
 قدس  معاون شهردار قازان جمهورى تاتارستان 
فدراسيون روسيه گفت: اجالس شهرداران جهان 
اسالم، فرصت مناســبى براى توسعه روابط ميان 

شهرهاى اسالمى است.
دمير فتاخو در حاشيه برگزارى اجالس شهرداران 
جهان اســالم، با بيان اين مطلــب اظهار كرد: در 
اجالس شــهرداران جهان اســالم در خصوص 
مباحث مختلف شــهرى از جملــه معمارى و 
شهرسازى، خدمات شــهرى و مديريت شهرى 
بحث و تبادل نظر مى شود كه اميدواريم به نتايج 

خوبى برسيم.
وى با بيان اينكه سبك شيوه قديمى در بافت هاى 
شهر قازان يك اصل اساسى است، گفت: جمهورى 
تاتارستان به جهت اينكه در اختيار مسلمانان بوده 
است، از فرهنگ و سبك اسالمى نيز در معمارى 

ساخت و سازها تأثير پذيرفته شده است.

  شهرهاى اسالمى نياز به همكارى  دارند
مشــاور وزير امــور خارجه نيز در دوميــن روز از 
نخستين اجالس شهرداران جهان اسالم در نشست 
تخصصى اين اجالس گفت: شهرهاى اسالمى نياز 

مبرمى به گسترش همكارى ها و تعامالت دارند.
مسعود اسالمى بيان كرد: هدف اصلى اين جلسه 
ارتقاى شــبكه همكارى ميان شهرهاى اسالمى 
و كمك بــه ايجاد هويت اين شــهرها در جامعه 
جهانى اســت. عضو هيئت علمى دانشكده روابط 
بين الملل وزارت امور خارجه اظهار داشت: شهرهاى 
اســالمى نياز مبرمى به گســترش همكارى ها و 
تبادل تجربيات دارند تا بتوانيم آينده بهترى براى 

شهرهايمان رقم بزنيم.
معاون شــهردار «تيرآنا» آلبانى هم بــر لزوم ارائه 
فرصت هــاى ســرمايه گذارى و گردشــگرى در 

شهرهاى اسالمى تأكيد كرد.

«برانيدا پاسكالى»، به معرفى شهر تيرآنا پرداخت و 
گفت: ضرورت دارد فرصت هاى ســرمايه گذارى و 
گردشگرى شهرهاى اسالمى معرفى شود.وى بيان 
كرد: شهر تيرآنا آميزه هايى از معمارى هاى مختلف 
است و مكان هاى مذهبى اين شهر به عنوان جاذبه 

گردشگرى محسوب مى شود.

 لزوم راه اندازى شبكه شهرهاى دانش محور اسالمى
شــهردار اصفهان نيز بر لزوم راه اندازى شــبكه 

شهرهاى نوآور و دانش محور اسالمى تأكيد كرد.
مهدى جمالى نژاد گفت: راه اندازى شبكه شهرهاى 
نوآور و دانش محور اســالمى را پيشنهاد مى دهم. 
اين اقدام فرصتى براى تبادل نظر شهرهاى اسالمى 

و نزديكى سران شهرهاى اسالمى مى شود.
وى در ادامــه عنوان كــرد: ايجاد ايــن دبيرخانه 
همبستگى دانشى اين شهرها را در پى خواهد داشت.

معاون اول شهردار قازان روسيه:

اجالس شهرداران جهان اسالم فرصتى براى توسعه روابط است
حسين پورحسين   نرخ بيكارى در كشور 13/2 
درصد و در استان خراسان رضوى 14/4 درصد است.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان رضوى 
با اعالم اين مطلب در نشست خبرى به مناسبت روز 
كار و كارگر گفت: جمعيت بيكار در استان 293 هزار 
و 500 نفر و جمعيت شاغل يك ميليون و 927 هزار 

و 426 نفر برآورد شده است.
احمدى با اشــاره به اينكه اســتان خراسان رضوى 
نسبت به متوسط كشورى شاغلين بيشترى در بخش 
كشــاورزى دارد، افزود: اين افزايش در بخش صنعت 

كمتر از متوسط كشورى است.
وى با اعالم اينكه اســتان خراســان رضوى در ارائه 
خدمات از ديگر استان ها عملكرد بهترى دارد، گفت: 
كسب رتبه برتر خدمات از توفيقات حوزه كارى تعاون، 

كار و رفاه اجتماعى استان است.
وى با اشــاره به اينكه ثبت نام كننــدگان در مراكز 

كاريابى از فــوق ديپلم به باال 39 درصد را شــامل 
مى شوند و به كار گماردگان در مجموع در سال 95 
تعــداد 17 هزار و 123 نفر بوده اند، افزود: فوق ديپلم 
جوياى كار 3892 نفر، كارشناس 11 هزار و 89 نفر 
و 1900 نفر هم داراى مدرك باالتر از كارشناســى 
ثبت نام كرده اند. اين در حالى است كه از نظر كارفرما 

افراد بايد كاربلد و داراى مهارت كافى باشند.
وى در مورد نيروهاى كارى اعزام به خارج هم گفت: 
مشكل اصلى در اعزام نيروى كار، زبان خارجى است.

در اين زمينه نيروى ماهر وجود دارد، اما آن ها از نظر 
زبان با مشكل روبه رو هستند.

احمدى با بيان اينكه با همكارى اماكن نيروى انتظامى 
و اتباع خارجى اســتاندارى و پليس امور بيگانگان از 
كار افراد خارجى غيرمجاز جلوگيرى مى شود، افزود: 
5600 مورد بازرسى انجام شده و 2600 تبعه خارجى 
غيرمجاز شناسايى و از كار آن ها جلوگيرى شده است.

مديــركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعــى گفت: در 
بخش تعاون رتبه دوم كشــور به خراســان رضوى 
تعلق دارد و 5600 شــغل جديد ايجاد شده و 12 
هزار و 800 تعاونى در استان وجود دارد كه 7800 
تعاونى فعال و تعاونى هاى راكد شناسايى شده و به 
چرخه بازخواهند گشــت و آن ها كه توان ادامه كار 
ندارند، منحل خواهند شد. وى درباره نسبت استفاده 
كارگران از بيمه بيكارى هم  به خبرنگار قدس گفت: 
در ســال 94 تعداد 14 هزار و 330 نفر و در ســال 
95، 15 هــزار و 500 نفر از بيمه بيكارى برخوردار 
شــده اند. احمدى درباره پيگيــرى روزنامه قدس 
درخصوص تعطيلى كارخانه آساك دوچرخ قوچان 
گفت: توليدات اين كارخانه مناسب نيست و از تنه 
آهنى اســتفاده مى كنند و تسهيالت دريافتى را در 
گمرك فروخته اند در حالى كه از سال 91 به بعد هم 

توليدات اين كارخانه بسيار اندك بوده است.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى به قدس خبر داد

افزايش 1000 نفرى مستمرى بگيران بيمه بيكارى در خراسان رضوى

فست فود بگذارد، «كله پاچه» خورها زياد مى شوند شركت هاى متخلف درتأخير پروازها معرفى مى شوند
واگويه هاى طباخ پيشكسوت شهرمان در گفت و گو با قدس وعده جديد مسئوالن فرودگاه شهيد هاشمى نژاد

قدس:  اگرچه طعم لذيذ «كله پاچه» اصًال 
قابل مقايسه با پيتزا و انواع ساندويچ و فست 
فود نيست، اما متأســفانه اين غذاى سنتى 
ناخواســته در ميدان رقابت كم آورده است. 
تغيير سبك زندگى نيز چنان سبك و سياق 
كار طباخى ها را تغييــر داده كه ديگر هيچ 

چيزى از شكل و...

فرودگاه هاى  مديــركل  اينكــه  با  قدس: 
خراســان رضوى در جمع خبرنگاران قول 
داده بــود، اجازه ندهد، مســافران بيش از 
يك ســاعت تأخير در پرواز داشته باشند، 
اما روز گذشــته و حتى روزهــاى قبل از 
آن، مسافران با تأخيرهاى چند ساعته در 

فرودگاه مشهد روبه رو شدند...
.......صفحه 3  .......صفحه 4

قدس گزارش مى دهد

قرارداد سفيد امضا 
صداى مدرسان 

دانشگاه پيام نور را 
درآورد

.......صفحه 2

 گاودارى هاى گناباد
 در آستانه ورشكستگي

قدس: چندى پيش دانشــگاه پيام نور مشــهد با ارائه يك فرم 
جديد قرارداد به مدرســان حق التدريس اين دانشگاه، موجبات 
نارضايتى برخى از آنان را فراهم كرده است. قرارداد حق التدريس 
مدرســان اين مراكز به صورت ســفيد و بــدون ذكر مبلغ حق 

التدريس ارائه شده و اين...

قدس: گاوداران  گناباد اين روزها با مشــكالت مالى بسيارى 
دست و پنجه نرم مى كنند كه در صورت بى توجهى بايد منتظر 
ورشكستگى و يا تعطيلى واحدهاى پرورشى آنان بود. مديرعامل 
شركت تعاونى مجتمع گاو شــيرى دام گناباد در گفت وگو با 

.......صفحه 3 خبرنگار ما با بيان اين مطلب گفت: ...
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آسمانى فيروزه اى در 80 مترى عمق زمين
پا به پاى كارگران در معدن سنگ هاى قيمتى

.......صفحه 4
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به روستاهاى 
زلزله زده 

بخش رضويه
قــدس   عموهــاى فيتيله اى كه هميشــه 
ميهمان چشــمان كودكان ايران بوده اند براى 
دلدارى و تقديم شــادى در مناطق روســتايى 

محروم و زلزله زده بخش رضويه حاضر شدند.
اين هنرمندان با حضــور در جمع كودكان اين 

بخش به اجراى برنامه هاى متنوعى پرداختند.
زلزله 6/1 ريشــترى در خراســان رضوى باعث 
تخريب بسيارى از واحدهاى مسكونى در فريمان و 

بخش رضويه شهرستان مشهد شده بود.



