
تاکسی برقی برای مشهد
شهردار مشهد در مراسم افتتاح ایستگاه کوهسنگی قطار شهری عنوان کرد

شهردار مشهد گفت: با توجه به افزایش آلودگی هوا، 
توسعه حمل ونقل عمومی به ویژه خطوط  قطار شهری 
از اهمیت زیادی برخوردار است. محمدرضا کالیی روز 
گذشته  در مراسم افتتاح ایستگاه کوهسنگی خط 2 
قطار شهری مشهد که با حضور معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری خراسان رضوی، فرماندار، جمعی از 

اعضای شورای شهر ...
.......صفحه 3 

دل در گرو دنیا نداشت
گفت وگو با والدین »شهید حمید پوررضا« به مناسبت سالگرد شهادتش

حمید خودش ارتش را انتخاب کرد. درست سال 
59 کــه اوج آغاز جنگ بود، در 18 ســالگی وارد 
ارتش شد .او یک درجه دار بود اما هیچ گاه در جبهه 
درجه هایش را روی لباســش نمی گذاشت، وقتی 
علتش را جویا می شدم، می گفت: مامان درجه اگر 
بزنم باید فرمان بدهم، دلم نمی خواهد دستور بدهم، 

اینجا همه با هم دوست هستیم ..
.......صفحه 4 
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زندگی در قلعه اما و اگرها برخورد قاطع با دور زدن قانون در دستور 
کار اداره کل امور مالیاتی استان 

 فرار مالیاتی
 770 میلیون تومانی 
یک شرکت کاغذی

مسئول دفتر شیخ زکزاکی در مشهد:
حرکت جمهوری اسالمی 

 در آفریقا جریان 
پیدا کرده است

طی مراسمی در مشهد رونمایی شد

 نخستین  نمونه 
 »خودرو باگی« 

هنرستانی در کشور

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

با حضور مسئوالن، هنرمندان و 
اصحاب قلم بسیجی صورت گرفت

تجلیل از 
40 شاعر در 

40 سالگی 
بسیج

مراسم تجلیل از 40 شاعر انقالبی و پیشکسوت بسیجی 
خراسان رضوی به مناسبت 40 سالگی بسیج در مجتمع 
فرهنگــی تربیتی امام رضا)ع( مشــهد مقــدس برگزار 
شد.نماینده ولی فقیه در سپاه امام رضا)ع( در این آیین 
گفت: شعر یکی از بهترین قالب ها برای سوق دادن مردم 
به عدالت و ارزش های انسانی است و می تواند مردم را به 
بهشت سوق دهد.حجت االسالم والمسلمین برهان باقری 
افزود: در قالب شعر خیلی راحت تر می توان حرف دل را 
بیان کرد، از طرف دیگر می توان در قالب شعر مضامین 
منکر را گسترش و مردم را به سوی بدی ها و جهنم سوق 
داد، بنابراین باید در استفاده از این قالب هنری توجه و 

حساسیت خاصی داشت...

بهسازی بافت های فرسوده »وکیل آباد« و »آبکوه« 14 ساله شد

.......صفحه 2 

 خواب غول های آهنین 
و شب های آشفته شهروندان

هرچند قانون گذار توقف خودروهای سنگین در شهر را ممنوع و تردد 
این خودروها در داخل شــهر را محدود کرده است اما معابر و کوچه 
پس کوچه های شهر مشهد گویی شب ها به خوابگاه اتوبوس، کامیون 

.......صفحه 2 و تریلی ها تبدیل شده است...

  توضیح یک خبر
در خبری با عنوان »اغلب بساز و بفروش های مشهدی 
پزشک هســتند!« که روز گذشته منتشر شد، عنوان 
مهندس جواد مروتی، رئیــس گروه تخصصی عمران 
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان خراسان رضوی 
صحیــح اســت. گفتنی اســت، این خبر بــه نقل از 

خبرگزاری ایرنا منتشر شده بود.

کاس انع

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

چهارشنبه 20 آذر  1398

 14 ربیع الثانی 1441
 11 دسامبر 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 9131  
ویژه نامه 3515 

حسین پورحسین: مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بستر مناسبی برای شکوفایی 

و پرورش استعدادهای دانش آموزان است.
قاسمعلی خدابنده در نشست مشترک اعضای شورای معاونین اداره کل 
آمــوزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان 
عنوان کرد: از جمله سرمایه های مهم هر سازمان »سرمایه های فکری« 
آن سازمان است که شــامل دانش، تجربه، تخصص و توانمندی افراد، 

سرمایه های ســاختاری و ایجاد ارتباط مؤثر بین افراد داخل و خارج از 
ســازمان است و مدیریت اثربخش این نوع سرمایه در سازمان ها بسیار 

مهم است.
خدابنده با اشــاره به ضرورت حفظ و گســترش ارتباط دانش آموزان، 
معلمان و خانواده ها با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تصریح 
کرد: بســیاری از دانش آموزان و حتی معلمــان از فعالیت های کانون 
بی اطالع هســتند از این رو الزم است ارتباط همکاران، دانش آموزان و 

خانواده ها به خصوص در سطح شهر مشهد با کانون حفظ شود.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان خراســان 
رضوی نیز در این نشســت اظهار کــرد: از میان جمعیت دانش آموزی 
استان خراســان رضوی بیش از 200 هزار دانش آموز با کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان ارتباط دارند و حدود 30 هزار دانش آموز نیز 

عضو فعال این کانون هستند.
ابراهیم زره ساز افزود: محور اصلی فعالیت های کانون »کتاب« است، البته 
در کنار ایجاد کتابخانه ها 42 فعالیت ادبی، فرهنگی و هنری برای کانون 

پرورش فکری تعریف شده و در حال انجام است.
وی افزود: با وجود اینکه اولویت نخســت و اصلــی ما در کانون کتاب 

است، در حال حاضر حدود 30 هزار جلد از نیاز های اعضای فعال کانون 
عقب تر هستیم.زره ساز اغلب فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان را فعالیت های فرایندی توصیف و اظهار کرد: در حال حاضر 
34 مرکز ثابت کانون پرورش در شهرستان های استان و تعدادی مرکز 
سیار، سه کتابخانه پستی، یک مرکز مکاتبه ای و یک مرکز فراگیر برای 
کودکان با نیازهای ویژه در حال فعالیت هستند.مدیر کل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان خراســان رضوی در پایــان تصریح کرد: از 
میان جمعیت دانش آموزی اســتان خراسان رضوی بیش از 200 هزار 
دانش آموز با کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان ارتباط دارند و 

حدود 30 هزار دانش آموز نیز عضو فعال این کانون هستند. 

 تجدید فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران پروژه های عمرانی سایت دانشگاه
مجتمع آموزش عال�ی گناباد در نظ��ر دارد فراخوان ارزیاب��ی کیفی جهت تهیه لیس��ت کوتاه 
پیمانکاران برای پروژه های عمرانی س��ایت دانش��گاه به شماره 2098091338000005 را از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگ��زاری فراخوان ارزیابی کیفی 
از دریافت و تحویل اس��ناد استعالم ارزیابی تا تهیه لیس��ت پیشنهاد کنندگان دارای صالحیت،از 
طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت )س��تاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد.الزم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در فراخوان محقق سازند الزم به ذکر است 
که افرادی که در فراخوان قبلی مدارک ارس��ال نموده اند میبایس��ت مجددا اس��ناد و مدارک را 

بارگذاری و ارسال نمایند
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 98/09/19 میباشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: تاریخ 98/09/23 میباشد.
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی، تاریخ 98/10/07 میباشد.

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار:گناباد –حافظ 16 سازمان مرکزی مجتمع آموزش عالی گناباد  
تلفن 05157254413 

/ع
98
11
53
8

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره 3 خانه 
صنعت و معدن خراسان رضوی  جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت 

تعاونی مسکن شماره 3 خانه     
 صنعت و معدن خراسان رضوی ساعت 13 ظهر روز شنبه مورخ 1398/10/28 در محل دفتر مرکزی واقع 
در گلبهار، استقالل 9، جمهوری اسالمی 39، قطعه اول سمت چپ، سالن چند منظوره تعاونی مسکن خانه 
صنعت و معدن با دس��تور جلسه ذیل تش��کیل می گردد. از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با 
همراه داش��تن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور 

بهم رسانند.
 دستور جلسه:  

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس    2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1396 و 1397       
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398    4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 1 سال مالی

5- تصمیم گیری در خصوص اخراج 5 نفر از اعضاء
در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب  تذکر:    1- 
وکالتنام��ه به عضو دیگر یا نماین��ده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود 
تا 3 رأی با وکالت و غیر عضو فقط 1 رأی با وکالت می تواند داش��ته باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی 
می بایس��ت به همراه نماینده خود در تاریخ های  25 و 26 /1398/10 به نش��انی فوق الذکر از س��اعت 9 

صبح الی 13 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.
2- با توجه به انتخابات هیئت مدیره و بازرسان، افرادی که تمایل به کاندیداتوری سمت هیئت مدیره 
یا بازرسی دارند، ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی می بایست به نشانی مذکور )دفتر مرکزی 

تعاونی( مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند. 
  هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 3 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
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آگهی مزایده               موقوفه صاحب خانم در نظر دارد یک باب کاروانس��را 
واقع در خیابان اس��رارجنوبی را به مدت یکس��ال از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید.
جهت اطالع بیش��تر ب��ه اداره اوقاف س��بزوار مراجع��ه گردد.)تلفن تم��اس:44647214( 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی  /ع
98
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خانه صنعت و معدن خراسان رضوی    
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره 1 

جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی مس��کن ش��ماره 1 خانه صنعت و 
معدن خراسان رضوی ساعت 11 ظهر روز شنبه مورخ 1398/10/28 در محل دفتر مرکزی واقع در گلبهار، 
اس��تقالل 9، جمهوری اس��المی 39، قطعه اول سمت چپ، س��الن چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت 
و معدن با دس��تور جلس��ه ذیل تش��کیل می گردد. از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه 
داش��تن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دستور جلس��ه در این جلسه حضور بهم 
رسانند. دستور جلسه:    1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس    2- طرح و تصویب صورت های مالی 
س��ال های 1396 و 1397    3- طرح و تصویب بودجه پیش��نهادی سال 1398    4- انتخاب بازرس اصلی و 

علی البدل برای مدت 1 سال مالی
5-     تصمیم گیری در خصوص اخراج 13 نفر از اعضاء

 تذک��ر:    1- در صورت��ی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند ح��ق رأی خود را به 
موج��ب وکالتنام��ه به عضو دیگر یا نماین��ده تام االختیار واگذار نماید. در این ص��ورت هر عضو عالوه بر 
رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیر عضو فقط 1 رأی با وکالت می تواند داش��ته باش��د. عضو متقاضی اعطای 
نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده خود در تاریخ های  25 و 26 /1398/10 به نش��انی فوق الذکر از 
س��اعت 9 صبح الی 13 با همراه داش��تن کارت شناس��ایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور 
با توجه به انتخابات بازرسان، افرادی که تمایل به کاندیداتوری سمت بازرسی دارند، ظرف  یابند.    2- 
مدت یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی می بایست به نشانی مذکور )دفتر مرکزی تعاونی( مراجعه و فرم 

مربوطه را تکمیل نمایند. 
هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره 7 خانه 
صنعت و معدن خراسان رضوی  جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت 

تعاونی مسکن شماره 7 خانه     
صنعت و معدن خراسان رضوی ساعت 15 ظهر روز شنبه مورخ 1398/10/28 در محل دفتر مرکزی 
واقع در گلبهار، اس��تقالل 9، جمهوری اس��المی 39، قطعه اول سمت چپ، سالن چند منظوره تعاونی 
مس��کن خانه صنعت و معدن با دس��تور جلسه ذیل تشکیل می گردد. از کلیه اعضای محترم تعاونی 
دعوت می شود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه 
در این جلس��ه حضور بهم رس��انند. دس��تور جلس��ه:    1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره و بازرس    
2- ط��رح و تصوی��ب صورت ه��ای مالی س��ال  1396 و 1397    3- طرح و تصویب بودجه پیش��نهادی 
س��ال 1398    4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 1 س��ال مالی     5- تصمیم گیری در 

خصوص اخراج 1 نفر از اعضاء
در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به  تذکر:    1- 
موج��ب وکالتنام��ه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه 
بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیر عضو فقط 1 رأی با وکالت می تواند داشته باشد. عضو متقاضی 
اعط��ای نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده خ��ود در تاریخ های  25 و 1398/10/26 به نش��انی             
فوق الذکر از ساعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود 
به مجمع حضور یابند.    2- با توجه به انتخابات بازرسان، افرادی که تمایل به کاندیداتوری سمت 
بازرس��ی دارند، ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی می بایس��ت به نش��انی مذکور )دفتر 

مرکزی تعاونی( مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند. 
هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 7 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
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)) آگهی مناقصه((
شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهرتایباد نسبت 

ب��ه خرید و نصب دوربین مدار بس��ته جهت جایگاه های  CNG  میدان جهاد و س��وم 
خرداد خود تا سقف مبلغ 600/000/000 ریال  از طریق مناقصه عمومی  اقدام نماید. 
لذا از کلیه شرکت های صالحیت دار دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه و 

کسب اطالعات الزم به اداره حراست شهرداری تایباد مراجعه نمایند .
مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ 98/09/20 لغایت 98/10/08  و محل دریافت 

اسناد، اداره حراست شهرداری تایباد می باشد.
مهلت تسلیم پیشنهادها تا س��اعت 14 مورخ 98/10/08  و محل تحویل پیشنهادات، 

دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد.
زمان بازگشایی پاکات 98/10/10 در محل دفتر شهرداری تایباد می باشد. 

شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
در صورتی که برندگان اول تا سوم مناقصه از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده 

آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
 متقاضی��ان محت��رم م��ی توانن��د جه��ت دریاف��ت اطالعات بیش��تربا ش��ماره  تلفن:  

54522265 -051  تماس حاصل فرمایند . 
 ایوب سیدالحسینی-  شهردارتایباد

ت اول
نوب

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری ها:

بسیاری از دانش آموزان و معلمان از فعالیت کانون پرورش فکری بی اطالعند

یادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir



بهسازی بافت های فرسوده »وکیل آباد« و »آبکوه« 14 ساله شد

زندگی در قلعه اما و اگرها
که  داریم  علی محمدزاده  ضرب المثلــی 
می گوید »شنیدن ِکی بود مانند دیدن« یا مثلی 
دیگر که می گوید »دوصد گفته چون نیم کردار 
نیست« که تفسیر ســاده آن می شود اینکه تا 
زمانی که خروجــی یک ایده یا ادعا را ندیده ایم 

چیزی را باور نکنیم.
بدون هیــچ مقدمه چینــی می خواهم مصداق 
همین مثل ها را در حوزه مدیریت شــهری و به 
طور خاص در بحث بهسازی بافت های فرسوده 
که حاال نامش شده بازآفرینی فضاهای شهری 
بازگو نمایم؛ چراکه اگر مصوبات و سخنان گفته 
شــده در این حوزه ها را مرور کنیم قطعاً تصویر 
زیبایی از مناطق فرســوده خواهیم داشت ولی 
وقتی به کوچه های باریک این مناطق سری بزنید 
خواهید دید آنچه می بینید با شنیده ها تطبیق 
ندارد و دوصد گفته ای هم که به گوشتان رسیده 

نیم کردار خروجی نداشته است.

  ترسیم یک ایده زیبا
سال ها صحبت از حذف لکه های یک زخم قدیمی 
به نام بافت های فرسوده از صورت شهرها و بیشتر 
کالنشهرها بود ولی اقدامی صورت نمی گرفت که 
ســرانجام در برنامه های چهارم و پنجم توسعه 
مقرر شد تا نوسازی بافت های فرسوده به صورت 
ویژه در دستور کار وزارتخانه های مرتبط با این 

حوزه قرار گیرد.
در سال۱۳۸۴ مصوبه شــورای عالی معماری و 
شهرســازی در خصوص بافت های فرسوده در 
کشور صادر شد که براساس آن عنوان شد 2هزار 
و 292 هکتار بافت فرســوده کشــور در مشهد 

وجود دارد.
از همان سال ها چند نقطه از مشهد هم به عنوان 
مناطق اولویت دار در صدر بهســازی بافت قرار 
گرفتند که از آن جمله می توان به قلعه وکیل آباد 

و قلعه آبکوه اشاره کرد. 

 آسیب شناسی دیرهنگام یک تصمیم
با گذشت نزدیک به یک دهه از تصمیم و طرح 
اولیه و با توجه به نتایج به دست آمده، متولیان 
این موضوع با پذیرش نقدهای وارده تصمیم بر 
بازنگری و به نوعی آسیب شناسی طرح گرفتند 
که در بررسی های اولیه مشخص شد در سال۸۶ 
بر اســاس طرح پیمایشــی که انجام شده، سه 
شــاخص اصلی مانند ریزدانگــی، ناپایداری و 
نفوذناپذیری برای شناسایی بافت های فرسوده 
مدنظر قرار گرفته اســت و به سایر موضوعات 
توجه چندانی نشــده لــذا در بازنگــری خود 
شاخص های جدیدی مانند موضوعات اجتماعی 

و فرهنگی را نیز در نظر گرفتند.
بر همین اســاس و با توجه به نوع اجرای طرح 
جدید که برخالف طرح قبلی که شــهرداری و 
اساساً مدیریت شهری نقش محوری را داشت، 
نقش ویژه ای بــرای اهالی مناطق هدف در نظر 
گرفته شــد؛ چراکه نتایج اجرای ۱0ساله طرح 
قبلی نشان می داد بدون مشارکت مردم تحقق 
اهداف تعریف شــده ناممکن و یا بسیار دشوار 
خواهد بود.از این رو برای برنامه ریزی و بسترسازی 
و جذب مشارکت مردمی و بخش  خصوصی در 
نوسازی بافت های فرســوده، ایجاد و راه اندازی 
دفاتر تســهیلگری در دستور کار شهرداری قرار 
گرفت. در مرحله آغاز این طرح، مقرر شده ابتدا 
مناطقی که بیشــترین بافت فرسوده را دارد در 
اولویت بازســازی قرار گیرد و ســپس در تمام 
بافت های فرسوده شهر این دفتر ها ایجاد شوند. 
ماهیت این دفاتر این است که به عنوان حلقه ای 

بین شهرداری، نهادهای دولتی و مردم ساکن در 
بافت فرسوده فعال باشند.

 قبول اشتباهات گذشته
2۱مهــر ماه ســال جــاری و در همایش ملی 
بازآفرینی فضاهای شــهری برخی از مدیران و 
کارشناسان شــرکت کننده در این همایش به 

صراحت به اشتباه های گذشته اشاره کردند.
معاون اقتصادی وقت شــهرداری مشهد در این 
همایش گفت: اینکه ما طرحی را در منطقه ای 
فارغ از مشــورت با مردم و ذی نفعان آن به  اجرا 
بگذاریم، نشــان داده که نه  تنها در مشهد بلکه 
در سایر کالنشهرها هم خیلی موفق نبوده است.

خواجه نایینی یادآور شد: نمونه این موضوع در 
بافت های مختلفی مانند عامــل، آبکوه و ثامن 
وجود داشــته که هم مردم و هم شــهرداری ها 
هزینه زیادی را متحمل شدند ولی اصول اولیه 
الزم برای کیفیت بخشــی بــه زندگی مردم آن 
منطقه، محقق نشده و نتیجه این شد که چنین 

رویکردی باید تغییر کند.

عضو شورای شهر مشــهد هم در این همایش 
گفت: در پنج ســال گذشــته یک هزار و 200 
میلیارد تومان توسط همه دستگاه ها به خصوص 
در حاشیه شهر مشهد هزینه شده است، اما چرا 

خروجی برای حل مسئله نداشتیم؟
مهدی نیا اظهار کرد: براساس پژوهش انجام  شده، 
سال  به  سال با رشد لگاریتمی در حوزه افزایش 
بافت های ناکارآمد به ویژه بافت های حاشیه شهر 
مشهد، پیشــنهاد و راهکارهایی هم برای آن در 
جلسات خصوصی کمیسیون در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه در طول ۱0 ســال گذشته در 
بافت فرسوده مشهد برای ۳درصد امالک پروانه 
صادر شــده، بیان کرد: باید ببینیم ساختارها و 
مشــوق ها چه چیزی اســت و با ادامه این روند 

اضمحالل بافت مرکز شهر قطعی است.

 آغاز اجرای طرح با مشارکت مردم
با تمام فراز و نشیب ها سرانجام در راستای اجرای 
این طرح مقرر شــد دفاتری تحت عنوان دفاتر 
تسهیلگری در مناطق هدف تأسیس شوند که 

با توجه به شرایط خاص بافت فرسوده قلعه آبکوه 
اوایل تابستان امسال نخستین دفتر تسهیلگری 

شهرداری مشهد در این منطقه ایجاد شد. 
لذا به نظر می رســد با گذشــت بیش از یک 
دهه از آغــاز طرحی ملی برای ســاماندهی 
بافت های فرسوده یک بار دیگر به ابتدای کار 
برگشته ایم تا به روشــی دیگر انجام این کار 
را آزمایش کنیم لذا بــرای اطالع از اقدامات 
صورت گرفته در چند ماه گذشــته )از زمان 
ایجاد نخستین دفتر تســهیلگری در منطقه 
آبکوه( به ســراغ مدیر این دفتــر رفتیم که 
ماحصل پرسش و پاسخ های ما را می خوانید.

  ایجاد اعتماد عمومی
خانم قاســمی، مدیر دفتر توسعه منطقه آبکوه 
می گوید: نخســتین و اصلی تریــن هدف ایجاد 
این دفاتر ایجاد اعتماد عمومی در میان ساکنان 

بافت های فرسوده هدف است.
وی می افزایــد: گام دوم پس از اعتمادســازی 
توانمندســازی اجتماعی با مشــارکت اهالی 
است؛ چراکه تمام کارشناسان و مدیران شهری 
به این باور رسیده اند که شیوه قدیمی مداخله 
مســتقیم از قبیــل تملک اراضــی در چنین 
بافت هایی دیگر پاسخگو نیست و حتی تملک 
نه تنها موجب تســریع در روند امور نمی شود 
که عاملی اســت که موجب کندی کارها هم 

می شود.
وی ادامه می دهد: بر همین اساس در رویکرد 
جدید مدیریت شهری که بازآفرینی یکپارچه 
و به نوعی بازآفرینی چندبعدی مد نظر است، 
اصلی ترین نیاز جلب نظر و اعتماد ساکنان این 
بافت هاست بنابراین از زمان ایجاد دفتر توسعه 
در منطقه آبکوه نخستین دستور کار نهادسازی 
از طریق تشکیل شــورای محله بود که اواخر 

مردادماه این مهم انجام شد.
قاســمی می گوید: با تشکیل شــورای محله 
بــه نوعــی نقش آفرینی اهالــی در مدیریت 
رخدادهای محله به خود اهالی ســپرده شده 
تا نیازها و خواســته های خود را با همسایه ها 
یا آشــنایان هم محله ای خود مطرح نمایند و 
در نهایت نیازهای محله یا خواســت عمومی 

احصا شود.
وی اظهــار مــی دارد: در کنار ایــن موضوع 
اقداماتی هم در راســتای تهیه شــناخت نامه 
محله شامل تمام نقاط منفی و مثبت اجتماعی 
پیگیری شــده که اطالعات از طریق مصاحبه 
با معتمدین و متخصصیــن و افراد صاحبنظر 
جمع آوری می شــود تا در نهایت به چشم انداز 

مشترک برسیم.
مدیر دفتر توســعه آبکوه می افزاید: با توجه به 
زمانبنــدی در نظر گرفته شــده باید در مدت 
یک سال سند چشم انداز محله تهیه شود که با 
توجه به اقدامات صورت گرفته در همین چند 
ماه از زمان ایجاد دفتر تســهیلگری در منطقه 
آبکوه قطعاً تا مرداد ماه ســال آینده خواهیم 

توانست به این مهم دست پیدا کنیم.
قاسمی اصلی ترین مشــکل بنیادین منطقه 
را مسئله اسناد مالکیتی می داند و می گوید: 
با توجه به اینکه اراضــی این منطقه عمدتاً 
وقفی هســتند و به لحــاظ حقوقی فرایند 
زمانبــری دارند تا بروکراســی اداری انجام 
شــود رایزنی با اداره اوقاف و آســتان قدس 
رضوی در دستور بوده و هست که امیدواریم 
با تعامل مدیران این دو نهاد فرایند اداری را 

سهل تر و سریع تر کنیم.

