مختلفی در 

سرمایه گذاری بخش خصوصی دانست و از 
سایر پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور 

خواست که همچون خانواده شمس شرق 
در راستای خدمت رسانی به مردم اقدامات 

خیرخواهانه ای انجام دهند.

بررسی پیشرفت مرکز پزشکی ناباروری و جنین شمس شرقمؤسسه خیریه سبزواری های مقیم مشهد 26 ساله شد

 اکثر جامعه ما به غلط، 
نخبگی را تنها تحصیل 

در رشته های پزشکی و 
مهندسی می بینند در 

واقع از یاد برده ایم همه 
این علوم زمانی ارزشمند 

هستند که پشتوانه آن ها 
 بنیان های معرفتی 

و شناختی باشد

بــرش
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فرهنگ و زندگی4
شنبه 25 آبان  1398 
  18 ربیع االول 1441 16 نوامبر 2019  
سال سی و دوم 
 شماره 9109  ویژه نامه 3493 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

  کتاب خوانی
 نیاز فراموش شده خانوار ایرانی

 این روزها باز نوبت ســاالنه یکی دیگر از مناسبت های تقویمی 
کشــور شده که مصداق همان شــعر دوران کودکی بسیاری از 

ایرانیان است شعر یار مهربان.
آری از گذشــته می خواندیم که کتاب یار مهربان بی زبانی است 
که سخن های بسیار می گوید، اما راستش را بخواهید باید اعتراف 
کنیم که هیچ گاه قدر این یار بی زبان خود را ندانسته ایم و همچنان 

در حال بی اعتنایی به آن هستیم.
شاید بهترین استدالل این ادعا آمارهای اعالمی از سوی متولیان 
فرهنگی کشور باشد، چراکه براساس گفته های وزیر فرهنگ در 
آخرین پیمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اطالعات آماری 
از 1۵ هزار و 600 نفر ایرانیان در نقاط مختلف کشور جمع آوری و 
مشخص شد به طور میانگین هر ایرانی در طول هفته یک ساعت 

و 30 دقیقه به مطالعه می پردازد.
وی با تأکید بر اینکه این پیمایش دقیق ترین پیمایشی است که 
در ارتباط با میزان مصرف محصوالت فرهنگی در کشــور انجام 
می شــود، گفت: این آمار به معنای آن است که میانگین سرانه 
مطالعه ایرانیان در طول روز 13 دقیقه اســت که نسبت به سال 
۹۴ تغییری نکرده و همان 13 دقیقه ای که در آن سال بوده است.

شاید اگر نگاهی به آمار سرانه مطالعه دیگر کشورها داشته باشیم 
بهتر بتوانیم وضعیت اسفبار خود را ترسیم نماییم، چراکه براساس 
آمار اعالمی در سال گذشته میالدی مردم هند هر هفته به طور 
متوسط 10 ســاعت و ۴2 دقیقه وقت خود را با خواندن سپری 
می کنند. میزان خواندن پس از استقالل این کشور در سال 1۹۴۷ 
بیش از 6 برابر افزایش یافته که شاخصی برای افزایش عالقه به 

خواندن است. 
در این تحقیق مشخص شد مطالعه هفته ای تایلندی ها به طور 
متوسط ۹ ساعت و 2۴ دقیقه است. نظرسنجی های بیشتر نشان 
داده اند کــه تقریباً ۸۸ درصد از مردم این کشــور کتاب چاپی 
می خوانند و حدود 2۸ دقیقه در روز وقت خود را صرف خواندن 
می کنند. البته این آمار نشان می دهد خواندن به صورت آنالین در 

بین تایلندی ها بیشتر است.
سومین کشور در این تحقیق چین با هشت ساعت زمان خواندن 
در هفته است. نرخ سواد در این کشور ۹6.۴ درصد است که باالتر 

از میانگین جهانی ۸6.3 درصدی است.
بر همین اساس 10 کشور دارای رتبه برتر در امر مطالعه به ترتیب 

زیر است:
1- هند 2-تایلند 3-چین ۴-فیلیپین ۵-مصر 6- جمهوری چک 

۷-سوئد ۸-فرانسه ۹-مجارستان 10-عربستان سعودی 
حال با درکنار هم قرار دادن آمارهای ذکر شده مشخص می شود 
کشوری که مهد سخن و ادبیات بوده به مرحله ای رسیده که دیگر 
بیشتر مردمش با کتاب غریبه شده اند و کتاب در سبد نیازهای 