فرماندار در مراسم جشن ستارگان اعالم كرد 
  افزايش 18 درصدى صندوق هاى رأى  

در مشهد

حســين پورحسين: جشــن ســتارگان و افتخارآفرينان 
جشــنواره هاى جوان و نوجوان خوارزمى، كنكور سراســرى، 
المپيادهــاى علمــى و مســابقات علمى، فنــى و مهارتى و 
آزمون هاى پيشرفت تحصيلى ناحيه هفت آموزش و پرورش 
خراســان رضوى با حضور معاون استاندار و فرماندار مشهد و 

جمعى از مسئوالن در سالن همايش هاى ايثار برگزار شد.
فرماندار مشــهد در اين مراســم با قدردانى از توفيقات علمى 
و مهارتــى دانش آموزان گفت: جاى خوشــحالى اســت كه 
دانش آموزان خراســان رضوى در المپيادها و مسابقات علمى 
جايگاه ارزنده اى در كشــور به دســت آورده اند و مى توانند با 
بهره گيــرى از آموزه هاى دينى و معنوى و بهره گيرى از قرآن 

كريم در عرصه علم و دانش نقش تأثيرگذارى داشته باشند.
محمدرحيم نوروزيان عنوان كرد: آموزش و پرورش خراســان 
رضوى يكى از دستگاه هاى سازنده و تأثيرگذار در جامعه است و 
تنها در ناحيه هفت بيش از 15 هزار مترمربع زيربناى آموزشى 
ايجاد كرده و 18 مدرسه را به مرحله بهره بردارى رسانيده است.
معاون استاندار و فرماندار مشهد با اشاره به سهم پنج درصدى 
از عوارض شــهردارى مصوب آموزش و پرورش گفت: تاكنون 
شهردارى مشهد نسبت به پرداخت سهم پنج درصدى آموزش 
و پرورش به اين دستگاه كه بيشترين سهم را در تعليم و تربيت 
آينده ســازان كشور برعهده دارد اقدام نكرده است و اين حق 
دانش آموزان مشــهد است كه بايد پرداخت شود در حالى كه 

شهردارى مشهد در اين رابطه نظر متفاوتى دارد.
نوروزيان با تأكيد بر اينكه آموزش و پرورش در انتخابات حضور 
فعالى دارد و عمده كارهاى انتخاباتى در بخش هاى نظارتى و 
هيئت هاى اجرايى را برعهده دارد، افزود: فرهنگيان از نيروهاى 
متعهد در جريان انتخابات هســتند كه اميد است با شركت 
گسترده و باشكوه مردم در پاى صندوق هاى رأى براى انتخاب 
رياست جمهورى و شوراهاى شهر و روستا انتخابات اثرگذار و 

پرشورى داشته باشيم.
فرماندار مشــهد با اشاره به اينكه براى سهولت رأى گيرى 18 
درصد به تعداد صندوق هاى رأى اضافه شــده است افزود: در 
جايگاه هاى اخذ رأى كه حضور مردم بيشتر باشد صندوق رأى 

در آن مكان افزايش خواهد يافت.
محمدرضا كمالى مدير آموزش و پرورش ناحيه 7 مشهد هم در 
اين مراسم با قدردانى از عملكرد دانش آموزان در جشنواره هاى 
جوان و نوجوان خوارزمى و المپيادهاى علمى و كنكور سراسرى 
گفت: توفيقات دانش آموزان ناحيه 7 مشهد در تمام مسابقات 
علمى و عملى با كسب رتبه هاى برتر قابل تقدير است و هيچ 
هديه و بزرگداشت و جشنواره اى به شيرينى كسب افتخاراتى 

كه نصيب دانش آموزان افتخارآفرين شده است، نيست.

فرمانده سپاه ناحيه مه والت مطرح كرد
  حضور مردم در انتخابات مهم 

و سرنوشت ساز است
مه والت-خبرنگارقدس: مراسم يادبودى به ياد شهيد يعقوب 
مهديزاده با حضور فرمانده سپاه ناحيه مه والت و مردم شهيد 

پرور شهرستان در محل مسجد چهارده معصوم برگزار شد. 
فرمانده ســپاه ناحيه مه والت گفت:ايــام انتخابات و روز 29 
ارديبهشت ماه يكى از روز هاى سرنوشت ساز و پر اهميت ايران 

اسالمى مى باشد.
محمدحســن مكارى مقدم با اشاره به فرمايشات رهبر معظم 
انقالب مبنى بر اهميت انتخابــات اظهار كرد: انتخابات ايران  
بسيار مهم و سرنوشــت سازاست كه دشمن و استكبار اعالم 
كــرده اگر در خصوص تحريم ها و برجام برنامه اى داشــته يا 
خواسته باشند اقدامى انجام بدهند بعد از  انتخابات ايران انجام 
مى دهند و يكى از مهم ترين دغدغه رهبر معظم انقالب حضور 

و مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات است.

قدس گزارش مى دهد

قرارداد سفيد امضا صداى مدرسان دانشگاه پيام نور را در آورد
��ر

قــدس   چندى پيش دانشــگاه پيام نور 
مشــهد با ارائه يــك فرم جديد قــرارداد به 
مدرسان حق التدريس اين دانشگاه، موجب 

نارضايتى برخى از آنان را فراهم كرده است.
قرارداد حق التدريس مدرســان اين مراكز به 
صورت سفيد و بدون ذكر مبلغ حق التدريس 
ارائه شــده و اين مســئله ابهاماتــى را براى 

مدرسان بوجود آورده است. 
 اين در حالى اســت كه پرداختى دانشگاه به 
مدرسان نيز به طور معمول يك تا دو ماه پس 

از پايان ترم و اعالم نمرات انجام مى شود.  
شــادى غفوريان كارشــناس ارشد مطالعات 
ترجمه از دانشــگاه شــهيد بهشــتى تهران 
و مــدرس دانشــگاه پيام نور مشــهد دراين 
خصوص مى گويد: هشت سال سابقه تدريس 
در دانشگاه پيام نور، مؤسسات آموزش عالى و 

غيرانتفاعى دارم.
وى اظهار مــى دارد: اما حاال بعد از هشــت 
ســال، قراردادى را پيش رويمان گذاشته اند 
كه حتى روى سايت دانشگاه هم وجود ندارد 
و باز مدارك مى خواهند، از خودم مى پرسم، 

نكند جاى كسى را تنگ كرده باشم؟ 
رضا رضوانى كارشــناس ارشد برنامه ريزى و 
توسعه گردشگرى از دانشگاه تهران هم بيان 
مى كند: پنج سال ســابقه تدريس در مراكز 

علمى كاربردى و غيرانتفاعى دارم.
وى بــا ابراز گاليه از متن ايــن قرارداد ادامه 
مى دهد: به عنوان مــدرس حق التدريس در 
اين مراكز به اين امر واقفم كه اگر من حاضر 
به قبول اين شرايط نباشم تعداد بسيار زيادى 
پشــت در منتظرند تا جايگزين من شوند و 

حق آن ها نيز پايمال نشود!

  قرارداد سفيد 
قــرارداد حق التدريس  وى توضيح مى دهد: 
مدرســان اين مراكز به صورت سفيد و بدون 
ذكر مبلغ حق التدريس ارائه شده و پرداخت 
نيز به طور معمول يك تا دو ماه پس از پايان 
ترم و اعالم نمرات انجام مى شود (خوشبينانه 
پنج، شــش ماه پــس از آغاز تــرم، مدرس 
حق التدريس از ديد پرداخت كنندگان داراى 

قابليت فتوسنتز است!) 
اين مدرس دانشــگاه پيام نور ادامه مى دهد: 
مبلغ پرداختى مشــمول كسر 10 درصدى 
ماليات مى شــود، اما آيا طبق قانون، درآمد 
كمتر از 15 ميليون ريال مشــمول معافيت 
مالياتى نمى شود؟ در برخى از مراكز نامه اى 
بــراى اداره ماليات و دارايى ارائه مى شــود 
تــا ماليات دريافتى پس داده شــود، اما اين 
امــر نيازمند خريــد كفشــى آهنى جهت 

پيگيرى هاى متعدد خواهد بود.
وى مى گويد: در مراكزى، پرداخت با 10 ماه 
تأخير صورت گرفته اســت و در برخى موارد 
روزهاى تعطيل رســمى تقويم كشور نيز از 

مبلغ پرداختى كسر شده است.

 دلسردى و سرخوردگى
 رضوانــى اظهار مــى دارد: تضييــع حقوق 
مدرســان اين مراكز تبديل به امرى معمول 
شده است و متأسفانه هيچ اقدامى در جهت 
حمايت از اين قشــر انجام نمى شود. با ادامه 
ايــن روند به طور قطع شــاهد دلســردى و 
ســرخوردگى فزاينده قشــر تحصيل كرده و 
كاهش كيفيت آموزش در مراكز و مؤسسات 

آموزش عالى خواهيم بود. 
محمدرضا «ك» كارشناس ارشد زبان شناسى 

از دانشــگاه پيام نور تهران مركز با 10 سال 
سابقه تدريس در دانشگاه پيام نور مى گويد:  
حدود 10 ســال پيش، با دعوتى خاص در 
دانشگاه پيام نور مشغول به تدريس شدم كه 
پس از چندين سال، اين عشق، با بى توجهى، 
ناديده انگارى و نگرش غيرمنصفانه مسئوالن 

آموزشى فرسوده شده و فروريخته است.

 پرداختى بعد از 10 ماه
وى يادآور مى شود: اما اين روزها به اقرار خود 
مسئوالن، بار اصلى آموزش بر دوش اساتيد 

حق التدريس اســت، اما قراردادهايى بدون 
ذكــر مبلغ با آن ها امضــا مى كنند، آن هم 
در پايان هر ترم، كه آن هم پس از گذشــت 
10 مــاه پرداخــت مى شــود، قراردادهايى 
كه جاى هرگونه گله و شــكايت و انتقادى 

را مى بندد. 
اين مدرس دانشــگاه پيام نور خاطرنشــان 
مى كند: چنانچه گله و شــكايتى نيز شنيده 
شــود، شــاكى يا همان اســتاد نگون بخت، 
برخالف تمامى سابقه درخشان، رضايت 100 
درصدى دانشجويان، توصيه و تأييديه علمى 
از سوى مدير گروه، فعاليت هاى دانش بنيان، 

انعطاف پذيــرى در برابر نواقص امكانات اوليه 
آموزشى، بايد عطاى تدريس در دانشگاه را به 

لقايش ببخشد.
جالب اين كــه در طول مدت تدريس، حتى 
ســال ها، هيچ ادعايى درمــورد بيمه، ثبات 

شغلى و... از وى شنيده نمى شود.

  حداقل دستمزد
وى تصريح مى كند: با توجه به وجود 45 هزار 
دانشــجو، تنها در واحد پيام نور مشهد، مبالغ 
شهريه دانشجويان از سويى و تعداد جلسات 

آموزشى (در دانشــگاه هاى غير پيام نور هر 
دو واحد درس نياز به 16 جلســه يك و نيم 
ســاعته دارد كه حق التدريس نيز بر مبناى 
16 جلسه محاسبه مى شود، در اين دانشگاه 
بعضى دروس حداقل 3 تا 6 جلســه دارند و 
برخى «خودخوان» هســتند كه بابت آن حق 
التدريس پرداخت نمى شــود.) و تعداد بسيار 
قليل اعضاى هيئت علمى و حداقل دستمزد 
براى اساتيد حق التدريس، بازهم در پرداخت 
مطالبات، اســاتيد مى بايســت ماه ها منتظر 
باشــند و در نهايت به طور اقســاط  حقوق 

دريافت كنند.