 خواب غول های آهنین 
و شب های آشفته شهروندان

هرچند قانون گذار توقف خودروهای سنگین در شهر را ممنوع و 
تردد این خودروها در داخل شهر را محدود کرده است اما معابر 
و کوچه پس کوچه های شــهر مشهد گویی شب ها به خوابگاه 

اتوبوس، کامیون و تریلی ها تبدیل شده است.
به همین خاطر ترافیک سنگین، کاهش ظرفیت معابر به ویژه 
در بزرگراه هــا، بروز تصادفات و افزایــش آلودگی های صوتی و 
زیست محیطی ناشــی از ورود وسایل نقلیه سنگین به داخل 
شهر خودنمایی می کند و عالوه بر آن، تردد خودروهای سنگین 
در شهر آسیب های جدی به زیرساخت ها، ابنیه و مبلمان شهری 

وارد کرده و می کند.
این روزها در حالی شهروندان مشهدی از توقف این خودروها در 
پشت دیوار منازلشان شاکی هستند که سال هاست مسئوالن و 
مدیران شهری وعده ساماندهی این مشکل را سر می دهند اما 
هنوز نه زیرساخت های الزم توسط دستگاه های اجرایی مرتبط 
ایجاد شــده و نه در ورودی شــهرها، پارکینگ  و توقفگاه هایی 

متناسب و مناسب خودروهای سنگین راه اندازی شده است.
براســاس آمارهای قابل اعتنا هم اکنون حدود ۱0 هزار وسیله 
نقلیه ســنگین در مشــهد وجود دارد که بایــد در مدت چند 
ســال اخیر برای تعداد قابل توجهــی از آن ها توقفگاه هایی در 
نقاط مختلف شــهر ساخته می شــد ولی آنچنان که از ظواهر 
امر پیداست نه تنها این اتفاق نیفتاده که اندک ظرفیت موجود 
معدود پارکینگ ها تنها درصد ناچیــزی از مجموع این تعداد 

خودرو را توانسته در خود جای دهد.
در نتیجه همچنان شاهد خواب شبانه هزاران خودرو سنگین 
در معابر و کوچه پس کوچه های مشــهد هستیم که نارضایتی 
ســاکنان محالت مختلف این شــهر را در پی داشــته است؛ 
شــهروندانی که عالوه بر آلودگی های شدید زیست محیطی و 
کاهش ایمنی تردد اعضای خانواده شان، خواب شبانه آن ها نیز بر 
اثر سر و صدای مهیب اگزوز این غول های آهنی آشفته و سیما 

و منظر محل سکونتشان زشت و نازیبا شده است.
خطرآفرینی و تخلفات بســیار برخی از رانندگان خودروهای 
سنگین در راه رسیدن به منزل و خواب شبانه نیز مشکلی است 

که تبعات آن دامن دیگر شهروندان را می گیرد.
با وجــود این قوانین و مقررات موجــود به صراحت چگونگی 
برخورد با این مشکل را مشخص کرده و در وهله نخست پلیس 
مکلــف به اعمال قانون و جلوگیــری از تردد غیرمجاز و توقف 
و خواب شــبانه وسایل نقلیه ســنگین در معابر شهر است که 
متأسفانه تاکنون با وجود ادعای فرماندهان راهور استان مبنی 
بر نظارت و کنترل دوربینی، گشت نامحسوس و جریمه و امثال 
آن اما در عمل خروجی مناسب و تأثیر ملموسی از این اقدامات 

احتمالی پلیس را شاهد نبوده ایم.
همچنین مســلم است که مدیریت شــهری نیز در ساخت و 
راه انــدازی توقفگاه هــای مورد نیاز در مبادی ورودی شــهر و 
پیش بینی تسهیالت و مشوق های الزم برای جذب خودروهای 
ســنگین و جلوگیری از ورود و خواب آن ها در معابر شــهر به 
درســتی و دست کم در حد همان شعار و وعده هایی که داده، 
عمل نکرده است.شــورای ترافیک استان هم که ریاست آن را 
اســتاندار بر عهده دارد، تکلیف قانونی دارد که با پیگیری روند 
اجرایی مصوبات خود ضمن رفع مشکالت شهروندان، زمینه های 
افزایش آلودگی های صوتی و زیست محیطی و کاهش ایمنی 

معابر شهر را از بین ببرد.

 مدیر بنیاد مسکن بردسکن 
در گفت وگو با قدس خبر داد

کمک 35 میلیارد ریالی برای ساخت 
مسکن در مناطق سیل زده 

مدیر  قدس آنالیــن: 
بنیاد مســکن بردسکن 
ســاخت  برای  گفــت: 
منــازل  تعمیــرات  و 
سیل  از  خســارت دیده 
از ۳5  بیــش  امســال 
تسهیالت  ریال  میلیارد 

و کمک بالعوض به متقاضیان پرداخت شده است.
احســان میری افزود: از ســال ۸۴ تاکنون بیــش از ۳ هزار و 
۶00 فقره تســهیالت ویژه طرح مقاوم سازی مسکن روستایی 
به شهرستان بردســکن اختصاص داده شده است که تاکنون 
از ایــن تعداد 2 هزار و ۸00 فقره در مرحله انعقاد قرارداد و در 
مجموع بیش از 2 هزار و 200 واحد تکمیل و تحویل متقاضیان 
شده اســت.وی با بیان اینکه در سیل فروردین ماه بیش از ۳ 
هزار منزل به بنیاد مسکن اعالم خسارت شد، گفت: تیم های 
کارشناســی که به مناطق روستایی اعزام شد یک هزار و ۱09 
واحد خسارت دیده شناسایی شــد که از تعداد 79۶ مورد آن 
احداثی و ۳۱۳ مــورد آن تعمیراتی بود که برای تمامی آن ها 
پرونده تشکیل شد.مدیر بنیاد مســکن بردسکن عنوان کرد: 
خوشبختانه شهرستان بردسکن بیشترین سهمیه تسهیالت 
بازسازی مسکن اســتان را در دو مرحله جذب کرد و تاکنون 
550 فقره تسهیالت برای بازسازی مسکن های خسارت دیده در 
قالب وام ۴0 میلیون تومانی و کمک های بالعوض بیش از ۱۸ 
میلیون تومانی به عنوان کمک بالعوض تکمیلی، اسکان موقت 
و کمک استانداری پرداخت شده است.وی همچنین گفت: از 
محل ستاد اجرایی فرامین حضرت امام)ره( با دستور مقام معظم 
رهبری 90 هزار پاکت سیمان به این شهرستان اختصاص داده 
شد که تاکنون 70 هزار پاکت آن بین خسارت دیدگان ناشی از 
سیل توزیع شده است. وی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام 
شــده تمامی واحدهای خسارت دیده ناشــی از سیل تا پایان 

امسال تکمیل و تحویل متقاضیان می شود.

مسئول دفتر شیخ زکزاکی در مشهد:
 حرکت جمهوری اسالمی 

در آفریقا جریان پیدا کرده است
دفتر  مســئول  فارس: 
شیخ زکزاکی در مشهد 
عربســتانی ها  گفــت: 
دیدند که اگر شیخ را رها 
در آینده  او حتماً  کنند 
در  اســالمی  جمهوری 
آفریقا شکل می دهد، اما 
اکنون حرکت اسالمی در آفریقا شروع شده و تنها در نیجریه 
نیســت. حسن باال در سلسله جلســات گفتار ۳۸ که درباره 
وضعیت شــیخ زکزاکی در حســینیه هنر برگزار شد، گفت: 
شیخ زکزاکی دانشگاه بودند و تبلیغ می کردند تا مردم اسالم را 
بشناسند، اما وقتی پس از انقالب به ایران آمدند، آرزو داشتند 
که نیجریه نیز در آینده جمهوری اسالمی باشد اما مردم به او 
می گفتند که تو اشتباه می کنی، اما پس از انقالب دیدند که 

در همه کشورها می شود، اسالم داشت. 
وی افزود: شیخ زکزاکی نخستین کسی بود که علمای شیعه، 
سنی و مسیحی را جمع کرد تا درباره وحدت گفت وگو کنند، 
نیجریه مانند ایران نبود بلکه بین مسیحی و شیعه جنگ بود، 
ایشــان گفت این جنگ باید تمام شود و بین ادیان گفت وگو 
کنیم. در ادامه دختر شیخ زکزاکی گفت: پدرم قبالً در دانشگاه 
مشــغول بودند چند نفر آمدند و در مورد امام)ره( سخنرانی 
کردند، از همان زمان احساس مسئولیت کردند و گفتند که 
ما باید این راه را ادامه دهیم، پس از اینکه سخنران ها رفتند، 
پدرم نزد علمای اهل ســنت رفتند و با آن ها صحبت کردند، 
آن ها گفته بودند که تو باید کاری کنی که اســالم به نیجریه 
برگردد، اما اینکه می خواهی با دولت وارد جنگ شوی از روی 
بچگی است و شما نمی فهمی، پدر مبارزه را شروع کردند و به 

فعالیت خودشان در دانشگاه ادامه دادند. 
بدیعه زکراکی اظهار کرد: پس از اینکه پدرم از مالقات امام)ره( 
آمدند، تمام ســخنان امام)ره( را توضیح دادند، حتی سخنان 
امام)ره( را ضبط کرده بودند، از روزی که این حرکت شــروع 
شــده پدرم هر روز از طرف دولت مورد اذیت واقع شــده اند، 
ایشان باالترین مدرک دانشگاه را داشتند اما تحویل ندادند و 

قصد اخراج او را داشتند.
وی با بیان اینکه هر ســال پدر را دستگیر می کنند و مدت 
زیادی ایشان را در زندان نگه می دارند، متذکر شد: سه برادر 
من روز قدس شــهید شــدند، روز شــهادت امام رضا)ع( به 
حسینیه بقیه اهلل حمله کردند و عده زیادی را شهید و دستگیر 
کردند، در حال حاضر پدرم وضعیت جسمانی مناسبی ندارند 

و دولت دستور داده تا بیشتر از قبل به او سختگیری کنند.
در ادامه تحلیلگر مسائل نیجریه گفت: ما تقریباً تمام مؤلفه های 
بارز انقالبی را در مورد شیخ شنیده ایم، این شیعه گری نیست 

که یک روایت مذهبی از نیجریه باشد.
حسین کمیلی با اشــاره به اینکه شیخ در حال حاضر هفت 
پرونده بیماری دارد، یادآور شــد: شیخ زکزاکی دغدغه های 
جهانی دارد و حرکت اســالمی را محدود به مرزهای نیجریه 

نمی داند. 
وی افزود: انقالب اســالمی این چنین ردپایی در آفریقا دارد، 
نظام ســلطه هر کاری که می تواند انجام می دهد و دولت ما 
عین خیالش نیست، دولت تشکیل دادیم تا یاور اسالم باشیم، 
یک افول فکری اتفاق افتاده که در حال حاضر دولت ما هیچ 
واکنشی نسبت به جریان نیجریه ندارد، رهبری می فرمایند 
نخستین درسی که من از امام خمینی)ره( یاد گرفتم این بود 
که دغدغه هایم محدود به مرزهای ایران نباشد، در حال حاضر 

افول هویتی در حال انجام است. 

مدیرکل راه و شهرسازی اعالم کرد
5 هزار و ۶3۰ واحد سهم خراسان رضوی 

از طرح ملی مسکن
ایرنا: نام نویسی شهروندان 
از طرح  برای برخورداری 
اقدام ملی تولید و عرضه 
مسکن در چارچوب برنامه  
وزارت راه و شهرســازی 
روز گذشــته در خراسان 

رضوی آغاز شد. 
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اعالم این مطلب 
گفت: ســهم این اســتان از طرح اقدام ملــی تولید و عرضه 
مســکن 5 هزار و ۶۳0 واحد است. وی بیان کرد: شهروندان 
خراســانی متقاضی برخــورداری از این طرح، تــا پایان 2۱ 
 آذر مهلــت دارند تا با مراجعه به پایــگاه اینترنتی به آدرس

www.tem.mrud.ir پس از آگاهی نســبت به شــروط 
ثبت نام، در صورتی که واجد شرایط باشند نسبت به نام نویسی 
اقدام کنند.محمدرضا اخوان عبداللهیان در مورد سایر شهرهای 
 استان خراســان رضوی که هنوز نامشان در پایگاه اینترنتی
www.tem.mrud.ir اعالم نشــده گفــت: پس از فراهم 
شدن امکانات الزم، زمان ثبت نام شهروندان ساکن این شهرها 
برای اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در مراحل 

بعدی اعالم خواهد شد.