خانواده ایرانی جایی ندارد.
با این وصف اگر بخواهیم منصفانه به ماجرا نگاه کنیم باید بگوییم 
هیچ برنامه مدونی برای ترغیب و تشویق مردم به خرید کتاب و 
امر مطالعه نداریم. آموزش و پرورش ما واژه تعلیم و تربیت را یدک 
می کشد، هیچ گاه نتوانسته نسل کتابخوانی تربیت کند و این روزها 
ترویج و تبلیغ کتاب های کمک درسی سودآور مهم ترین مأموریت 

دست اندرکاران آموزش کشور شده است.
لــذا با این وصف حتی اگر بپذیریم که آمار اعالمی وزیر فرهنگ 
به طور کامل منطبق بر واقعیت بوده و از سال ۹۴ تا کنون سرانه 
مطالعه ایرانیان همان 13 دقیقه در روز بوده، باز هم نشان می دهد 
سیاست و برنامه ای برای بهبود شرایط نداشته ایم و همچنان باید 

ترس از فراموشی کتاب تهدیدمان کند.

7677zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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1. سنگ نوشــته  - تمام طــول چیزی 
- الفبای موســیقی 2. برتری و رجحان- 
مشــت نمونه اش اســت - ضمیر غایب 
در  عنصــری  کوزه گــری-  خــاک   .3
 نمک طعــام- درخــت تســبیح- زراعت
۴. سوزان- رازونیاز با معبود- خداشناس 
۵. از نام های پیامبراعظم»ص«- روستایی 
از توابــع کوهرنگ چهارمحال و بختیاری 
- اشــعه مجهول 6. نیرو و قدرت- عامل 
تکثیر قارچ ها- برای پیشگیری از ابتال به 
بیماری تزریق می کنند ۷. بخش پرطرفدار 
 کف قابلمه پلو- پرچم- آوای گریه کودک 
۸. ســتون بــدن- الفبای حیــات- قلب 
قرآن - صــوت ندا ۹. غربــال- گالبی- 
ســبزی  نوعــی   .10 عیدالضحــی 
خوردن- شــادمانی و نشــاط-  وســنی 
 11. همدم- جســد مردار-  افســانه گو 
عــراق-  دوگانــه  شــریان های  از   .12
انـتخـابـاتی  عـقـیـــده   آزمـایـشـــی- 
13. صوت تأســف- شکم خودرو- فرزند 
سرخ رنگ  چاشنی  بمب-   پرســروصدای 

1۴. خشــکی- زن دیرنشــین- کشــور 
یخ بسته 1۵. قدم یکپا- علم اداره کردن- 

اساس

1.کار ر ا باید به وی ســپرد- از موارد مهم 
آمــوزش رانندگــی 2. کروکودیل- پیرو- 
حساب بانکی روان 3. پسوند مصدرجعلی- 
 عشــوه و خــرام- چشم پزشــکی قدمــا 
۴. نوعی ماهی رودخانه ای- مردد-پول خرد 
مهاراجه- شهر بی دفاع ۵. ویرانگر- زادگاه 
رازی- تند و فوری- جنبش هوا 6. آرایش 
و پیرایه - پســوند فاعلیت- لشکری ۷. از 
وســایل کار بنا- حیوان درنــده جنگلی- 
بــزرگ ۸. مهــره شــطرنجی - بســیار 
بخشنده- استاندار ســابق - صوت ندای 
بــی ادب ۹. رســتوران فرنگــی- بیماری 
واگیر پوستی- کیفیت و چگونگی چیزی 
10. کتاب مقدس زرتشــت- گناهکاری- 
رایزنی کردن  11. پرنده آفت توت - زادگاه 
شــعرنو- راه میان بر- رونویسی سرجلسه 
امتحــان 12. تکرار یک حرف - شــهری 

است در غرب فلسطین اشغالی- اخمو- صوت تنبیه 
13. از انواع طوطی ســخنگو- سقف فروریخته- بله 
ایتالیایی 1۴. انتشاردهنده- سرنیزه- روزنامه ورزشی 
اسپانیایی 1۵. کردســتان به عنوان قطب تولید این 

میوه بسیارمفید معرفی شد- یقه
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