حســين «ت» كارشناس ارشد محيط زيست 
هم مى گويد: چهار ســال سابقه تدريس در 

دانشگاه پيام نور مشهد دارم.
وى اظهار مى دارد: پس از دانش آموختگى، 
خســته از بيــكارى  و رو زدن به اين و آن، 
توانستم با دو واحد در ترم شروع به تدريس 
در دانشــگاه پيام نور كنم، با مبلغى حدود 
10 هزار تومان براى يك ســاعت، آن هم به 
طور ناخالص بدون كســر ماليات و ... اكنون 
حجم تدريــس اينجانب به چهار تا شــش 
واحد در ترم با دســتمزد  14 هزارتومان در 
ساعت رســيده است. سابقاً دستمزد، جيره، 
مــزد يا اعانه مذكور پس از اتمام نيمســال 
اول تحصيلى در خردادماه، در اواخر اسفند 
پرداخت مى شــد و اعانه نيمســال دوم در 
مهر ماه. اما پرداخت حق التدريس در ســال 
گذشــته پس از تأخير چندين ماهه، منوط 
به ارائه مجدد مدارك بايگانى شــده قبلى و 
امضاى قراردادى يك جانبه شده است، با اين 
تبصره كــه در صورت تحويل ندادن مدارك 
و عــدم امضاى قــرارداد از ســوى مدرس، 
دانشــگاه در پرداخت همان اعانه نيز معذور 

خواهد بود. 
اين مدرس دانشــگاه پيام نور خاطرنشــان 
مى كنــد: مديــران محتــرم دانشــگاه البد 
نمى دانند كه امثال من شــايد همين نيمچه 
شــغل را دارند كه آن هــم صرفاً براى خالى 
نبــودن عريضــه در مواجهه با اهــل خانه و 
دوســتان و خانواده اســت. من در سن 37 
ســالگى با يك فرزند، 500 هزارتومان جيره 
ســاالنه اى كه از پيام نور مى گيرم را به كدام 

دردم بزنم؟
وى مى افزايد: آيا مدرسى كه براى تدريس با 
ساعتى 14 هزارتومان مى آيد و آن را هم بعد 
از ماه ها نمى گيرد، انگيزه اى براى ادامه دارد؟ 
وقتى مدرســاِن بى انگيزه از سر نياز مالى به 
دانشگاه بيايند، روند معيوب آموزش نتيجه اى 
جز دانشجوى بى ســواد، ليسانس بى سواد، 
فوق ليسانس بى سواد، مقاله پولى، تز پولى، 
مدرك گرايــى و درنهايت بيكارى، و ســپس 
رانندگى تاكســى با مدرك فوق ليسانس در 

پى نخواهد داشت.

اخـــبار2

  حركات زيگزاگى برخى مسئوالن 
نمى تواند حافظ عزت جامعه باشد

نيشابور - خبرنگارقدس: امروز دشــمن بر روى مشكالت 
اقتصادى و معيشتى انگشت گذاشــته است و وادادگان داخلى 
به دنبال اين مطلب هستند كه توانايى نداشتن را در جامعه القا 

كنند.
فرمانده اســبق ناحيه مقاومت بسيج نيشابور در دومين يادواره 
شهداى پايگاه شهيد بروجردى اين شهرستان اظهاركرد: امروز 
دشمن بر روى مشكالت اقتصادى و معيشتى انگشت گذاشته 
است و وادادگان داخلى به دنبال اين مطلب هستند كه نداشتن 
توانايــى را در جامعه القا كنند. على معدنى با اشــاره به اينكه 
حركات زيگزاگى برخى مسئوالن نمى تواند حافظ عزت جامعه 
باشد افزود: در آستانه تعيين سرنوشت قرارگرفته ايم، براى اين كه 
خون شهدا پاس داشته شود بايد زمام امور را به عهده كسى قرار 

بدهيم كه قائل به استقامت باشد.

  آغاز هشتمين فصل كاوش 
باستان شناختى در شهر بلقيس

بجنورد- خبرنگار قدس:  مدير پايگاه ملى ميراث فرهنگى 
شهر تاريخى بلقيس اســفراين از آغاز هشتمين فصل كاوش 

باستان شناختى در شهر تاريخى بلقيس اسفراين خبر داد.
عليرضا نجفى با اعالم اين خبر افزود: نخســتين فعاليت هاى 
باستان شناسى به صورت علمى در اين مجموعه از سال 1386 

آغاز و هر ساله به صورت مستمر ادامه داشته است.
وى گفت: در فصل هفتم كاوش هاى باســتان شناختى كه در 
دو بخش ارگ و شارستان صورت گرفت در داخل ارگ بقايايى 
از منازل مسكونى پيرامون يك حياط مركزى با يك سيستم 
آبرسانى  با ساختار تنبوشه اى كه به حوض انبار وصل مى شد، 

كشف شد.

  برگزارى دعاى ندبه رزمندگان
در جبل النور كوهسنگى

قدس: همزمان با چهاردهمين سالگرد تدفين شهداى واالمقام 
گمنام در بوستان كوهسنگى، دعاى روح بخش ندبه رزمندگان 
خراسانى صبح فردا در محل جبل النور كوهسنگى برگزار مى 
گــردد. هيئت دعاى ندبه رزمندگان خراســان بزرگ با صدور 
اطالعيه اى از عموم شهروندان انقالبى و امت شهيد پرور پايتخت 
معنوى ايران اسالمى خواست تا بار ديگر ضمن حضور پرشور، 
گسترده و معنوى در اين محفل روحانى، با شهيدان عاليمقام 
تجديد ميثاق و پيمانى دوباره بســته و پايبندى خود را به راه، 
انديشــه و مقام شهداى 8 سال دفاع مقدس به اثبات برسانند. 
اين محفل معنوى راس ساعت شش و چهل و پنج دقيقه بامداد 
جمعه ؛هشتم ارديبهشت ماه؛ با قرائت دعاى معنوى ندبه توسط 
ناصر كهربايى و با ســخنرانى حجت االسالم يادگارى در مزار 

شهداى گمنام كوهسنگى مشهد مقدس آغاز مى شود.

  200 عنوان برنامه هفته معلم
درخراسان شمالى اجرا مى شود

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون پژوهــش، برنامه ريزى و 
نيروى انسانى آموزش و پرورش خراسان شمالى ازاجراى 200 
عنوان برنامه به مناســبت گراميداشــت هفته معلم دراستان 

خبرداد.
قنبرعلى خــوش آيينه درجمــع خبرنگاران اســتان گفت: 
شاخص ترين برنامه، تجليل از 370 معلم نمونه استان است كه 
70 معلم نمونه استانى، 290 معلم شهرستانى و يك معلم نمونه 

كشورى دراين هفته تجليل مى شوند.
وى اظهارداشــت: دراين برنامه استاندار، نمايندگان مجلس و 
معاونين وزير حضور خواهند شــد. وى قدردانى از 320 نفراز 
معلمان اســتثنايى، 540 نفراز بازنشستگان امسال، جشنواره 
شعر و موسيقى مقامى و قدردانى از 250 نفر از معلمان سيار 

عشايررا ازديگر برنامه هاى شاخص عنوان كرد.

قدس: بازسازى مناطق زلزله زده خراسان رضوى تا قبل از پاييز
نيش و نوش: اگه تا قبل از انتخابات بازسازى شد كه شده واال 

بعد انتخابات ديگه خبرى نيست!
قدس: اختصاص 250 ميليارد ريال براى تملك بافت فرسوده 

آبكوه مشهد
نيش و نوش: بعدش خدا ميدونه همين بافت فرسوده رو در 

ازاى چندهزار ميليارد به تملك بخش خصوصى دربيارن!
قدس: رد صالحيت يكى از اعضاى شوراى چهارم شهر مشهد

نيش و نوش: اين نشــون ميده كه معيارهاى سنجش ميزان 
صالحيت در گذر زمان تغيير ميكنه!

قدس: بهره بردارى از بخش دياليز بيمارستان طالقانى مشهد با 
مشاركت خيران در آينده نزديك

نيش و نوش: با مشاركت خيران يعنى پول و اعتبار و بودجه 
رو خيران دادن، زحمت مراسم افتتاح و عكس گرفتن و قيچى 

كردن روبان با مسئوالن وزارت بهداشته!
قدس: وام ازدواج دختران به صدور گواهى رشد نياز ندارد

نيش و نوش: به صدور گواهى ازدواج هم نياز نداره چون اصًال 
قرار نيست وام ازدواج به كسى پرداخت بشه!

��ر

بــا  همزمــان  ســرورهاديان  
ســالروزمبعث پيامبــر مهربانى هــا و 
بهتريــن معلم بشــريت، نگارخانه آذر 
نور به مناســبت پاسداشت مقام معلم 
نمايشــگاه «آثار نقاشى هاى كوچك» را 

افتتاح كرد.
 اين نمايشگاه  به همت آذرانورحسينى، 
پيشكســوت و مدرس نقاشى شهرمان 
كه داراى مدرك كارشناســى ارشــد 

نقاشى از تهران است، برپاشد.
او مى گويد: ازســال 62 ابتدا به صورت 
تفننى  وارد عرصه هنر نقاشــى شدم. 
خيلى زود،هنر، جزئــى از زندگى من 
شــد. تا جائى كه به صورت آكادميك 
و حرفــه اى نقاشــى را در اولويت هاى 

خويش قرار دادم.
 اين هنرمند شــهرمان  كه براى ادامه 
تحصيل درسال 62 دررشته نقاشى به 
دانشــگاه الزهراى تهران رفت، توانست 
با مدرك كارشناســى ارشد نقاشى از 
دانشگاه آزاد تهران دانش آموخته شود.
وى كــه در كارنامــه هنــرى خويش 
حضــوردر نمايشــگاه هاى گروهــى و 
مى افزايد:  دارد،  را  زيــادى  انفــرادى 
داراى رتبــه هايى در جشــنواره هاى 
ملى و فستيوال هاى بين المللى هستم 
كه مى توانم به درخشش در نمايشگاه 
مقــام و منزلت زن در مــوزه هنرهاى 
معاصر در سال 68 دردوران دانشجويى 
و همچنين در دو ساالنه هاى نقاشى و 
تجلى احساس و همچنان مى توانم به 

فستيوال روسيه  اشاره كنم.

 وى اظهار مى دارد: بيشــترين سال ها 
را در زمينه رشــته هنــر، در تدريس 
گذرانــده ام و بــه عنوان مــدرس در 
بســيارى ازدانشگاه هاى شهرمان چون 
سوره، تربيت معلم، ثامن الحجج و آزاد 

و علمى كاربردى تدريس كرده ام.
وى  كه بيــش از 1000 دانشــجو را 
آموزش داده است، مى گويد: اكثرآن ها 
امروز  معلمان  و يا مدرسان هنرهستند 
و اين حس خوبى را هميشــه براى من 

به همراه داشته است.
 اين مدرس نقاشــى در خصوص سبك 
كارى خود نيز توضيح مى دهد: ســبك 
كارهاى من مدرن آرت اســت. به خاطر 
دارم هنگامــى كه از تهران به مشــهد 
آمدم و تدريس را در سال 72 آغاز كردم 

در شهرمان هنوز ســبك مدرن خيلى 
متداول نبود. 