در بیمارستان منتصریه مشهد انجام شد
 اهدای عضو بیمار مرگ مغزی 

به دو بیمار نیازمند
اعضای  اهــدای  قدس: 
بیمار مرگ مغزی به دو 
بیمــار نیازمند به عضو 

زندگی دوباره بخشید.
مسئول واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی دانشگاه 
علوم پزشــکی مشهد با 
اعالم این خبر گفت: در نهصد و پنجاه و نهمین عمل اهدای 
عضو از اهداکننــده مرگ مغزی؛ مرحوم محمد اللوئی که از 
بیمارســتان 22 بهمن نیشابور معرفی شــده بود، با رضایت 
خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای 
عضو قرار گرفت.ابراهیم خالقی افزود: کلیه و کبد زنده یاد به 
ترتیب به خانم ۴2 ساله ساکن  نیشابور و آقای 57 ساله ساکن 

اسفراین پیوند و به بیماران زندگی دوباره ای بخشید.

 قلعه وکیل آباد همچنان در حصار بالتکلیفی
اما یکی دیگــر از مناطق هدف منطقه 
قدیمی و کهن قلعه وکیل آباد است که 
مشترکات بســیاری با قلعه آبکوه دارد 
و گویا معضالت قلعــه بودن همچنان 
دامنگیر این مناطق اســت و پشــت 
دژ فراموشــی مانده اند.داســتان قلعه 
وکیل آباد هم مشــابه مناطــق دارای 
بافت فرسوده است که بارها تصمیمات 
متنوعی را تجربه کرده ولی چیزی عاید 

ســاکنانش نشده اســت. به طور مثال در آخرین تصمیم در سال ۸9 اجرای طرح 
بهســازی در زمین های این محدوده به وسعت ۱00 هکتار مصوب شد که در دور 
سوم شورای شهر شرکتی هم به عنوان مجری طرح معرفی شد، اما با گذشت چند 
ســال این طرح موفقیت آنچنانی در خرید امالک و اجرای طرح نداشت.شــورای 
چهارم به دنبال نارضایتی اهالی وارد موضوع شــد و در خردادماه سال95 تصمیم 
جدیدی اتخاذ کرد که براساس آن مقرر شد ۱۸ هکتار از وسعت 2۳ هکتاری قلعه 
وکیل آباد آزاد شــود و شهرداری در بازه زمانی یکماهه طرح تفصیلی این محدوده 

)۱۸ هکتار( را تهیه کند و به شورا ارائه دهد.
براســاس این طرح تنها پنج هکتار از حاشــیه بولوار وکیل آبــاد به منظور اجرای 
طرح های مورد نظر باید حفظ می شد و در مابقی منطقه، شهروندان مجاز به ساخت 
و ساز بودند.پس از این تصمیم همه منتظر تصویب طرح تفصیلی شدند تا براساس 
آن تغییرات الزم انجام و ورودی شــهر مشــهد از سمت غرب و مجاورت طرقبه و 
شاندیز زیبا شود.اما بر اساس آخرین اظهارنظر یکی از مدیران در سازمان بازآفرینی 
فضاهای شهری شــهرداری مشهد هنوز دفتر توسعه یا همان تسهیلگری در قلعه 
وکیل آباد ایجاد نشده و این به معنای آن است که ساکنان این منطقه باید همچنان 

در قلعه اما و اگرها محصور باشند.

محبوبه علی پور   بنا بر شــواهد در حال حاضر به 
همان میزان که سیاست گذاران نظام آموزشی خود را به 
دور از چرخــه منفعت کنکورزدگی و فعالیت کالس های 
آمادگی کنکور نشان می دهند، به همان میزان در واقعیت 
نیز نســبت به پرورش نیروی انســانی توانمند در مراکز 
مهارتی و هنرستان ها محو و نامرئی ظاهر شده اند. این در 
حالی است که در دهه های گذشته و با طرح نظریه سرمایه 
اجتماعی در جهان؛ اهمیت نقش نظام آموزشی در توسعه 
جامعه صدچندان شــده اســت. از همین رو رونمایی از 
 ساخت خودرو باگی در هنرستان شهید قندی در ناحیه۳ 
آموزش و پرورش مشــهد فرصتی شــد که بــار دیگر بر 
ضرورت توانمندسازی هنرجویان و تقویت ارتباط دانش 

و صنعت توجه کنیم. 

 ضرورت پرورش افراد فنی و کارآمد
مدیر هنرســتان شــهید قندی با تأکید بر اینکه از علل 
مشکالت اشــتغال در جامعه وجود فاصله میان دانشگاه 
و صنعــت بوده، می گوید: در ســال های گذشــته مراکز 
تحصیلی فرصت چندانی برای انجام آزمون و خطا و کسب 
تجربه هنرجویان و دانش آموختــگان فراهم نمی کردند 
این در حالی اســت که امروزه در مراکز آموزش مهارتی 
و هنرســتان ها سعی می شود شرایط کسب تجربه فراهم 
شــود؛ چراکه صنعت امروزی نیازمند حضور افراد عالم و 

باتجربه است.
مهندس علی خداشــناس با اشاره به تغییر نگاه جامعه و 
گرایش به تحصیــل در مراکز مهارتی می افزاید: به دلیل 
محدودیت هایی که در زمینه اشــتغال وجود دارد، تفکر 
آحاد مردم به این سمت رفته که افراد فنی و کارآمد بهتر 
می توانند فرصت هایی را برای اشــتغال و درآمدزایی خود 
مهیا سازند. از همین رو اغلب هنرجویان ما را محصالنی با 
معدل های باال تشکیل می دهند. همچنین به دلیل اقبال 
به تحصیل در این هنرستان، سه برابر تعداد ثبت نام شده 

در فهرست ثبت نام قرار دارند.وی در ادامه با تشریح روند 
ساخت خودرو باگی خاطرنشــان می کند: گام های اولیه 
اجرای این پروژه به سال تحصیلی 9۶ برمی گردد که پس 
از چند ماه به دلیل مســائل مالی متوقف شد. بنابراین از 
آغاز سال تحصیلی جاری پیگیر انجام این برنامه شدیم. به 
این ترتیب ۶ هنرجو که در پایه دوازدهم تحصیل می کنند 
به اسامی؛ امیرحســین برقی، سیدمحمد حسینی، علی 
تقی زاده، مهدی ربابی و علی اکبر خانی با راهنمایی آقای 
قلی پور از مدرسان هنرستان موفق به ساخت این خودرو 
شــدند. البته هدف از اجرای این پروژه ایجاد انگیزه برای 
حضور در عرصه های صنعــت، افزایش اعتماد به نفس و 
کسب تجربه بوده است؛ چراکه وقتی یک هنرجوی ۱7-

۱۶ ساله این فرصت را دارد که به طراحی و ساخت قطعات 
خودرو همانند شاسی بپردازد و ضعف ها و کاستی هایی را 
نیز تجربه می کند به مــرور زمان در طراحی خودروهای 

بی نقص تر، ماهرتر ظاهر می شود. 

 نخستین نمونه هنرستانی
خداشناس همچنین می گوید: خودروهای باگی متعددی 

در کشــور ساخته شــده و جدی ترین شاخصه آن ها نیز 
تمرکز بر سیستم تعلیق است. بنابراین مطابق بررسی های 
کــه انجام دادیم در ســطح هنرجویی و هنرســتانی ما 
نخستین گروه در کشــور محسوب می شویم. همچنین 
هزینه ســاخت این خودرو بخشی از طریق سرانه مدرسه 
و قسمتی به دلیل اجرای طرح برون سپاری آموزش های 
مهارتی از سوی دانشگاه صنعتی سجاد تأمین شده است. 
البته این هزینه زیر 9 میلیون تومان بوده و به تعبیر دیگر 
کمتر از هزینه ساخت یک موتورسیکلت است. البته از آنجا 
که این خودرو تجربه اول بوده، هزینه ساخت آن نیز بیشتر 

بوده که در موارد آینده این هزینه ها کاهش می یابد. 
مدیر هنرســتان قندی با اشاره به مشکالت تأمین سرانه 
مراکز آموزشی از سوی آموزش و پرورش در سال های اخیر 
می افزاید: خانواده ها در سال های اخیر سهم چشمگیری 
از لحاظ اقتصادی و حمایتی در روند آموزشی هنرجویان 
داشــته اند. این در حالی اســت که اگر بسترهایی برای 
افزایش سرانه هنرستان ها فراهم شود، می توان با تقویت 
مشارکت هنرجویان؛ فرصت های بیشتری را برای کسب 

تجربه فراهم ساخت. 

طی مراسمی در مشهد رونمایی شد

نخستین نمونه »خودرو باگی« هنرستانی در کشور
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روی خط حادهث

روی خط خبر
شهردار مشهد در مراسم افتتاح ایستگاه کوهسنگی 

قطار شهری عنوان کرد
 تاکسی برقی برای مشهد

قدس: شــهردار مشــهد 
گفت: بــا توجه به افزایش 
آلودگــی هــوا، توســعه 
حمل ونقل عمومی به ویژه 
خطوط  قطار شــهری از 
اهمیت زیــادی برخوردار 
است. محمدرضا کالیی روز 

گذشته  در مراسم افتتاح ایستگاه کوهسنگی خط 2 قطار شهری 
مشــهد که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
خراسان رضوی، فرماندار، جمعی از اعضای شورای شهر، فرمانده 
ســپاه امام رضا)ع( و جمعی ازمدیران شــهری و استانی برگزار 
شــد با بیان اینکه براساس برنامه ریزی های اولیه اجرای خط 2 
قطار شهری مشهد از انتهای طبرسی تا میدان شهید کاوه بوده، 
اظهارکرد: البته در ادامه تصمیم گرفته شد تا در ابتدای شهرک 

سالمت نیز محلی برای توقف قطارها ایجاد شود.
وی تصریح کرد: بر این اســاس اکنون تصمیم گرفته شــده در 
مجاورت شــهرک سالمت عالوه بر ایستگاه قطار شهری، پایانه 
اتوبوســرانی و پارکینگ خودرو نیز برای اســتفاده شهروندان 
ساخته شود. وی ادامه داد: در گام بعدی پس از افتتاح ایستگاه 
کوهسنگی که از معاونت عمران، حمل ونقل و ترافیک می خواهم 
عملیات ساخت ایستگاه و پارکینگ شهرک سالمت نیز تا پایان 

دی ماه آغاز شود.
شهردار مشــهد همچنین در حاشیه مراســم افتتاح ایستگاه 
کوهســنگی خط 2 قطار شهری مشهد گفت: امروز حلقه آخر 
استفاده از خط 2 قطارشهری به بهره برداری رسید که امیدواریم 
تا پایان ســال بتواند ظرفیت ما را حدود ۱۵ تا 2۰ درصد افزون 
ببخشد. وی اضافه کرد: نوســازی ۱۵۰ دستگاه اتوبوس نیز در 
دستور کار مدیریت شهری قرار دارد که تعدادی از این اتوبوس ها 
در خطوط به کار گرفته شده و مابقی نیز تا پایان سال به ناوگان 
اضافه خواهد شــد. وی با بیان اینکه همان طور که پیشتر اعالم 
شــد موضوع تاکسی های برقی را در اولویت جدی کار خود قرار 
داده ایم، اظهارامیدواری کرد با کمکی که از کارگروه ملی زیارت 

خواهیم گرفت این موضوع را سرعت خواهیم بخشید.
کالیی به ارائه الیحه ای در خصوص دریافت کرایه قطار شهری 
براساس زمان و مسافت به شورای شهر مشهد اشاره کرد و افزود: 
در صورت تصویب این الیحه دریافتی های ما از مسافران براساس 
زمان و میزان مسافت طی شده خواهد بود که امیدواریم تا پایان 

سال تکلیف این موضوع نیز مشخص  شود.
مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد نیز در حاشیه این مراسم 
گفت: این سازه در ایستگاهی ساخته شده که در جوار بوستان 
کوهسنگی به عنوان یکی از مکان های پر رفت و آمد و جاذبه های 
گردشگری کالنشهر مشــهد قرار دارد.  کیانوش کیامرز افزود: 
این ایستگاه ۱۳۵متر طول، 2۰ متر عرض و 2۳ متر عمق دارد. 
برای تکمیل ایستگاه قطار شهری کوهسنگی مشهد یک هزار و 
۵۰۰میلیارد ریال هزینه  شده  است. وی ادامه داد: با بهره برداری 
این ایســتگاه تمام ایستگاه های خط دوم قطار شهری مشهد از 
بولوار طبرسی تا میدان شهید کاوه در این کالنشهر فعال هستند.
مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد گفت: همه تجهیزات این 
ایستگاه نظیر سامانه های اطفا و اعالم حریق، مخابرات و پله برقی 
آن نیز تکمیل شــده اند. وی همچنیــن در خصوص تأمین ۶۰ 
دستگاه واگن مورد نیاز خط یک قطار شهری مشهد نیز اظهار 
کرد: برای خرید این تعداد واگن تأییدیه های کارشناسی از وزارت 
کشــور اخذ شده و به منظور اخذ مجوز خرید از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نیز به زودی وارد مذاکره خواهیم شد تا واگن های 

قطار شهری مشهد تا سال ۱۳۹۹ وارد ناوگان شوند.