شــايد بتوان گفــت، وى در مشــهد 
نخســتين پايه گذار تقويت و تجسم و 
خالقيت كودكان و نوجوانان در سبك 

مدرن است تا جايى كه حتى پايان نامه 
وتحقيقات و پژوهش هايى در خصوص 

نقاشى كودك انجام داده است.
 وى يــادآورى مى كنــد: از ســال 91 
نگارخانه را تأسيس كردم و اين سومين 
نمايشــگاه نقاشــى هاى كوچك است 
كه به تقاضــاى محمد رضا ترابى يكى 
ازهمكاران آموزش و پــرورش، برگزار 

شده است.
وى هــدف از برگزارى اين نمايشــگاه 
هنردربحث  جايگاه  ســازى  رافرهنگ 

هديــه دادن مى دانــد و مى افزايد :به 
جاى هديــه دادن هر هديــه وارداتى 
ناماندگارى، مى توان يك اثر هنرى مانا 
را هديه داد . يك تابلو نقاشــى كوچك 
كه امضاى يك هنرمند پاى آن اســت 
وعالوه بر زيبايى،هرروز بر ارزش افزوده 

آن نيزاضافه مى شود.
 انور حســينى  تعداد آثاراين نمايشگاه 
را كه همزمــان با مبعــث و با حضور 
و  پــرورش  و  آمــوزش  مســئوالن 
عالقه مندان افتتاح شد،150 اثر از 15 

نقاش  اعالم مى كند.
وى در خصوص  ابعاد  تابلو ها نيز بيان 
مى كند: ابعــاد تابلو ها 15 در20 و 30 
در 40  است و اين آثار بيشتر در قالب 

رئال و نگارى است .
تابلو هــاى  مى كنــد:   تأكيــد  وى 
هنرمندانى  چون رضا مهدوى، مهدى 
آرام، حامد محمديان،  على  اسفيدانى، 
محســن  اميد خدا، انســيه اميد خدا، 
ســارا اميد خدا، ســپيده اميــد خدا،  
سمانه شــبنم زاده، مهتاب ميرجليلى، 
شــهال آگاه، يگانه غديريان، پريسا آزاد 
راد، ايمان صادقــى، مانى مهرزادو آذر 
انورحسينى در اين نمايشگاه در معرض 

ديد و فروش عالقه مندان قرار دارد.
اين هنرمنــد نقاش شــهرمان اذعان 
مى دارد: اين نمايشگاه تا 12 ارديبهشت  
صبح ها ازســاعت 10 الى 13 و عصر ها 
از 18 الــى 21 بــراى عالقه مندان در 
راهنمايى 10، پــالك 20در نگارخانه 

آذر نور داير است. 

گفت و گو با هنرمند پيشكسوت و مدرس نقاشى شهرمان «آذر انورحسينى » به مناسبت برگزارى نمايشگاه مقام معلم

هدف مان فرهنگ سازى در هديه دادن آثار هنرى است
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سعيد ترشيزى

   جدال در زندگى فاصله ايجاد مى كند
با سالم، من زنى 27 ساله هستم كه متأسفانه بتازگى عصبى 
شده ام و مدام با همسرم در حال جنگ و جدال هستيم. البته 
مى دانم كه اكثر مواقع مقصر هستم ولى دست خودم نيست. 
با هر بهانه اى دعوا راه مى اندازم و بعدش پشــيمان مى شوم. با 
اين روال، از همسرم فاصله گرفته ام و احساس مى كنم او هم 
خسته شده است. لطفاً راهنمايى بفرماييد چگونه خود را از اين 

وضعيت نجات دهم؟ متشكرم از پاسخگويى شما.
  زهره نخعى كارشناس ارشد روان شناسى

با سالم خدمت شــما خواننده محترم، بايد از جنگيدن با مرد 
اجتنــاب كرد، نه صرفاً به خاطر حفظ غــرور او بلكه به خاطر 
حراســت از شأن و منزلت خود. هر چه بيشتر بجنگيد، بيشتر 
از همســرتان فاصله مى گيريد و ديوار احترام مابين شــما فرو 
خواهد ريخت. قبل از اينكه هر دوى شــما از هم دلزده شويد، 
بايد شــرايط زندگيتان را تغيير دهيد. توصيه مى كنم ابتدا به 
پزشك مراجعه كنيد و وضعيتتان را برايش توضيح دهيد تا اگر 
نياز باشــد، آزمايش هاى مربوط را توصيه كنند. در قدم بعدى 
بايــد روش هاى كنترل عصبانيت را فراگيريد به اين ترتيب كه 
هنگامى كه احساس مى كنيد عصبانى هستيد، سريع محل را 
ترك كرده و شــروع به پياده روى يا دويدن كنيد. سعى كنيد 
وارد مشاجره هاى لفظى نشويد، زيرا اگر هم از ميدان نبرد لفظى، 
پيروز خارج شويد باز هم شكست خورده هستيد. يكى ديگر از 
روش هاى كنترل عصبانيت، كنترل تنفس است، بدين صورت 
كه از بينى هوا را گرفته و تا شماره پنج بشماريد، سپس با شدت 
از راه دهان، هوا را خارج كنيد. اگر اين عمل را چندين بار انجام 
دهيد هم خشــم و هم اضطرابتان كاهش مى يابد. ريلكسيشن 

و ماساژدرمانى نيز به كنترل عصبانيت كمك شايانى مى كند. 
خوانندگان گرامى! 

شما مى توانيد پرسش هاى خود را از مشاور روزنامه به 
سامانه 300072305 پيامك كنيد. پرسش هاى شما پس 

از بررسى توسط مشاور پاسخ داده خواهد شد.

سالم �شاور

 بى توجهى محض
ســيد محمد «ط» دانشجوى دكتراى برنامه ريزى آموزش عالى هم مى گويد: پنج سال 
سابقه تدريس در دانشگاه هاى پيام نور چناران، پيام نور فريمان، علمى كاربردى مشهد 

و شهيد بهشتى تهران دارم.
وى مى افزايد: شكى نيست كه به مدرسان حق التدريس هيچ گونه توجهى نمى شود، جز 
اين توجه كه مدرس از سمت دانشجويان پذيرفته شود و شكايت خاصى از وى نشود. امرار 
معاش اصوالً از اين طريق ممكن نيست، به طور قطع بايستى كار ديگرى دست و پا كرد.

ايــن مدرس دانشــگاه پيام نور اظهار مــى دارد: هيچ گونه حقوق معنوى براى اســتاد 
حق التدريس درنظر گرفته نمى شود، حتى تبريك روز معلم از سمت دانشگاه! عدم رعايت 

حقوق مادى هم كه اظهر من الشمس است. 
وى خاطرنشان مى كند: فقط اشــتياق به آموزش سبب مى شود بتوان دوام آورد. كم 
نيستند اساتيدى چون همسر من كه دانشجوى سال آخر دكتراى روابط بين الملل از 

دانشگاه تهران است و چندين ترم زبان انگليسى به رايگان تدريس  كرده است!



مهناز خجســته نيا  اگرچه طعم لذيذ 
«كله پاچه» اصالً قابل مقايســه با پيتزا و انواع 
ساندويچ و فست فود نيست، اما متأسفانه اين 
غذاى سنتى ناخواســته در ميدان رقابت كم 

آورده است.
تغيير سبك زندگى نيز چنان سبك و سياق 
كار طباخى هــا را تغييــر داده كه ديگر هيچ 
چيزى از شكل و شمايل اين مطبخ هاى كله و 
پاچه هم مانند قديم نيست، به طورى كه سبز 
شدن صدها فست فود فروشى در مقابل تعداد 
انگشت شمار طباخى باقى مانده در شهر نيز 

گواه اين ادعاست.
اگر ســاعتى پاى صحبت «حــاج على» طباخ 
پيشكسوتى بنشينيم كه 40 سال است هر روز 
از بعد اذان صبح سر اجاق طباخى مى ايستد، 
چنان دلمان هوس اين غذاى لذيذ را مى كند 
كه شايد وسوســه خوردن آن همين اآلن به 

سرمان بزند.
او مى گويد: طباخى اجدادى ما با بيش از 50 
سال سابقه هر روز ميزبان مشتريان زيادى از 
تمام شهرهاى ايران و حتى كشورهاى عربى 
نيز اســت. همان هايى كه حاال عالوه بر خود، 
فرزندان و نوه هايشــان هم هــر وقت هوس 
مى كنند اين غذاى لذيــذ را ميل كنند، يك 

راست مى آيند سراغ طباخى ما.
حاج على با همان دســتان خسته اش چنان 
متبحرانه كله پاچه را تقسيم بندى مى كند كه 
گمان مى كنى يك دستگاه اتوماتيك مشغول 

كار است.
او مى گويد: در تمام ايام سال طباخى ما فقط 
ســه روز تعطيل اســت كه اين روزها شامل 
عاشــورا، چهل و هشتم و ســيزده فروردين 

مى شود.  
حــاج على همــان طــور كه حواســش به 
مشترى هاست تا چيزى از قلم نيفتد مى افزايد: 
قديم ها روزى 100 تا كله پاچه مى پختيم اما 
باز مشترى آخر وقت، دست خالى برمى گشت، 
امــا اين روزها فقط 5 تــا 10 تا كله پاچه بار 
مى گذاريم باز هم از فروش رفتن آن ها مطمئن 

نيستيم . 
او كه درآمــد آن زمان طباخــى را غيرقابل 
مقايســه با اين روزها عنــوان مى كند، اظهار 
مى دارد: باز هم خدا را شكر مى كنم چون برايم 

رضايت مشتريان مهم است. 
خوش رويــى و خوش برخــوردى حاج على

كله پز آنقدر زياد است كه همه مشتريانش با 
او صميمى و راحت هستند، طورى كه خيلى 
از آن ها هر روز ميهمان آبگوشــت مجانى اين 

مغازه هستند.
خيلى ها هم از زن و مرد گرفته تا پير و جوان 
و پولدار و بى پول، مشــترى ثابت «بناگوش»، 
«پاچه»، «زبان» و «چشم» اين كله پزى شده اند. 
او مى گويد: قديم ها از بعد نماز كه ســر ديگ 
را باز مى كرديم، تا ســپيده صبــح غذا تمام 
مى شــد اما حاال تــا ناهار پذيراى مشــترى 