 مدیر نظارت بر تبلیغات 
سازمان نظام پزشکی هشدار داد 

 رشد قارچ گونه تبلیغات پزشکی 
بدون مجوز در فضای مجازی 

بر  نظارت  مدیــر  ایرنا: 
نظام  ســازمان  تبلیغات 
پزشــکی مشــهد گفت: 
در حــال حاضر تبلیغات 
حــوزه  در  غیرواقعــی 
رســانه ها  در  پزشــکی 
و بــه ویــژه در فضــای 

مجازی بــه صورت قارچ گونه در حال رشــد اســت. دکتر 
فهیمه ســادات ســاالری افزود: براســاس قانون، سازمان 
نظام پزشــکی به عنوان تنهــا مرجع نظارت بــر تبلیغات 
موادآرایشی، دارویی،بهداشــتی و امور پزشکی تعیین شده 
و متخلفان این حوزه با شکایت نظام پزشکی تحت پیگیری 
قانونــی قرار می گیرند. وی ادامــه داد: بدین منظور تمامی 
تبلیغات رسانه های عمومی و خصوصی، دیداری، شنیداری، 
شبکه های ماهواره ای، مطبوعات، اینترنت، شبکه های صوتی 
و تصویری و بروشــورها  باید با مجوز نظام پزشکی صورت 

گیرد.
وی مشکل اصلی را در این حوزه »مداخله گران پزشکی« معرفی 
و بیان کرد: گروه پزشــکی چالش برخورد با تبلیغات تخلفات 
پزشکی به شمار نمی روند، چراکه آنان هویت مشخصی داشته 

و برخورد با تخلفاتشان قابل پیگیری است.
دکتر ســاالری افزود: ظرف ۶ماه نخست امسال ۱۷۵ مورد 
تخلفــات تبلیغاتی اعضای جامعه پزشــکی در خراســان 
رضوی پیگیری شــده که ۱۴ مورد به واحدهای انتظامی 

ارجاع داده شده اند.
وی ادامه داد: این در حالی است که تخلفات تبلیغات پزشکی در 
حوزه خراسان رضوی فقط در سایت ها به جز تلگرام و اینستاگرام 

بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ مورد در ماه است. 

با تالش پلیس مشهد
  باند سرقت »عشق دوچرخه« 

از حرکت ایستاد
فرمانده  قرمــز:  خط 
از  مشــهد  انتظامــی 
چهــار  دســتگیری 
ســرقت  باند  گرداننده 
دوچرخــه و یک مالخر 
اموال مسروقه با کشف 
۱۶ دســتگاه وســیله 
نقلیه سرقتی در مشهد خبر داد. سرهنگ عباس صارمی در 
تشریح این پرونده گفت: از چندی قبل گزارش سرقت های 
سریالی دوچرخه در محدوده خیابان قائم، بولوار صبا، سپاه 
و سحر به فوریت های پلیســی ۱۱۰ اعالم شد و با توجه به 
شــکایت مالباختگان، پیگیری این موضوع به صورت جدی 
در دستورکار پلیس قرار گرفت. فرمانده انتظامی مشهد افزود: 
بررسی های اولیه در این رابطه نشان می داد عامالن سرقت با 
تخریب قفل درهای انبار آپارتمان ها که بیشــتر از قفل های 
ضعیف و غیراســتاندارد استفاده شــده بود، مرتکب سرقت 
دوچرخه می شــوند. وی خاطرنشان کرد: تیم دایره تجسس 
کالنتری سیدی در این مأموریت ضربتی خود توانست یکی از 
عامالن اصلی سرقت را چهره زنی و مورد شناسایی قرار دهد. 
سرهنگ صارمی گفت: مأموران کالنتری سیدی این متهم را 
پس از 2۴ ساعت کنترل و مراقبت نامحسوس دستگیر کردند 
و مرد جوان که غافلگیر شــده بود و در برابر شــواهد و ادله 
موجود راهی جز بیان حقیقت نمی دید چهار همدست خود را 
به پلیس معرفی کرد. فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: 
پلیس چهار متهم دیگر پرونده و یک مالخر اموال مسروقه را 
دســتگیر و از اعضای این باند ۱۵ دســتگاه دوچرخه و یک 

دستگاه موتورسیکلت کشف کرد.
وی گفت: تحقیقات از اعضای باند برای کشف دیگر اقدامات 

مجرمانه آنان ادامه دارد.

به خاطر بلعیدن مواد
  مرد جوان با مرگ دست و پنجه نرم کرد

فرمانده  قرمــز:  خط 
از  مشــهد  انتظامــی 
جوانــی  دســتگیری 
خبــر داد که 2۶۰ گرم 
به  را  فشــرده  هروئین 
قصد قاچاق بلعیده و تا 
پای مــرگ پیش رفته 

بود، خبر داد.
ســرهنگ عباس صارمی با اعالم این خبــر گفت: در پی 
مراجعه مرد جوانی به یکی از بیمارســتان های مشــهد به 
علت وخامت حالش که دچار انسداد روده شده بود، پس از 
انجام معاینات و سونوگرافی بالفاصله تحت عمل جراحی 
قرار گرفت و با جداســازی ۴۰ ســانت از روده 22 بسته 
موادمخدر از نوع هروئین فشرده به وزن تقریبی 2۶۰ گرم 

کشف شد.
ســرهنگ صارمی خاطرنشــان کرد: با گزارش موضوع به 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ و هماهنگی هــای الزم از طریق 
مرکز فرماندهی و کنترل پلیس، تیم تجسس کالنتری شهید 
فیاض بخش بالفاصله در محل حاضر شدند و تحقیقات خود 

را آغاز کردند.
فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: تحقیقات اولیه پلیس 
حاکی از آن بود این جوان 2۳ ســاله، 22 بســته موادمخدر 
صنعتی را با هدف قاچاق بلعیده که دچار مشکل می شود و تا 

پای مرگ پیش می رود.
وی گفت: متهم در بیمارستان تحت مراقبت های ویژه پزشکی 

قرار گرفته و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

  زوج مشهدی
 قربانی آتش بی احتیاطی شدند

قــدس: انفجــار توأم 
منزل  آتش ســوزی  با 
یکــی  در  مســکونی 
از محــالت کالنشــهر 
بی احتیاط  زوج  مشهد، 
ساکن این خانه را روانه 

بیمارستان کرد. 
مدیر منطقه دوم عملیات ســازمان آتش نشانی مشهد روز 
گذشــته در این خصوص گفت: این حادثــه  ۱۹ آذر ماه در 
خیابان شهید کشمیری واقع در منطقه رسالت مشهد رخ داد.

آتشپاد دوم ابوالفضل تیموری افزود: مرد خانواده حادثه دیده 
برای شست وشوی لوازم از بنزین در فضای این واحد مسکونی 

۷۰ متری استفاده کرده بود.
وی ادامه داد: انتشار بخار بنزین حاصل از این اقدام نادرست 
در محیط بسته منزل سبب ساز انفجار توأم با آتش سوزی شد.

مدیر منطقه دوم عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: 
در پی این حادثه نه تنها مرد میانســال و همسرش به شدت 
دچار ســوختگی شدند بلکه بخشی از منزل مسکونی آن ها 

نیز تخریب شد.
وی افزود: آتش ســوزی ناشی از این اقدام صاحبخانه توسط 
آتش نشانان مهار شد و تهویه کامل محیط نیز صورت گرفت.

پایان اسکورت محموله موادمخدر 
  بیش از 100 کیلوگرم تریاک 

در سرایان کشف شد
خط قرمز: معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامي استان 
از کشف ۱۰۰ کیلو و ۷2۰ گرم تریاک در بازرسی از سواری 

پژو پارس در شهرستان سرایان خبر داد.
سرهنگ محمود پارســافر اظهار کرد: روز گذشته مأموران 
فرماندهی انتظامی شهرســتان ســرایان هنــگام کنترل 
خودروهای عبوری در پاســگاه انتظامی دوســت آباد به دو 
سواری پژو پارس مشــکوک شدند و خودروها را تحت نظر 
قرار دادند. معــاون هماهنگ کننــده فرماندهی انتظامی 
خراسان جنوبی افزود: مأموران به رانندگان هر دو خودرو 
دســتور ایســت دادند و آن ها را متوقــف کردند که در 
بازرســی از صندوق عقب یکــی از خودروها ۱۰۰ کیلو و 

۷2۰ گرم تریاک کشف شد.
ســرهنگ پارســافر با بیان اینکه در این رابطه چهار متهم 
دستگیر شده اند، تصریح کرد: مبارزه با پدیده شوم موادمخدر 

با جدیت از سوي پلیس دنبال مي شود.

زاویه تصویر

 پارک عمودی خودروها
در محله جانباز

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 درخواست پول برای کتابخانه
مدرسه نورالهدی واقع در کوی امیر در جلسه اولیا برای کتابخانه هزینه ۱۰۰هزار تومان ماهیانه 
برای دانش آموزان درخواست کرده است. آیا این هزینه برای این منطقه که قشر ضعیف هستند 

منصفانه است؟ لطفاً پیگیری کنید.
922...8993

مسئوالن بیایند  ببینند
مســئوالن محترم اتوبوســرانی؛ رســالت 
8۱شــهرک امید نیاز به خط اتوبوس دارد؛ 
مردم بــرای رفت و آمد با مشــکل مواجه 

هستند.مسئوالن بیایند ببینند.
915...7781

شهرداری پیگیری کند
ابتدای بولوار صبا منطقه ۷ اصالً تابلو ندارد. ســرچهارراه مردم باید با ایجاد ترافیک و خطر از 
مردم و مغازه ها سؤال کنند. من هم کاسب اینجا هستم، خواستم با هزینه خودم بنر بزنم شاید 

شهرداری خجالت بکشد، اما نردبان به این بزرگی پیدا نکردم.
938...6724

مثل ساکنان مناطق برخوردار به ما نگاه کنید
بارها مردم منطقه پورسینا تقاضا دادند که 
خط ۵۹تا مترو ادامه مســیر دهد، شرکت 
واحــد اهمیتی نداد. در بولــوار حر صبح ها 
بــرای رفتــن به متــرو باید کلــی منتظر 
خط۵۰2باشیم که هنگام سوار شدن جایی 
حتی برای ایســتادن نیست وقتی اتوبوس 
به ایستگاه شترگلو یا اول پورسینا می رسد 
کلی مسافر نمی توانند وارد اتوبوس بشوند. 