هستيم.
با اينكه تقريباً وســط روز به سراغ حاج على 
رفته ايم اما بنا به گفته اش مشترى ها يكى يكى 
اضافه مى شــدند، هر كدام مى آمدند، سفارش 

مى دادند و مشغول خوردن مى شدند. 
او ادامه مى دهد: همه كسانى كه از خوردن كله 
پاچه چندششان مى آيد دليل آن، نخوردن كله 
پاچه خوب است. اگر يك بار كله پاچه خوب 

بخورند، اين طور قضاوت نمى كنند.
 از او درخصوص مشــخصات كله پاچه خوب 
و دســتور پخت اين غذاى لذيذ مى پرسم كه 
مى گويد: بيشتر مشتريان نمى توانند كله پاچه 
تازه و منجمد را پس از طبخ از هم تشخيص 
دهند در حالــى كه طعم آن ها كامالً متفاوت 
است. او براى طبخ كله پاچه هم اينگونه توضيح 
مى دهد كه كله پاچه را بايد از شــب قبل بار 
گذاشــت و جز آب قلم و پياز هيچ چيز ديگر 

به آن اضافه نكرد تــا مزه آن طعمى طبيعى 
باشد اما به روغن آماده شده براى ريختن روى 
آبگوشــت مى توان انواع ادويه هاى مخصوص 
اضافه كرد كه اين روغن بنا به ســليقه طباخ 

متفاوت آماده مى شود.
او مى گويد: كله اى كه من بار مى گذارم با تمام 
كله هاى ديگر فرق مى كند چون من كله ها را 
با آب قلم بار مى گذارم و جنس خوب تحويل 
مــردم مى دهم، در ضمن كله امروز اگر اضافه 
بيايد بــراى فردا مصرف نمى كنم، چون ديگر 

مزه خودش را از دست مى دهد. 
حاجى با اشاره به انواع فست فودهاى موجود 

در بازار مى افزايد: اگر پيتــزا بگذارد، جوان ها 
همه كله پاچه خور مى شوند. 

نظــر او را درخصــوص لذيذ ترين قســمت 
كله پاچه هم مى پرسم كه مى گويد: «بنا گوش» 
بيشترين تقاضا را دارد اما هر مشترى بايد بداند 
با توجه به شــرايط سنى اش بهتر است از چه 

قسمت هايى استفاده كند.
وى دليل استفاده از كله پاچه به عنوان وعده 
صبحانــه را هم غنى بــودن اين منبع غذايى 
عنوان مى كند و مى افزايد: كله پاچه چون توان 
غذايى زيادى دارد مى تواند تا شب، آدم را سرپا 

نگه  دارد و كلى انرژى به شما بدهد. 
با اين حرف حاج على پرسش جالبى به ذهنم 
مى رسد؛ از او مى پرسم چرا مى گويند هر كسى 
نبايد «چشم» بخورد، او در پاسخ با صدايى بلند 
مى خنــدد و مى گويد: مــن كه چنين نظرى 

ندارم.  
با حاج على در حالى خداحافظى مى كنم كه 
هنوز هم مشتريانى مى آيند و پس از خوردن 

لذيذ ترين غذاى سنتى مى روند.

روی �ط حاد�
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معاون استاندارخبر داد

 كاهش آسيب هاى اجتماعى
در خراسان شمالى 

بجنورد- خبرنگار قــدس: معاون سياســى و امنيتى 
استاندارى خراسان شمالى از كاهش آسيب هاى اجتماعى در 

استان خبرداد.
ايرانى در اولين اختتاميه جشنواره سفيران سالمت خراسان 
شمالى  گفت: در حوزه كاهش آسيب هاى اجتماعى از جمله 
كنترل خشم، طالق، حاشيه نشينى، اعتياد و خانواده هاى بى 
سرپرست، فعاليت هاى خوبى در استان انجام شد كه آمارها 
نشان مى دهد بسيارى ازآسيب هاى اجتماعى كنترل و كاهش 
يافته است. وى افزود: با كمترين نرخ امروز 10 ميليون حاشيه 
نشين كشور از بيمه ســالمت برخوردار هستند و با حداقل 

پرداختى معاينه و از بيمارستان با عزت خارج مى شوند.
وى دربخش ديگرى با اشاره به اينكه فضاى با نشاط سياسى، 
زمينه حضورحداكثرى مردم پاى صندوق هاى رأى را فراهم 
مى آورد، افزود: بــراى احياى گفتمان رهبرى و امام راحل و 
خون شهدا و نااميدى دشمنان قسم خورده و استكبار تالش 
خواهيم كرد. وى يادآورشــد: كمتر از سه درصد از ثبت نام 
شدگان در شوراى اسالمى شهرو روستا در استان رد صالحيت 

شدند كه اين نمونه اى از دفاع از حقوق شهروندى است.
مدير كل آموزش و پرورش خراسان شمالى نيز در اين مراسم 
گفت: در طرح سفيران سالمت دانش آموزى سال جارى 16 
هزارنفرشــركت كردند كه اين رقم در ســال گذشته 3400 
نفر بود. حاتمى اظهار داشت: 2000 اثر دانش آموزى در 10 
موضوع و رشته به كميته داورى شهرستان ها ارسال شد كه 
700 اثر به كميته استانى ارسال و از 75 نفر از دانش آموزان 

قدردانى شد.
وى افزود: ازاين تعداد 41 اثر به وزارت خانه ارسال شده است.

تا پايان ماه جارى محقق مى شود
 بهره بردارى از پايانه بين المللى 

فرودگاه بجنورد 

بجنورد- خبرنگار قدس: مدير فرودگاه بين المللى بجنورد از 
بهره بردارى پايانه اين فرودگاه در ماه جارى خبر داد.

ســيد مهدى رزاز در گفت و گو با خبرنــگار ما اظهار كرد: به 
منظور توسعه و پيشرفت فرودگاه بين المللى بجنورد طرح و 

پروژه هاى مختلف در نظر گرفته شده است.
وى گفــت: پايانه بين المللى فرودگاه بجنــورد در زمينى به 
مســاحت 5000 مترمربع ساخته شده اســت و از شركت 
فرودگاه  ها و ناوبرى هوايى ايران براى ساخت اين پايانه 180 

ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافت.
رزاز اظهار كرد: مهرماه امسال نيز موتورخانه مركزى ترمينال 

جديد با وسعت 300متر مربع به بهره بردارى مى رسد.
مدير فــرودگاه بين المللى بجنورد گفت:بــراى بهره بردارى 
ايــن موتورخانه 4 ميليارد تومان از محل اعتبارات شــركت 

فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران هزينه شده است.

مدير امور  شيالت و آبزيان جهاد كشاورزى 
خراسان رضوى خبر داد

  برگزارى جشنواره غذا و سالمتى 
درمشهد

سپاهى يونسى: مدير امور شيالت و آبزيان جهاد كشاورزى 
خراســان رضوى گفت: جشنواره غذا و سالمتى  با محوريت 
شــيالت و آبزيان با برنامه هاى متنوع فرهنگى و آموزشى در 

مشهد برگزار مى شود.
محمد رضا مهدى زاده با بيان اين خبر افزود: ســرانه مصرف 
ماهى در اســتان 6 كيلوگرم است كه اگر آن را در جمعيت 
استان ضرب كنيم مصرف ساالنه ماهى در استان به 36 هزار 
تن مى رسد و برگزارى اين جشــنواره يكى از برنامه ها براى 

افزايش استفاده مردم از آبزيان مى باشد.
وى در اين نشست خبرى با اشاره به وضعيت توليد ماهى در 
استان گفت: كل توليد استان در سال گذشته 9 هزار و355تن  
بوده اســت كه سبزوار با توليد 3033 تن ماهى رتبه نخست 
استان را به خود اختصاص داده است و در ادامه اين فهرست 

شهرهاى چناران، كالت و مشهد قرار دارند.
وى با بيان اينكه در دنيا از مقدار مصرف ماهى و شير به عنوان 
شاخص سالمتى ياد مى شــود، تصريح كرد: بايد با برگزارى 
برنامه هاى مختلف همچون جشنواره غذاهاى دريايى، چاپ 
جزوه، برگزارى كالس هاى چگونگى طبخ آبزيان، نمايشگاه ها 
و... ســرانه مصرف ماهى را در اســتان بــاال ببريم تا بتوانيم 

شهروندان سالم ترى داشته باشيم.

واگويه هاى طباخ پيشكسوت شهرمان در گفت و گو با قدس

  محكوميت شكارچيان غير مجازفست فود بگذارد «كله پاچه» خورها زياد مى شوند
به 600 ساعت خدمات عمومى رايگان 

قدس: رئيس حفاظت محيط زيســت شهرستان كالت از 
حكم قابل توجه يك قاضى دادگاه به عنوان مجازات جايگزين 

حبس خبر داد.
موســى غالم زاده گفت:دو متخلف شكار و صيد كه به جرم 
صيد دو قطعه تيهو توســط يگان حفاظت محيط زيســت  
كالت وبا همكارى پرســنل پاسگاه انتظامى اليين دستگير 

شده بودند به مجازات جايگزين حبس محكوم شدند.
وى ادامه داد:دادرس دادگاه كيفرى كالت به استناد بند الف 
ماده 10قانون شكار و صيد هريك از متهمين را به تحمل سه 

ماه حبس تعزيرى محكوم كرد.
وى افزود: نظر به فقدان سابقه محكوميت كيفرى متخلفان، 
قاضى اجراى مجازات حبس را مصلحت ندانسته و مستند به 
موادى از بند ب ماده 84و86قانون مجازات اســالمى هريك 
از آنان را با رعايت تخفيف به 300 ســاعت خدمات عمومى 
رايگان در جهت پاكســازى محيط زيســت تفرجگاه هاى 
قره سو يا رودخانه بابارمضان شهرستان كالت تحت نظارت 
و مديريت محيط زيست اين شهرستان طى مدت يك سال 
محكوم كرد. وى افزود: اجراى اين حكم به گونه اى است كه 
روزانه چهارساعت بيشتر نباشد، مگر اينكه خود متهم تمايل 

به انجام آن داشته باشد.
غالم زاده همچنين بيان داشت: طبق حكم صادره، چنانچه 
متهمين از اجراى دســتورهاى صادره يا مجازات جايگزين 
ســرپيچى نمايند براى مرتبه اول تا يــك دوم به مجازات 
مورد حكم افزوده و در صورت تكرار مجازات جايگزين لغو و 

مجازات حبس در مورد متخلفان اجرا خواهد شد.

  گاودارى هاى گناباد
 در آستانه ورشكستگي 

گناباد-خبرنگارقــدس: گاوداران  گناباد ايــن روزها با 
مشكالت مالى بسيارى دســت و پنجه نرم مى كنند كه در 
صــورت بى توجهى بايد منتظر ورشكســتگى و يا تعطيلى 

واحدهاى پرورشى آنان بود.
مديرعامل شــركت تعاونى مجتمع گاو شــيرى دام گناباد 
در گفت وگــو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب گفت:در چند 
سال اخير هزينه هاي جاري گاوداري افزايش يافته اما قيمت 
شير هيچ گونه افزايشي نداشته و اين امر مشكالتي را براي 
دامداران به وجود آورده است. محمد مهدى تقواييان افزود: 
70 درصد از شاغالن در بخش كشاورزى شهرستان (زراعت، 
دامدارى، مرغــدارى) و 30 درصد در بخش صنعت فعاليت 
مى كنند. دامدارى از شــغل هاى پرخطرى است كه حوادث 
غير قابل پيش بينى مثل مرگ و مير دام هميشه در كمين 
نشسته و هر لحظه مى تواند تمام داشته هاى يك دامدار را از 
بين ببرد. وى ادامه داد: امروز دغدغه هاى ديگرى مانند بدهى 
معوقه بانكى، ســود جريمه دير كرد تسهيالت بانكى، ارزان 
بودن قيمت شــير، گران بودن علوفه و خوراك دام با توجه 
به خشكســالي هاي پي در پي و تأمين دارو نيز اين حرفه را 

تهديد مى كند.
وى گفت: از آنجايى كه سهم زيادى از مصارف غذايى مردم 
در كشور به فرآورده هاى دامى و طيور اختصاص داردومصرف 
لبنيات وگوشت سفيدوالبته سالم ارتباط مستقيم با سالمت 
جامعه دارد، انتظار مى رود مســئوالن متولى بر روند توليد 
وعرضه اين اقالم پرمصرف دقت و نظارت بيشــترى داشته 
باشند و مشكالت و دغدغه هاى اين بخش ها را ناديده نگيرند.
تقواييان ياد آور شــد: در شهرســتان گناباد تعــداد پروانه 
بهره بردارى در بخش صنعتى 220واحد و روســتايى 250 
پروانه و ميزان توليد شــيرروزانه 150 تن است كه مقداري 
در دو كارخانه فرآوري در شهرستان مصرف و مابقي به ساير 

استان ها صادر مي شود.

قدس   مدير امور باغبانى ســازمان جهاد كشــاورزى 
خراسان رضوى گفت: برداشت گل محمدى از سطح 320 
هكتار باغ هاى زير كشت اين گل در سطح استان آغاز شد.  
ســيد هاشــم نقيبى افزود: 520 هكتار از اراضى خراسان 
رضــوى هم اكنون به پرورش گل محمدى اختصاص دارد 
كه از اين سطح 350 هكتار بارور است. وى ادامه داد: فصل 
برداشــت گل محمدى حدود يك ماه ادامه دارد و در اين 
مدت به طور متوســط از هر هكتــار 1250 كيلوگرم گل 
برداشت مى شود. مدير امور باغبانى سازمان جهاد كشاورزى 
خراسان رضوى شهرستان هاى عمده كشت گل محمدى 
را در اين استان مشهد، تايباد و تربت حيدريه با بيشترين 
سطح زيركشت برشمرد. وى با اشاره به كم آب طلب بودن 
اين گل و تناســب آن با خشكى و كمبود منابع آبى گفت: 
70 درصد سطح زير كشت موجود معادل دو سوم باغ هاى 
گل محمدى خراسان رضوى طى چهار سال اخير در اين 
استان توسعه يافته و همچنان برنامه توسعه اين باغ ها در 
سطح استان دنبال مى شود زيرا گل محمدى گياهى مقاوم 
به گرما، خشكى و كم آبى است. نقيبى افزود: بر اين مبنا 
طى برنامه پنج ساله، توسعه باغ هاى گل محمدى تا سطح 

بيش از 2000 هكتار برنامه ريزى شده، لذا بدين منظور هم 
اكنون مجوز احداث دو نهالستان گل محمدى براى تأمين 
نهال هاى مورد نياز به منظور توسعه كشت صادر شده كه 
بر اساس دستورعمل جديد احداث و فعال شده است. وى 
ادامه داد: همچنين به منظور تهيه و تامين قلمه هاى داراى 

شناسنامه مشخص هم دو باغ مادرى احداث مى شود. مدير 
امور باغبانى سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى گفت: 
اين گياه در كل سطح استان قابل كشت است. در اين ميان 
هر چه در مناطق كوهپايه و يا ارتفاعات كشت شود كيفيت 

گالب و عطر محصول نهايى آن بيشتر است.

برداشت گل محمدى در خراسان رضوى آغاز شد

گزارش

هنگامه طاهرى  خودش مى گويد، اغلب مشــترى ها او را 
مى شناسند. 

مى گويد: مشــترى هايى دارم كه از 5-4 ماه پيش براى خريد 
كتاب ســراغم مى آيند و اغلــب كتاب هاى مــورد توجه آنها 
كتاب هاى روان شناسى، طب سنتى،كتاب كودك، تاريخى و... 
اســت، اما فروش رمان را ممنوع كرده اند. «ر.خ» دخترى است 
كه به نظر 18 يا 19 ساله مى رسد، اما تاريخ تولدش به 24 سال 
پيش برمى گردد و با اينكه از شغلش رضايت كامل دارد، ولى به 

ما مى گويد: نه اسمم را بنويسيد نه عكسم را چاپ كنيد!

 فن بيان روى دور تند
ديپلم صنايع شيميايى دارد و چون به ادامه تحصيل راغب نبوده، 
شــغل فروشندگى كتاب را برگزيده است. با اعتماد به نفس به 
خودروها نزديك مى شــود و مانند يك فايل صوتى بدون تپق 
زدن شــروع مى كند به بيان نام و موضوع كتاب ها چنان سريع 
اين كار را انجام مى دهد كه فرصت نمى يابى بيان شيوايش را به 
هم بزنى و چيزى بپرسى. تازه وقتى سكوت مى كند و كتاب ها 
را يكى يكى از دسته 15 يا 20 تايى كتاب هايش باال مى كشد، 
مى توانى آنچه سريع به مغزت انتقال داده را حالجى كنى. فن 
بيانش آدم را بايكوت مى كند و اين را اگر اضافه كنيم به مالحت 
و گشاده رويى چهره اش نمى توانى دست رد بزنى و بى تفاوت از 

كنارش بگذرى.
پس مى گويد: به خودتان نــگاه نكنيد كه براى كتاب اهميت 
قائليد. خيلى ها نه تنها كتاب نمى خرند، بلكه كار مرا به خاطر 
گفت وگــو با آقايان قبيح مى داننــد. بعضى ها هم اصالً اعصاب 
ندارند، ســرم داد مى زنند اين جــور وقت ها مى روم توى پارك 
مى نشينم حالم كه جا آمد بر مى گردم و به كارم ادامه مى دهم. 
بعضى ها با اينكه نمى خرند، اما از اينكه برايشان توضيح مى دهم 

تشكر مى كنند. با اين همه من به كارم افتخار مى كنم، ولى در 
روز يكى دو نفر براى نصيحتم پيشقدم مى شوند كه مثالً شأن 

دختران را زير سؤال نبرم.( مى خندد)
او مى گويد، خودش و همكارانش پورسانتى كار مى كنند و بعد 
توضيح مى دهد:شايد درآمدم از يك جوراب فروش كمتر باشد، 
اما همين كه كارى فرهنگى انجام مى دهم و مى توانم در افزايش 

آمار كتابخوانى مؤثر باشم، رضايت دارم.

 چه شد كه اين كاره شد؟
وقتى آگهى ها را در شهر براى فروشندگى كتاب توزيع مى كردند 
يكــى از اين آگهى هــا را داده بودند به خواهرم . بعد دو تايى با 
موافقت خانواده آمديم سراغ اين شغل. يادم هست پدرم گفت 
هر كارى مى خواهيد بكنيد دو نفرى با هم برويد با هم بياييد. 
اوايل اين دلهره را داشــتم كه از پس اين كار خوب بر نيايم. با 
خودم فكر مى كردم اگر از خواهرم عقب بمانم، بعد ســراغ چه 
شــغلى بروم، اما خدا را شكر اكنون هر دو از فروشندگى كتاب 

راضى هستيم.
درآمدم در يك روز حدود 50 هزار تومان اســت، البته از روزى 
30 هزار تومان شــروع كردم. اين مبلغ براى يك دختر مجرد 
مبلغ قابل قبولى است، اما عالقه من به شغلم به خاطر درآمدش 
نيســت، زيرا به اين موضوع باور دارم كــه كار فرهنگى انجام 
مى دهــم كه به ارتقاى فرهنگ جامعه مى انجامد، پس تعجبى 

ندارد كه درباره آن با غرور صحبت كنم.
هر شغلى ســختى هاى خودش را دارد به عنوان مثال در كار 
ما سرماى زمســتان و گرماى باالى تابستان آزاردهنده است . 
اين جور وقت ها دلم هواى كار در يك محيط بســته را مى كند 
كه بخارى يا كولر داشــته باشد، ولى دوست ندارم رأس ساعت 
خاصى ورود و خروج داشــته باشم يا يك ناظر به عنوان رئيس 

دايم مرا زير نظر بگيرد. اينجا با اينكه سرويس رفت و آمد داريم، 
اما مى توانم خودم ساعت رفت و آمدم را تعيين كنم.شايد همين 

نبود ناظر هم هست كه موجب مى شود متعهدانه تر كار كنم.