چرا شــرکت واحد یک بار مثل ساکنان مناطق برخوردار به ما پایین شهری ها نگاه نمی کند. 
ادامه مســیر خط۵۹ تا مترو هم مسافران بسیاری را به مترو می رساند و هم از ترافیک بولوار 

حر می کاهد.
936...6158
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عقیل رحمانی یک شرکت کاغذی که با 
انجام اقدامات مجرمانه و سازمان یافته دست به 
فرار گسترده مالیاتی زده و به نوعی اخالل در 
نظام اقتصادی کشور را رقم زده بود شناسایی 
و به دستگاه قضایی معرفی شد تا دست های 
پشت پرده ماجرا که برای غارت بیت المال دراز 

شده اند، شناسایی و قطع شود.

 زوم کارشناسان
 روی پرونده های فرار مالیاتی

مدتی پیش کارشناسان اداره کل امور مالیاتی 
خراســان رضوی که به صــورت ویژه ای برای 
رصد و شناســایی متخلفان مالیاتی در سطح 
استان مشغول پیگیری بودند، در حین رصد 
اسناد و مدارک ارائه شده از سوی یک مؤدی 
مالیاتی سرنخ های مشکوکی بدست آوردند که 
بررسی چند باره آن ها حکایت از دور زدن های 
گسترده قانون داشت. به همین واسطه موضوع 
به صورت موشکافانه ای مورد رصد قرار گرفت 
و مشخص شــد یک شرکت کاغذی با اجرای 
نقشه سپردن تعهدات ارزی و اظهارخالف واقع 
ارزش گــذاری کاال های وارداتی و صادراتی، با 
همراهی چند شرکت دیگر موجب کالهبرداری 
شبکه ای و فرار مالیاتی گسترده ای شده است. 
از سویی وقتی دیگر اسناد ارائه شده برای دور 
زدن قانون مورد تحقیق بیشتری قرار گرفتند 
معلوم شد باز هم رد پای کارت های بازرگانی 
اجاره ای در این ماجرا هم دیده می شود و عمده 
تخلفات با سوءاستفاده از همین کارت ها رقم 

خورده است.

 باز هم ماجرای 
کارت های بازرگانی 

اجاره ای
چنــد روزی تحقیقات فنی 
کارشناســان روی موضــوع 
فــرار مالیاتی این شــرکت 
ادامه داشــت و پــس از آن 
برای  موضــوع  جمع بندی، 
انجــام اقدامــات قضایی به 
دادســتانی مرکــز اســتان 

خراسان رضوی ارسال شد.
در این جمع بندی اعالم شد: 

اقدامات صورت گرفته موجب اخالل در نظام 
اقتصادی کشور از طریق اخالل در نظام پولی و 

بودجه ای کشور و نتیجه آن 
تولیدی  واحدهای  تعطیلی 
است. از سوی دیگر واگذاری 
ســازمان یافته  و  عمــده 
و  بازرگانــی  کارت هــای 
واردات و صادرات در پوشش 
بدون  اجــاره ای  کارت های 
شناســایی شــدن مؤدیان 

واقعی رقم خورده است.
اقدامــات صورت  سلســله 
مدیران  ســوی  از  گرفتــه 
موجب  کاغــذی  شــرکت 
مشــارکت در تضییع حقــوق بیت المال به 
صورت سازمان یافته شده است. در ادامه این 

گزارش اعالم شده بود که میزان فرار مالیاتی 
صورت گرفته در این پرونده توسط متخلفان 
۷۷۰میلیون تومان اســت که برای انجام آن 
شرکت مذکور پس از تهیه کارت های بازرگانی 
آن ها را در اختیار افراد دیگری قرار داده و آن ها 
با سوءاســتفاده از کارت های مذکور اقدام به 

ترخیص برخی کاالها کرده بودند.

 گزارش ماجرا به دادستانی
گزارش قدس حاکی است: عامالن فرار مالیاتی 
گسترده پس از در اختیار قرار گرفتن کارت های 
مذکور فعالیت اقتصادی خود را مخفی کرده و 
موجب وقوع جرم شده اند. تأسیس شرکت های 
صــوری و ارائــه فاکتوری های خــالف واقع 
یکی دیگر از اقدامات مجرمانه شرکت مذکور 
برای فرار مالیاتی بود.پــس از ارائه گزارش به 
دستگاه قضایی، پرونده به شعبه 2۰۳ دادسرای 
مشهد ارجاع و به صورت ویژه ای توسط بازپرس 
شــعبه مورد رسیدگی قرار گرفت. از سویی با 
توجه به وجود ادله غیرقابل انکار فرار مالیاتی، 
مقام قضایی دستورات تکمیلی برای شناسایی 
دقیق عامالن به جیب زدن بیت المال را صادر و 

در اختیار پلیس های تخصصی قرار داد.

برخورد قاطع با دور زدن قانون در دستور کار اداره کل امور مالیاتی استان 

فرار مالیاتی 770 میلیون تومانی یک شرکت کاغذی

در تحقیقات معلوم شد 
باز هم رد پای کارت های 

بازرگانی اجاره ای 
در این ماجرا دیده 

می شود و عمده تخلفات 
با سوءاستفاده از همین 

کارت ها رقم خورده است

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
  پیش بینی پایان هفته ای بارانی 

در اغلب نقاط خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشــه ها و مدل های هواشناســی از بعدازظهر امروز با نفوذ 
ســامانه بارشی به استان شاهد آغاز بارندگی از نواحی غربی 
خواهیم بود. بارش ها به طور متناوب تا پایان هفته در سطح 
استان و به ویژه نواحی مرکزی و جنوبی ادامه خواهد داشت. 
همچنین در این مدت دما در غالب نقاط استان روند کاهشی 
دارد و بارش ها در نواحی سردسیر استان به شکل برف و باران 

رخ خواهد داد.
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ایرنا: مدیرکل اســتاندارد خراســان رضوی گفت: با پایش های 
صورت گرفته از ســوی ایــن اداره کل محصوالت آلوده به عامل 
قارچی مایکوتوکسین مربوط به دو واحد تولید و بسته بندی آرد در 
این استان جمع آوری شد.  علیرضا جمیع گفت: نمونه برداری های 
اداره استاندارد در هشت ماه اخیر مشخص کرد یکی از محصوالت 
یــک واحد تولید آرد گندم، یک واحد بســته بندی آرد برنج در 
مشهد و واحدی در یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی 
به مایکوتوکســین آلوده بود،بنابراین در جمع آوری موارد آلوده، 

پروانه استاندارد هر دو واحد باطل شد.
وی ادامــه داد: ۴۷۵ مورد نمونه گیری در همین مدت به منظور 
تشــخیص ســموم قارچی مایکوتوکســین از همه واحدهای 
صنایع غذایی در سطح خراسان رضوی انجام و تنها چهار نمونه 
مردود شناخته شد. در جریان آزمایش مجدد از موارد مردود شده 
نیز یک مورد تأیید شــده و نمونــه ای دیگر در حال طی فرایند 

آزمایش مجدد است.

مدیرکل اســتاندارد خراســان رضوی گفت: وجود تنها دو مورد 
محدود و آلوده به مایکوتوکســین در میان ۴۷۵ مورد آزمایش 
کیفــی و نمونه گیری امری قابل قبول اســت. بــه طور اصولی 
صفرشــدن تعداد مردودی در این حوزه و آزمایش های مربوط 
نشانگر فقدان دقت و صحت آزمایش ها در محدوده وسیع فعالیت 

صنایع غذایی خواهد بود.
وی افزود: همچنین وجود این سموم در محصوالت را نمی توان 
همیشــه مربوط به واحد تولیدکننده آن دانست، زیرا این امکان 
وجــود دارد که به عنوان مثال آلودگی مایکوتوکســین در برنج 
وارداتــی و یا هر ماده اولیه تولیدی در واحد صنایع غذایی وجود 
داشته باشد که از همین طریق به محصول نهایی منتقل می شود.

براساس مطالعات پژوهشگران کشــاورزی و علوم غذایی، بخش 
کپک زده سبزرنگ روی موادغذایی از جمله نان نشانگر آن است 
که قارچ و یا هاگ آن که در واقع همان بذر قارچ است، در سراسر 
آن غذا یا نان منتشر شده، بنابراین چنین ماده غذایی به طور کامل 

غیرقابل استفاده است.
برخی کپک ها آلوده به ماده ای سمی به نام مایکوتوکسین هستند 
که خوردنشان ســبب واکنش های آلرژیک و مشکالت تنفسی 
می شود. ماده آفالتوکسین نیز که در برخی کپک ها وجود دارد 
سرطان زاســت. مایکوتوکسین بیشــتر در کپک غالت، آجیل، 
آب انگور، کرفس و سیب دیده می شود. آفالتوکسین هم بیشتر 

موادی همچون ذرت، بادام زمینی و حبوبات را آلوده می کند.
متخصصان علوم غذایی و تغذیه توصیه می کنند برای نگهداری 
مواد خوراکی در یخچال از ظروف دردار استفاده شود. همچنین به 
منظور پیشگیری از تشکیل کپک روی موادغذایی زمان نگهداری 

آن ها در یخچال نباید بیشتر از چهار روز طول بکشد.

پروانه واحدهای متخلف باطل شد

توقیف محموله آرد آلوده 

بسیاری از ساختمان های جدید که در منطقه 2 
شهرداری مشهد بخصوص محله جانباز ساخته 

می شوند فاقد پارکینگ مناسب هستند.
این تخلف ســاختمانی و عدم جایگذاری مکان 
مناســب پارک بــرای طبقات فوقانــی اضافه 
)خالف ساز( موجب شده بسیاری از شهروندان 
با مشکل  پارک خودرو مواجه شوند و اتومبیل 

خود را عمود بر پیاده رو پارک نمایند.
براستی شهرداری منطقه 2 چه زمانی از خواب 
غفلت بیدار می شــود و با این تخلفات گسترده 

ساختمانی برخورد می کند؟



ورزش خراسان گفت وگو با والدین »شهید حمید پوررضا« به مناسبت سی وهفتمین سالگرد شهادتش

دل در گرو دنیا نداشت
ســرور هادیان حمید خــودش ارتش را 
انتخاب کرد. درســت ســال 59 که اوج آغاز 
جنگ بود، در 18 سالگی وارد ارتش شد .او یک 
درجه دار بود اما هیچ گاه در جبهه درجه هایش 
را روی لباســش نمی گذاشت، وقتی علتش را 
جویا می شدم، می گفت: مامان درجه اگر بزنم 
باید فرمان بدهم، دلم نمی خواهد دستور بدهم، 
اینجا همه با هم دوســت هستیم . دوستانش 
برایم تعریف می کنند حمید همیشه درجه اش 
را توی سنگر می گذاشته و مثل همه رزمنده ها 

کنار آن ها بوده است .
حاجیه خانــم معصومه چهنــوی حقیقی با 
بازگویــی خاطراتش از دلتنگی 37 ســاله 
پسرش می گوید، از حمید که آرزوی دیدن 

او را در لباس دامادی داشته است.
این مادرهفتاد و چهار ساله می افزاید: جعفر، 
حمید، مجید، وحید، ســعید، زهرا و زینت 
فرزندان ما هســتند اما هنوزهم جای خالی 

حمید بین اوالدم خالی است.
وی تأکید می کند: حمیــد از همان دوران 
کودکی مهربان بود و همیشه به من می گفت 
بزرگ که بشوم هر کاری که دوست داشته 

باشی خودم برایت انجام می دهم.

 آرامش در حرم و کنار او 
مادر نگاهی به عکس پسرش می کند و ادامه 
می دهد: خودش نیســت، اما هنوز هر زمان 
دلم می گیرد یا به مشــکلی برمی خورم به 
حرم می روم و در صحــن آزادی کنار مزار 
حمید می نشــینم و با او دردودل می کنم و 
ســبک تر از همیشــه برمی گردم و به لطف 
خدا و دعای پســرم مشکلم رفع می شود و 

دلم آرام می گیرد.

 انتخاب خود او 
حاج آقاحســن  پوررضــا این پدر شــهید 
هشــتاد و دو ســاله هم می گوید: پســرم 
ارتشــی دالوری بود که خــودش این راه را 
انتخاب کرد. حمید فرمانده توپخانه بود. در 
29 خرداد 1342 در مشــهد به دنیا آمد و 
در مدرسه شــیخ الرئیس درس خواند و دو 
سال هم در شیشه بری کار کرد. او می گفت 
دلم می خواهد کار کــردن را تجربه کنم و 
خودم پول دربیاورم. پســرم بیســت ویک 
ساله بود که 21 آذر ماه سال 61 در منطقه 

عین خوش به شهادت رسید.