 پيشنهادهاى ديگر...
بعضى ها مثالً مى خواهند به من كمك كنند. مى آيند پيشنهاد 
شــغل هاى ديگر مى دهند مثالً كار در بعضى شــركت ها، اما 
من كار خودم را دوســت دارم كتابفروشى را بيشتر مى پسندم. 
بعضى ها هم خواستگارى مى كنند و آن را مشروط مى كنند به 

كنار گذاشتن كارم، اما من دوست ندارم ازدواج كنم . 
مى دانيد ؟ اين روزها نه دوستى ها واقعاً دوستى است نه عشق ها 
واقعى . همه چيز بعد از ازدواج رنگ مى بازد .چشم به هم مى زنى 
مى بينى رفته اى سر خانه و زندگى، ولى براى همسرت ديگر آن 
دختر رؤيايى پيش از ازدواج نيستى. براى همين همش به چشم 

ترديد و دو دلى به ازدواج نگاه مى كنم.
فقط دلــم مى خواهد مردم بدانند فروختن كتاب و ســفارش 
گرفتــن براى توزيع اين كتاب ها كــه با كمك همكارانم انجام 
مى شود كار ظريف و خوشايندى است . واقعاً چه چيزى به اندازه 
كتاب مى تواند سطح فرهنگ جامعه را از هر نظر باال ببرد. اينكه 
فكر مى كنيم اين شــغل به خاطر حرف زدن با آقايان قباحت 
دارد، فقط متعلق به افكارى است كه از كتاب و ارتقاى فرهنگى 
چيزى نمى دانند. به اين ها توصيه كنيد كتاب بخوانند تا از دنياى 

بسته خودشان بيرون بيايند.
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همه كسانى كه از 
خوردن كله پاچه 

چندششان مى آيد 
دليل آن، نخوردن 

كله پاچه خوب است. 
اگر يك بار كله پاچه 

خوب بخورند، اين 
طور قضاوت نمى كنند

بــرش

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

117/300

1/220/000

1/180/000

685/000

375/000

3765

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر
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پا به پاى كارگران در معدن سنگهاى قيمتى

آسمانى فيروزه اى در 80 مترى عمق زمين
حســن احمدى فرد  يك جهانگرد اروپايى 
عكسى دارد كه 110 ســال پيش، از روستايى 
در اطراف نيشــابور گرفته است. در اين عكس، 
مــردان و كودكانى با لباس هــاى آن روزگار، با 
غربال هايى در دست، در جوى آب دنبال چيزى 
مى گردند. اين قديمى ترين عكســى است كه از 
روستاى «معدن» وجود دارد. امروز هم كه سرى 
به روستاى معدن بزنيد، مردان و زنان فراوانى را 
مى بينيد كه در كنار تلى از سنگ هاى خرد شده، 
چيزى را جست وجو مى كنند. آنچه سال هاست 
از اين روســتاى كوچك در كوهپايه هاى غربى 
بينالود، به همه جاى دنيا فرســتاده مى شــود، 
ســنگى است به رنگ آسمان صبح نيشابور، كه 
«فيروزه» نام دارد.كار در معدن فيروزه، شــغل 
آبــا و اجدادى مردم اينجاســت. موميايى چند 
هزار ساله اى كه در محوطه تاريخى «تپه برج» 
نيشابور پيدا شده و تكه اى فيروزه تراش خورده 
روى كمربنــدش دارد، نشــان مى دهد معدن 
فيروزه، قدمتى به اندازه تاريخ تمدن نيشــابور 
دارد. در تمام اين روزگارها، مردم اين روستا، در 
معدن كار كرده اند. آن ها به اندازه كافى فرصت 
داشته اند تا دانشى را شكل بدهند كه در روستاى 
معدن، سينه به ســينه از نسلى به نسل ديگر 
منتقل مى شود؛ دانش پيدا كردن فيروزه از دل 
سنگ هاى كوه. در روســتاى معدن هر كدام از 
پنجره هاى رو به آفتاب را باز كنى، كوهى در قاب، 
جا مى گيرد كه روزى اهالى را در دل خود جاى 
داده است. اهالى روستاى معدن معتقدند، كسى 

كه انگشتر فيروزه دارد، فقير نمى شود.

 كار مردانه در معدن فيروزه
«ســيد احمد حســينى» هم انگشــتر فيروزه 
دارد و خدا را شــكر مى كند كه هميشه به قدر 
احتياجش، ثروتى داشته و همين براى او كافى 
است. او، البته اين را از بركت كار كردن مى داند. 
حتى امروز كه 60 سال دارد، باز هم مثل وقتى 
كه جوان بوده، پرتالش است. صبح ها از ساعت 
8 كه كار در معدن شروع مى شود، همپاى ديگر 
مردان روســتا، به دل كوه مى زند. او ســركارگر 
معدن اســت. كار در معدن فيروزه، مانند همه 

معدن هاى ديگر، يك كار مردانه است. 
سيد احمد توضيح مى دهد: «معدنكاران فيروزه، 
شامل ســه گروه مى شــوند. «فيروزه جور»ها و 
«كوه بر»ها و «آتشبار»ها. فيروزه جورها از صبح 
ســاعت 8 مى آيند تا ساعت 14. آن ها البه الى 
سنگ هاى خرد شده، دنبال فيروزه ها مى گردند. 
كارگرهاى فيروزه جورى كه رفتند، گروه كوه بر 
مى آيند و هر جايى را كه «استادكار» مشخص 
كرده، چال مى زنند. اســتادكار كسى است كه 
پيش بينى مى كند كدام سمت كوه را بايد كند 
تا به فيروزه رسيد. كوه برها معموالً هفت، هشت 
چال مى زنند. يعنى با مته، سوراخ هايى به عمق 
80 تا 120 ســانتيمتر در ديواره معدن درست 
مى كنند. پس از آن، گروه آتشــبارها مى آيند. 
آن ها ديناميت ها را ته چاله ها، جاسازى مى كنند 
و چاله هــا را با گل مى پوشــانند. بعد وقتى در 
جاى امنى پناه گرفتنــد، ديناميت ها را منفجر 
مى كنند.» آتشبارى كه تمام بشود، آن ها در تونل 
را مى بندند و كار در معدن تمام مى شــود؛ تا باز 
روز بعد كــه كارگرهاى فيروزه جورى مى آيند و 
البه الى سنگ هاى منفجر شده، دنبال فيروزه 

مى گردند.

 نقشه اصلى اينجاست!
تونل هاى معدن فيروزه، مسيرهاى نسبتاً پهنى 
است كه در دل كوه حفر شده است. معدنكاران 
فيروزه، در جست وجوى رگه هاى فيروزه، دل كوه 
را كنده انــد و پيش رفته اند. در انتهاى هر تونل، 
يك نردبان فلزى وجــود دارد كه كارگران را به 
طبقه باالتر يا پايين تر مى رســاند. نردبان ها هم 
دو لوله بلند آهنى هســتند كه ميلگردهايى به 
عنوان پله، به آن ها متصل شده است.سيد احمد 

مى گويد: «يك وقت مى بينى بــا اولين انفجار 
به فيــروزه مى خوريم؛ گاهى هم در مســيرى، 
100 متــر جلو مى رويم، اما دريــغ از يك رگه 
فيروزه.»رگــه فيروزه ضخامــت چندانى ندارد، 
گاهى چند ميليمتر و گاهى يكى دو سانتيمتر. 
نشانه هايى اما وجود دارد كه نزديك شدن به رگه 
را خبر مى دهد. يكى از اين نشــانه ها رسيدن به 

اليه اى سفيدرنگ و انعطاف پذير است كه «پى» 
نام دارد. 

سركارگر معدن فيروزه توضيح مى دهد كه: «پى، 
مثل چربى حيوان نرم است. دنباله رگه پى را كه 

بگيريم به فيروزه مى رســيم. پى هرچه چرب تر 
باشد، نوع فيروزه مرغوب تر است. پى اگر خشك 
باشــد، فيروزه اش خوب نيســت.» همه اهالى 
روستاى معدن، جنس كوه را خوب مى شناسند 
و اصالً آن ها هستند كه به مهندس ها مى گويند 
كجا را بايد كند و كجا فيروزه مرغوب ترى دارد. 

«كوه را كمر به كمر مى شناسيم. مى دانيم كه اين 

غار به كدام غار ديگر دارد، نزديك مى شود. اينجا 
بيشــتر از 100 غار وجود دارد، هر غار هم چند 
طبقه است. نقشــه اى هم نداريم. » سيد احمد 
اين ها را مى گويد به سرش اشاره مى كند و ادامه 

مى دهد: «نقشه اصلى اينجاست!»

  فيروزه هاى مانده در انبار 

در طبقه ششــم «غار زاك» يكى از صدها غار 
حفر شــده در معدن فيروزه، كارگرها مشغول 
فيروزه جورى هســتند. تيغه اى چوبى دارند كه 
سنگ ها را با آن مى پالند و آن هايى را كه رگه اى 

از فيروزه دارنــد، مى اندازند توى گونى هايى كه 
در مقابل شان اســت. دو كارگر جوان هم گارى 
دستى شــان را از خاك و سنگ هايى كه به نظر 
نمى آيد فيروزه داشــته باشند، پر و در حفره اى 
چاه مانند خالى مى كنند. همان طور كه طبقات 
با نردبان به هم وصل شــده اند، مسيرهايى هم 
پيش بينى شده كه «بيگار»ها، يعنى همان سنگ 

و خاك اضافى معدن، طبقه به طبقه، به بيرون 
حمل شــود. اهالى معدن، «كشــو»ها را هم به 
ظرافت تونل ها، حفر كرده اند. ســيد احمد، نور 
چــراغ قوه اش را مى تاباند به جايى در ســقف و 
رگه اى آبى رنگ را نشــان مى دهد: «اين، فيروزه 
اســت، اين ها همه فيروزه است». و چند جاى 
ديگر را در ســقف تونل نشــان مى دهد. ادامه 
مى دهد:«اين سقف را به هم نزده ايم. باز از آن ور، 
رفته ايم باال و فيروزه اش را درآورده ايم و به همين 
شكل، رفته ايم طبقات باالتر. اين فيروزه ها را هم 
باقى گذاشــته ايم براى بعدها. هر وقت كارمان 
در طبقات باال تمام شــد، فيروزه اينجا را هم در 

مى آوريم. اين ها فيروزه هاى توى انبار هستند»

 80 متر زير زمين
«پيشــكار پايين» 80 متر زير زمين است و در 
نقطه مقابل طبقات بااليى غــار زاك قرار دارد. 
پايين آمدن از بيســت و چنــد نردبان 10، 12 
پله اى، احتماالً مى تواند نفس هر جوان امروزى را 
ببرد. در پيشكار پايين، از سقف و در و ديوار آب 
مى ريزد. كف تونل آب گل آلودى جارى است و 

موتورپمپى كه آب را به باال پمپاژ مى كند.
سيد احمد، فيروزه پيشكار پايين را مرغوب ترين 
فيروزه معــدن مى داند. مى گويد:«فيروزه اينجا، 
مثل نخود و  لوبيا است، مثل تيله است. هر جايى 
كه اين فيروزه هســت، يــك اليه خاك دورش 
را گرفته. آتشــبارى كه مى شــود، خود فيروزه 
جدا مى شــود و دانه دانه مى افتــد روى زمين. 
اصل فيروزه، اين هاست. آن رگه ها هم چون در 
مقابل ما هست، جمعش مى كنيم. چيزى كه ما 
دنبالش مى گرديم، اين فيروزه است. ما مى گوييم 

«خاكه»، اما در بازار مى گويند «عجمى».
سنگ هاى رگه دار، نهايتاً كيلويى چند10 هزار 
تومان فروخته مى شــوند، اما هر كيلو «خاكه» 
چندين ميليون تومان خريد و فروش مى شود، 
البته خاكه ها خيلى كم هســتند. هر سه چهار 
ماه كه حراج سنگ است، 10 تن سنگ فيروزه 

داريم، اما خاكه ها 5 كيلو هم نمى شود.»