مجروحیت پنهان 
پدرشهید توضیح می دهد: سال 59 حمید که 

وارد ارتش شــد می دانست 
دوران جنگ اســت و پیش 
از آن  هم در بســیج حضور 
مداوم داشــت. پســرم هر 
45 روز یک بار به دیدار ما 
می آمد، بعدها شــنیدم آن 
نیامد،  مرخصــی  که  زمان 
مجروح شده بود اما به دلیل 
آنکه من و مــادرش نگران 
از  را  نشــویم مجروحیتش 
ما پنهان کرده بود و پس از 
بهبودی کامل به مشهد آمد 
و این موضوع را دوســتان 
حمید پس از شــهادتش به 

ما گفتند. 
حاجیه خانــم می گوید: حمیــد مثل همه 
بچه ها کودکی ، نوجوانی و جوانی داشت اما 
بسیار خوب بود و تفاوت همه پسرهایی که 
شهید شــدند در آن است که شهادت آن ها 
را انتخاب کرد، زیرا آن هــا دل به این دنیا 

نداشتند و نگاهشان متفاوت بود.
وی می افزایــد: به یــاد دارم هنگامی که 
منزل ما در چهارراه لشــکر بود، در هتلی 
نزدیک بــه خانه ما یک خانواده جنگ زده 
اهــل دزفول برای مدتی در آنجا اســتقرار 
داشــتند که حمید با آن ها آشنا شده بود. 
یک روز به من گفت مامان این خانواده به 
مشهدالرضا)ع( آمده اند و میهمان شهرمان 
هســتند و اکنون آواره شــده اند، به دیدن 
آن ها برو و دعوتشــان کــن . این خانواده 
را دعــوت کردیــم و با پدر و مــادر و دو 

دخترشان آشنا شدیم. 

 آرزوهای مادرانه 
مادر شــهید حمید پوررضا 
بیان کرد: هــر وقت حرف 
ازدواج را پیش می کشیدیم 
حمید می گفت تا زمانی که 
جنگ تمام نشود، نمی توانم 
ازدواج کنم. پس از شهادت، 
این خانواده که به شهرشان 
بازگشته بودند به من گفتند 
که صحبت ازدواج دخترشان 
با حمید بوده اســت و من 
هم هما را دوست داشتم. تا 
چندین سال پس از شهادت 
حمیــد، او ازدواج نکــرد تا 
خودم یک روز چادر و کفش 
برایش گرفتم و بــردم و گفتم دخترم ازدواج 
کن و الهی خوشبخت شوی و الهی پسر من 

هم در بهشت داماد شود.

 آخرین دیدار
پدر شهید حمید پوررضا از آخرین دیدار با 
پســرش می گوید: آخرین بار که حمید آمد 
مثل همیشــه از دیدنش خوشحال شدیم، 
اما پس از شــهادتش لبنیاتی سر کوچه مان 
به من گفــت حمیــد در آخرین مرخصی 
به من گفت من این بار شــهید می شــوم و 

عکس های من را اینجا روی شیشه بزنید.

 خبر نزدیک شدن به خداوند
پدر شــهید حاال از خبرشــهادت پســرش 
برایــم تعریــف می کنــد: مــن در اتحادیه 
نجاران به واسطه شــغلم بودم که تعدادی از 

دوســتانم سراغم آمدند و گفتند که حاج آقا 
خبر داده اند مادرت حالش خوب نیســت و 
بیمارستان است. تعجب کردم، گفتم با مادرم 
صبحانه خوردیم، خــوب بود. بعد گفتند به 
بیمارستان برویم، درراه گفتن حمید مجروح 
شــده و بعد مرا به بیمارســتان امام رضا)ع( 
برای شناســایی بردند، ســردخانه رفتیم و 
پیکر پسرم را به من نشان دادند و من باورم 
نمی شــد که حمید بیســت و یک ساله من 
دیگر بــه دیدارمان نمی آید و آنکه چقدراین 
غم بزرگ بود. اما زمانی را به یاد آوردم که با 
رفتنش مخالفت کردم و در جواب من گفت 
جبهه انسان را به خدا نزدیک می سازد. گفت 
بابا بگذار خودم راه و سرنوشــتی که می دانم 
درست است را انتخاب کنم و من و مادرش 
به تصمیم او احترام گذاشتیم. پس شهادت 

مبارکش باشد. 
مــدت  تمــام  در  مــی دارد:  اظهــار  وی 
همکالســی اش احمد رمضانی همه کارهای 
مجلس او را انجام داد و هنوز هم به ما ســر 
می زند. او اکنون بازنشســته مخابرات است 
وهمیــن که همه از رفتار پســرمان خاطره 

خوبی دارند به ما آرامش می دهد. 
مــادر شــهید می گویــد: می دانم پســرم 
عاقبت بخیر و جایش خوب اســت. هر زمان 
خوابش را می بینم هنوزهمان کودک است 

که صادقانه و معصوم کنار من است. 

 شهدا زنده اند 
او می افزاید: چند سال پیش به دلیل عفونت 
ریه در بیمارســتان هشت روز در کما بودم 
و تمــام لحظات حمید را حس می کردم که 
کنارم بود و از من مراقبت می کرد و به لطف 
او دوباره به زندگی برگشتم. شهدا زنده اند و 

من می دانم و خدا را شاکرم.
بــه همت فرهنگســرای پایداری در ســی 
وهفتمین سالگرد شــهید حمید پوررضا به 
دیــدار والدینش می رویــم. احمد منصوب، 
هنرمنــد چهره نگار شــهدا بــه ثبت چهره 
شــهید می پردازد و علیرضا دلبریان، راوی 
دفاع مقدس برای آنکه یادآور خاطره شهدا 

باشد، نیز حضور دارد. 

 وقت عروج 
حاال می دانم این ســرباز دلیر اسالم عاقبت 
در منطقــه عین خوش بر اثــر انفجار گلوله 
توپ و موج گرفتگی ناشی از آن از ناحیه سر 
به شدت مجروح می شــود و دعوت حق را 
لبیک گفته و به سوی معبود خود می شتابد.

فرهنگ و هنر
  سریال نقش اولی ها در مشهد 

ساخته می شود
تســنیم: رئیس بسیج 
خراســان  هنرمنــدان 
رضوی گفــت: با حضور 
برگزیــدگان  تمامــی 
اول،  نقــش  جشــنواره 
ســریال نقش اولی ها در 

مشهد ساخته می شود. 
علی اصغــر رجبی اظهــار کرد: دومین جشــنواره نقش اول 
استعدادیابی با شعار یک شهر، نقش اول در رشته های بازیگری 
مقابل دوربین، مجری گری تلویزیون و اســتندآپ کمدی در 

خراسان رضوی برگزار می شود. 
مسئول برگزاری دومین جشنواره نقش اول با بیان اینکه این 
رویداد هنری با حضور نوجوانان و جوانان هنرمند در دو گروه 
پســران و دختران و رنج سنی 7 تا 7۰ سال و در چهار گروه 
ســنی 7 تا 1۰، 11 تا 14، 15 تا 18 و باالی 18 سال برگزار 
می شود، خاطرنشان کرد: همچنین هزینه شرکت در جشنواره 
برای ثبت نام کنندگان 65 هزار تومان بوده که مبلغ آن نسبت 
به سال گذشته که 45 هزار تومان بود 2۰ هزار تومان افزایش 
داشته اســت؛ البته از هنرمندانی که مشــکالت مالی دارند 

به صورت رایگان ثبت نام به عمل می آید. 
رجبی تصریح کرد: شهرستانی ها حضور خوبی در دوره گذشته 
داشــتند و در دوره گذشــته برگزیدگانی از نیشابور و باخزر 
داشتیم و تمامی برگزیدگان مشهدی نبودند و با حضور تمامی 
برگزیدگان جشنواره نقش اول نیز سریال نقش اولی ها ساخته 
می شــود که این سریال در ایام اهلل دهه مبارک فجر از شبکه 

استانی سیمای خراسان رضوی پخش خواهد شد. 

  نمایش فیلم »منطقه پرواز ممنوع« 
برای دانش آموزان مشهدی

قدس: فیلم ســینمایی 
پروازممنوع«  »منطقــه 
برای دانش آموزان ناحیه 
به نمایش  یک مشــهد 

درآمد.
با  فیلــم  این  نمایــش 
دفترمطالعات  مشارکت 

جبهه فرهنگی انقالب اســالمی )حســینیه هنرمشــهد( و 
کارشناسی فرهنگی هنری آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد 
همزمان با سینماهای کشور در11سانس برای دانش آموزان 
دختر و پســر در نمایش های اختصاصی در سینمامشکی به 
نمایش گذاشته شد. در نخســتین روز نمایش 2هزار نفر از 

دانش آموزان و مربیان ازاین فیلم دیدن کردند.

  بیانیه انجمن خبرنگاران ورزشی 
استان به حاشیه یک بازی

قدس: در پی حواشی کنفرانس خبری دیدار سپاهان و شهر 
خودرو انجمن خبرنگاران و عکاســان ورزشی خراسان رضوی 
بیانیه ای صادر کرد. در قســمتی از این بیانیه آمده است: جدا 
از تمــام مباحث فنی و داوری بازی، باید عامل اصلی جنجال 
را ورود افراد غیرمسئول به حیطه اتاق کنفرانس خبری عنوان 
کرد. ضمن احترام به تیم رســانه ای باشگاه سپاهان و شخص 
ســرمربی تیم، اگــر در کنفرانس خبری اعتراضی از ســوی 
خبرنگاران و عکاســان مشهدی صورت گرفت فقط و فقط به 
دلیل حضور افرادی بود که بدون داشتن آی دی کارت، خود را 
همراه و محافظ  سرمربی تیم میهمان معرفی کردند. حضور این 
افراد براساس قانون سازمان لیگ غیرقانونی و قابل رسیدگی 
و پیگیری اســت. اما در مورد حرف های رد و بدل شــده بین 
طرفین در کنفرانس خبری این بازی، »انجمن ورزشی نویسان 
و عکاسان خراسان رضوی« ضمن تأکید بر میزبانی شایسته از 
میهمانان اصفهانی و سایر تیم های شرکت کننده در لیگ برتر، 
ضمن گذشــتن از حق خود برای شنیدن الفاظ ناشایست از 
ســوی افراد معلوم الحال اطراف باشگاه اصفهانی و تهمت های 
نســبت داده شده به جامعه خبری استان خراسان رضوی، در 
خصوص توهین به مردم محترم و شهیدپرور مشهد هرگز کوتاه 
نخواهد آمد و از ســازمان لیگ و مراجع  صالحیتدار خواستار 
رسیدگی به الفاظ به کار برده شده در مورد مردم شریف مشهد 

به عنوان خادمان خورشید، توسط کادر فنی سپاهان را دارد. 

  حضور پررنگ خراسانی ها 
در اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال 

انتخابی  اردوی  قدس: 
تیم ملی فوتسال زیر 2۰ 
سال آقایان از 24 تا 29 
آذر مــاه در دو گروه در 
ایران  فوتبال  ملی  مرکز 
برگــزار خواهد شــد.در 
گــروه اول ایــن اردوی 
انتخابی سینا اسدی، علی اصغر سوبدائی، احمدرضا حسن پور 
و امیرعلی محمدپور از خراسان رضوی حضور دارند.اردوی گروه 
اول از روز یکشنبه 24 آذر ماه آغاز و تا روز سه شنبه 26 آذر ماه 
ادامه خواهد داشت. در گروه دوم نیز مجتبی پارساپور، بهروز 
عظیمی و سجادبخشی از خراسان رضوی از 26 تا 29 آذرماه 
در این اردو حضور دارند. گفتنی است، سینا اسدی و احمدرضا 

حسن پور بازیکنان فرش آرا در لیگ برتر فوتسال هستند.

  ۱۰ میلیارد ریال جذب طرح های 
ورزشی خوشاب شد

ایرنا:1۰ میلیارد ریال از اعتبــارات اداره کل ورزش و جوانان 
خراســان رضوی برای توســعه طرح های ورزشی شهرستان 
خوشاب جذب شد.  رئیس اداره ورزش و جوانان خوشاب گفت: 
با این مبلغ بخش های تکمیلی زمین چمن مصنوعی و باشگاه 

شهید کاوه ساخته می شود. 
حسین شم آبادی افزود: در سال جاری نخستین زمین چمن 
مصنوعی مینی فوتبال ســلطان آباد با هزینــه 4میلیارد ریال 
به بهره برداری رســید و دو زمین چمن مصنوعی در مناطق 

روستایی شهرستان خوشاب ساخته می شود. 
هم اکنون بیش از یک هزار ورزشکار در قالب 25 هیئت ورزشی 
در حوزه ورزش های حرفه ای، قهرمانی، بومی، محلی و همگانی 

در شهرستان خوشاب فعالیت دارند. 

  نایب قهرمانی »پونا« 
در دور رفت لیگ برتر بدمینتون بانوان

قدس: در پایان دور رفت 
برتر  لیگ  نهایی  مرحله 
بدمینتون بانوان، آکادمی 
پونا در جایگاه دوم قرار 

گرفت. 
دور رفــت مرحله نهایی 
لیــگ برتــر بدمینتون 
بانوان، با حضور تیم های ذوب روی صبای زنجان، علم و ورزش 
گیالن، شــهرداری شــاهرود و آکادمی پونا، نماینده خراسان 

رضوی در شاهرود برگزار شد.
در پایان ایــن رقابت ها، ذوب روی صبای زنجان با 9 امتیاز در 
جایگاه نخست ایســتاد، آکادمی پونا، علم و ورزش گیالن و 
شهرداری شاهرود نیز با پنج امتیاز و با توجه به تفاضل بازی، به 

ترتیب در مکان های دوم تا چهارم قرار گرفتند.
دور برگشت مرحله نهایی لیگ برتر بدمینتون بانوان، 11 تا 13 

دی ماه در زنجان برگزار خواهد شد.

قدس: مراسم تجلیل از 4۰ شاعر انقالبی و پیشکسوت 
بسیجی خراسان رضوی به مناسبت 4۰ سالگی بسیج در 
مجتمع فرهنگی تربیتی امام رضا)ع( مشهد مقدس برگزار 

شد.
نماینده ولی فقیه در سپاه امام رضا)ع( در این آیین گفت: 
شــعر یکی از بهترین قالب ها برای سوق دادن مردم به 
عدالت و ارزش های انســانی است و می تواند مردم را به 

بهشت سوق دهد.
حجت االســالم والمسلمین برهان باقری افزود: در قالب 
شــعر خیلی راحت تر می توان حــرف دل را بیان کرد، 
از طرف دیگــر می توان در قالب شــعر مضامین منکر 
را گســترش و مردم را به ســوی بدی ها و جهنم سوق 
داد، بنابراین باید در استفاده از این قالب هنری توجه و 

حساسیت خاصی داشت.
وی اظهار کرد: شعر می تواند کاری کند که ملت به سمت 
ارزش ها بروند و همچنین می تواند کاری کند که مردم به 

سمت ضدارزش ها حرکت کنند.
وی تصریح کرد: قالب شعری بهترین روش برای انتقال 

مفاهیم و ارزش هاست. 
رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور هم در این مراسم 
گفت: شــعر انقالبی باید شــعر مبارزه با جهل و نادانی 
باشــد. مقام معظم رهبری فرمودند: شعر انقالب شعر 

آگاهی  بخشی و بیداری ملی است.
امیر نصیربیگی بــا بیان اینکه مبــارزه جدی با طبقه 
روشنفکر غرب زده از دیگر ویژگی های شعر انقالب است، 
ادامه داد: شــعر انقالب با فضایی که طبقه روشنفکرزده 

برای خود ترسیم کرده و درد دین و جامعه ندارد، مبارزه 
می کند.

وی گفت: بازگشــت به عشق عارفانه و آسمانی از دیگر 
ویژگی های شعر انقالب است. در اشعار پیش از انقالب، 
جنبه جسمانی و سخیف عشق مورد توجه بود ولی پس 
از انقالب این نگاه به سوی شهادت، خون و معنویت تغییر 

کرد.
نصیربیگی افزود: از دیگر ویژگی های شعر انقالب انتظار 
موعود و احیای عدالت اســت، انتظاری که جامعه را به 

سوی تعالی می برد.
وی ادامه داد: شاعر انقالبی نمی تواند منفعل باشد. شعر 
انقالبی باید پیش برنده و فرهنگ ساز باشد. شاعر انقالبی 

باید موضع  درست و اصولی در مواقع حساس بگیرد.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور افزود: امسال در 
نظر داریم در کنار جشــنواره موسیقی فجر، جشنواره 

اختصاصی سرود فجر هم برگزار کنیم.
وی گفت: جهل ستیزی و دعوت به بیداری از ویژگی های 

شعر انقالب است. 

پسرم هر 45 روز 
یک بار به دیدار ما 

می آمد، بعدها شنیدم 
آن زمان که مرخصی 

نیامد، مجروح شده 
بود اما به دلیل آنکه 
من و مادرش نگران 

نشویم مجروحیتش را 
از ما پنهان کرده بود

بــرش

یادداشت
هاشم رسائی فر
annotation@qudsonline.ir
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  ایده های نمایشگاه پژوهش را 
عملیاتی کنیم

بــرای همه مــا واژه پژوهش و تحقیــق واژه ای جذاب و 
دوست داشتنی است. بی شــک همه اتفاقات خوبی که در 
دنیــا افتاده عقبه ای قوی از پژوهش و تحقیقاتی داشــته 
که انســان ها در مورد آن اتفاق داشــتند و توانسته اند به 

سرانجامش برسانند. 
دلیل اینکه خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا به مقوله پژوهش 
و تحقیقات اهمیت می دهند این است که آینده کار را تضمین 
شــده می دانند و برای همه چیز برنامه دارند. در کشور ما نیز 
مقولــه تحقیق و پژوهش تا حدودی جایگاهی برای خودش 
دارد گرچه هنوز نمی توانیم مدعی شویم  در بهترین حالت 
ممکن هستیم اما همان اندک اقدامات در این حوزه توانسته 

به نتایج قابل توجهی ختم شود.
حداقل این اســت که 1۰ سالی می شود با تصویب شورای 
فرهنگ عمومی کشــور روز و هفته ای به عنوان پژوهش 
داریم و 25 آذر هر سال متعلق به محققان و پژوهشگران 
ایرانی اســت. با اینکه ســیر توجه به موضــوع تحقیق و 
پژوهش شــتابی قابل توجه در چند ســال اخیر به خود 
گرفته اما هنوز که هنوز اســت توجهــی در این حوزه به 
خصوص از جانب بســیاری از مؤسســات و ادارات دولتی 
نمی شود اگر هم کاری صورت می گیرد بی تعارف صوری و 
ظاهری است. با در نظر گرفتن این موضوع قانوناً درصدی 
از بودجه های موجود  بایــد در امر پژوهش و تحقیقات به 

ویژه در موضوعات عملیاتی هزینه شود.
از امروز و در آســتانه هفته پژوهش نمایشــگاهی با همین 
عنوان در محل نمایشــگاه بین المللی مشــهد آغاز به کار 
می کند که عرصه ای بــرای معرفی فرصت های مطالعاتی و 
پژوهشی  با رویکرد شناساندن برترین های عرصه پژوهش 

و تحقیق خواهد بود.
در نــگاه اول و آنچه می توان از این نمایشــگاه متوقع بود 
این اســت که نتیجه آن  باید به شناسایی توانمندی های 
پژوهشی و فناوری مراکز تحقیقاتی کمک کند و زمینه را 

برای ارتقای آن ها فراهم آورد.
نکته بعدی اینکه شناســایی و معرفی پژوهشــگران برتر 
در طول برگزاری نمایشــگاه به ویژه پژوهشگران جوان و 
آن هایی که افکار خالقانه ای دارند می تواند به پیشــرفت و 

شتاب جامعه علمی استان و کشور کمک نماید.
فرامــوش نکنیم پژوهشــگران و محققــان در همه دنیا 
یکــی از اهداف مهمــی که پیش رو دارند این اســت که 
پس از به ثمر رســیدن تالش و زحمتی کــه در این راه 
کشیدند بتوانند نتایج پژوهش و تحقیقشان را به اصطالح 
تجاری ســازی کرده و در اختیار مردم برای استفاده قرار 
دهنــد پس برای اینکه از پله پایین تــر به پله های باالیی 
در زمینه علمی دســت پیدا کنیم ناگزیریم تجاری سازی 
پژوهش ها را مدنظر قرار دهیم و این امر نیازمند همراهی 
بیشتر مسئوالن است. برقراری ارتباط بین مراکز صنعتی 
و تولیــدی با مراکــز تحقیقاتــی تکه دیگــری از پازل 
تجاری ســازی ایده ها و پژوهش هاست که می تواند بازوی 

بزرگی برای رونق بخشی تحقیق و پژوهش باشد.
مسئله مهم دیگر اینکه برای داشتن جامعه ای با درصد باالیی 
از پژوهشــگر و محقق  باید موضوع تحقیق و پژوهش را در 
تمام جامعــه نهادینه کرد اگر این تحول در جامعه به وجود 
آید بی شک روزهای روشنی فرا رویمان خواهد بود که اتصال 
حلقه های علمی و پژوهشــگاهی به یکدیگــر و ارتباط بین 

پژوهشگران می تواند هر ناممکنی را ممکن کند.
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شــهید  اســتاد  از  ارزنــده  اثــري   .1
مــاه   .2 پرســتو  »مرتضی مطهــري«- 
ســریاني- ســروصداي جمعیت- دردها 
3. جوجه تیغــي- یــار دلیلــه 4. عقیده 
خبرگزاري  زمســتاني-  مــاه  انتخاباتي- 
رسمي لیبي- نشانه 5. دم و لحظه- قصه و 
حکایت- »آتش«+»نفي تازي« 6. آدمکش- 
ویراستار- حرف دهن کجي 7. عضو دفاعي 
 بعضــي حیوانات - کارگــر بنایي- بالنگ 
8. اقل- معــاون هیتلر- تلخ مــزه- دیوار 
قلعــه 9. رویــه - کانالــي کــه جمــال 
 عبدالناصرآن را ملي اعالم کرد- طالیي رنگ 
 1۰. پیش درآمد فراوان- زاري کردن- ضروري 
 11.خودروي کوچک مسافربري-  گدایي- پایه 
 12. عدد هفته- همدم- عزیز همه – وسیله 
از  ایران زمیــن-  کهــن  پایتخــت   .13
گوشتي  فراورده هاي  تولیدي  شرکت هاي 
فطــري  توهین کــردن-  نیکــي-   .14 
15. ویرانــي- ترســو براي پنهان شــدن 

دنبالش مي گردد

 1. از انواع عدسي ها - ترک برداشته- کتف و شانه 
 2.    زنده- عملي شدن کاري- نوعي نان ضخیم سنتي 
3. امداد- ســتاره- ســنگ نگاره 4. پشت سر- 
رودخانــه آرام- کله پــز- آقا 5. امانت هاســت 
و جمــع »ودیعه«- رشــته ها 6. نــام کوچک 
»یلتسین« نخستین رئیس جمهور روسیه پس 
از فروپاشــي شوروي ســابق - مجال- کسي 
که بسیار مي خوابد 7. سرپرستي - ریاضیدان 
یوناني با قضیه اي معروف در هندســه- مدفن 
پیامبر»ص« 8. ضمیر مخاطب - شــارع برون 
شــهري- این بیماري مدتي در جنوب شــرق 
آســیا شــیوع پیداکرد- حرف 19 انگلیسي 
9. زبانــي- کلیم ا... – از سیســتم هاي عامل 
نــام  قــارچ-  روغن فــروش-  رایانــه اي1۰. 
پسرانه فرنگي 11. رزمایش- ترنم 12. ابریشم 
 ناخالص- خرگوش تازي - میوه نیکو- الي آخر 
 13. گلــراه- ســتمکار- کشــتیبان ماهــر 
 14. نوعي بستني پرطرفدار- حوله- دل آزار کهنه 
15. سرماي شدید- هم رشته  اي »رافائل نادال« 

- مدح کردن

  عمودی  افقی

با حضور مسئوالن، هنرمندان و اصحاب قلم بسیجی صورت گرفت

تجلیل از 40 شاعر در 40 سالگی بسیج

عشقستان
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