آب و �وا
 تداوم خنكى هوا تا فردا در 

خراسان رضوى
قدس: هواشناسى خراســان رضوى اعالم كرد با عبور امواجى 
ضعيف اما ناپايدار، تراز ميانى جو از اســتان خراسان رضوى كه 
با جريانات شمالى و نسبتاً خنك همراه است، انتظار داريم طى 
امروز پنجشــنبه بارش هاى پراكنده اى در نيمه شمالى استان 
بويژه در شــمال غرب استان به شكل رگبار و رعد و برق داشته 
باشــيم، ضمن اينكه دما نيز طى امروز در غالب نقاط استان به 
طور محسوسى كاهش مى يابد . در روز جمعه جوى نسبتاً پايدار 
همراه با افزايش دما در سطح استان پيش بينى مى شود. آسمان 
شهر مشهد نيز امروز نيمه ابرى تا ابرى با مه صبحگاهى يا غبار 
صبحگاهى در بعضى ساعات با احتمال رگبار پراكنده باران گاهى 
با وزش باد نسبتاً شديد تا شديد همراه با گرد و خاك خواهد بود.
كمينه و بيشينه دماى هواى شهر مشهد نيز براى امروز به ترتيب 

10  و 15 درجه سلسيوس پيش بينى شده است.

��ت و �و
رئيس كميسيون فرهنگى مجلس در گفت وگو با قدس:

 ازدواج و اشتغال جوانان پيوندى 
ناگسستنى دارند

رضاطلبى: نماينده مردم مشــهد گفت: تا وقتى به مسئله 
اشتغال، به عنوان يكى از چالش هاى اساسى جوانان در شرايط 
كنونى توجهى جدى نشــود، موضوع ازدواج نيز در شرايط 

كنونى باقى خواهد ماند.
 حجت االســالم نصراهللا پژمانفر با بيان اين مطلب به قدس 
افزود: جوانى كه غير شاغل است، وقتى مى خواهيم مسئوليتى 
را بر عهده او بگذاريم، بدون ترديد نمى تواند از عهده انجام آن 

برآيد و با توصيه تنها نيز دراين زمينه نمى شود، كارى كرد.
وى يادآور شــد: در حوزه مسائل فرهنگى بايد به علت توجه 
كرد، توجه به معلول، مســئله را حــل نخواهد كرد تا وقتى 
زيرســاخت هاى اجتماعى و اقتصادى ايجاد نشود، نمى توان 
درباره مســائل فرهنگى همچون افزايش ازدواج و تشــكيل 
خانواده صحبتى كرد. وى تصريح كرد: صرف اعطاى تسهيالت 
به يك جوان مجرد، كافى نيست زيرا وى را به يك فرد متأهل 
تبديل مى كند كه عالوه براينكه نمى تواند، مخارج زندگى را 

تأمين كند، به يك فرد بدهكار نيز تبديل مى شود.
رئيس كميســيون فرهنگى مجلس ادامه داد: بايد بشــدت 
موضوع اشــتغال را جدى گرفت و ايجاد شغل هم در اقتصاد 
مقاومتى و با توجه به توليد داخلى تحقق پيدا خواهد كرد. به 
طور قطع وقتى اشتغال رونق پيدا كند، آسيب هاى اجتماعى 
نيز كاهش پيدا خواهند كرد و اشــتياق نســبت به تشكيل 

خانواده و امر ازدواج در جامعه بيشتر خواهد شد.
وى ياد آورشــد: در شهرى مثل مشــهد كه از ظرفيت هاى 
مختلفى، همچون وجود مستمر و هميشگى زائران رضوى، 
برخوردار است، نبايد وضعيت اشتغال به صورت كنونى باشد 
و جوانــان به خاطر مشــكل بيكارى، از امر مقــدس ازدواج 
خوددارى كنند زيرا ظرفيت هاى اين شــهر به گونه اى است 
كه مى تواند حتى براى جوانان ساير شهر ها نيز اشتغال فراهم 
كند، اما تحقق اين امر منوط به يك برنامه منسجم، مديريت 

جهادى و كار پيگيرانه است.

از مديرعامل سازمان اتوبوسرانى خواستاريم كه لطف كنند 
يك خط ثابت و هميشگى در طول هفته براى (بهشت رضا) 
قرار دهند، دست كم از سمت ما (خيابان چمن) مگر فقط 

در روز پنجشنبه و جمعه بايد رفت زيارت اهل قبور؟
910...3750

در بازار ميوه متعلق به شهردارى جنب فروشگاه رفاه  اماميه 
پرتقال هــاى يخ زده و گنديــده را كيلويى 2500 تومان با 

تضمين كيفيت به شهروندان مى فروشند.
915...8836
حدود سه ماه اســت كه در تقاطع سرافرازان 13 با شهيد 
ايمانيان 2 پياده رو سنگفرش شده و مصالح اضافه كه سنگ 
و شــن هستند، همچنان سر چهارراه پراكنده بوده و كسى 
براى جمع كردن آن اقدام نمى كند، اين وضعيت بخصوص 

در تاريكى شب خطرناك است.
915...3036
قابل توجه مســئوالن مخابرات؛ در محــدوده چهارراه برق 
شــيخ صدوق چند ماه اســت كه آنتن دهى بسيار ضعيف 

است. تا كى بايد صبر كنيم تا درست شود؟
915...2114
قيمت ميوه و تره بار در مجتمع وليعصر در منطقه محروم 
خواجه ربيع با خرده فروشــى در ســطح شهر فرقى ندارد 
و حتــى در مواردى گران تر هم هســت. از نظارت هم كه 
خبرى نيســت! پس فلســفه ايجاد اين بازارهــا و تبديل 
اراضى كشــاورزى اين منطقه به مجتمــع تره بار چه بوده

 است؟
915...4457
مسئوالن نيروى انتظامى مشــهد! مواد فروش هاى انتهاى 
گلشهر، پارك گل افشان اين منطقه را ناامن كرده اند. مردم 

امنيت ناموسى ندارند.
915...3848
در اين روزهاى گرم بهارى، درختان اكثر خيابان ها خشك 
هستند. چرا ســازمان فضاى سبز شــهردارى درختان را 

آبيارى نمى كند؟
915...1615
از راهنمايى و رانندگى خواهش مى كنم، روزانه يك گشتى 
در خواجه ربيع اول بهمن 4 بزنند ماشــين ها برعكس در 
كنار تابلو مطلقاً ممنوع پارك شــده اند كه ســبب ترافيك 

مى شود .
915...0602
اين قدر از كشــف رود و تهديد سالمت مردم گفتيد كه ما 
به جاى مسئوالن شرمنده شديم. اگر دست به دامن ذخاير 
انقالب مى شــديم تا حاال مشكل حل شده بود. دولت فقط 
براى اشــخاص خاص حقوق نجومى و وام ميلياردى دارد، 

ولى براى بدبخت بيچاره ها خبرى نيست.
915...0063
اگــر در مملكت ما همه به حق خودشــان قانع باشــند و 
اختــالس و دزدى نكنند، هيچ كس فقير نمى شــود. خدا 
خيرتان بدهــد براى كمك بــه آن پدر و پســر، بدبخت 
زياد داريم. اميدوارم خســته نشــويد و بــه راهتان ادامه

 دهيد.
915...8396
مسئوالن راهنمايي و رانندگي، انتهاى بولوار دهخدا ششصد 
دســتگاه به محلى براى پارك شــبانه خودروهاى سنگين 
تبديل و باعث ســلب آسايش اهالى منطقه مسكونى شده 

است. لطفاً پيگيرى كنيد.
915...6760
شــهردارى به بهانه دادن مجوز و برچســب به ماشين هاى 
سنگين شــهرى از هر ماشــين 550 هزار تومان پول زور 
مى گيرد در صورتى كه راهنمايــى و رانندگى مجوز آن را 

قبول نمى كند.
915...8992
پيشــنهاد مى شود، شهردارى شــماره گذارى بلوار هدايت 
را تا آخر خيام شــمالى 46 بعد از چهــارراه وليعصر ادامه 

بدهد.
915...3905

جوابيه شركت مخابرات ايران
در پاســخ به مطلب مندرج در آن روزنامه مورخ 96/1/17 
در صفحه 4 ويژه نامه با عنوان ســرعت پايين اينترنت در 
شهر سالمى، به استحضار مى رسانيم: مركز مخابرات شهر 
ســالمى، داراى 432 پورت منصوبه و 425 مشترك فعال 
است كه باتوجه به پهناى باند مركز مذكور، مشكل سرعت 
وجود ندارد و مشــتركانى كه نسبت به سرعت كم معترض 
هســتند داراى نويز خط هستند كه مربوط به سيم كشى 

داخلى است.
درخصوص اينترنت 3G در شهر سالمى نيز تجهيزات نصب 

شده و در مرحله راه اندازى است.

ديروز اتفاق افتاد
 كيفيت هواى 9 منطقه كالنشهر مشهد 

در وضعيت هشدار
خراســان  زيســت  محيط  حفاظــت  مديــركل  قدس: 
رضــوى گفت: ميــزان آلودگى هوا در 9منطقه كالنشــهر 
مشــهد ديروز ششم ارديبهشــت در وضعيت هشدار قرار

 گرفت.
حميــد صالحى افزود: ويال با 131پــى.اس.آى، تقى آباد با 
124، شهيد مفتح با 116، سرافرازان با 111، لشكر با 109، 
ساختمان با 106، اماميه و سمزقند هر يك با 105 و چمن 
بــا 104 پى.اس.آى از جمله مناطق آلوده در روز گذشــته 

بودند.
وى تاكيد كرد: در اين وضعيت شــهروندان با اســتفاده از 
ناوگان حمل و نقل عمومى و كاهش استفاده از خودروهاى 
شــخصى مى توانند در كاهش و جلوگيــرى از آلودگى هوا 

نقش جدى ايفا كنند.

 افزايش 2/5 برابرى جمعيت آهوان در 
محيط زيست سبزوار

قدس: رئيس اداره حفاظت محيط زيســت ســبزوار گفت: 
جمعيت آهوان منطقه حفاظت شده شيراحمد اين شهرستان 
ظرف يك سال اخير از 350 رأس به حدود 900 رأس افزايش 

يافته كه رشدى معادل 2/5 برابر را نشان مى دهد.
حميد صادقــى افزود: افزايــش پاســگاه هاى محيط بانى و 
گشت هاى مستمر محيط بانان، حفظ مرتع و پيشگيرى از وقوع 
بيمارى، عوامل مؤثر در افزايــش جمعيت آهوان بوده اند.وى 
ادامه داد: تقويت سازمان هاى مردم نهاد مدافع محيط زيست و 
جوامع محلى و فرهنگ  سازى از سوى رسانه ها از ديگر عوامل 

مؤثر در حفظ و افزايش جمعيت اين گونه جانورى است.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت ســبزوار گفت: توسعه 
زيرســاخت هاى گردشــگرى و احياى قلعه تاريخى منطقه 
شيراحمد نيز مى تواند اين محدوده را به منطقه اى جذاب براى 
گردشــگران و عالقه مندان به طبيعت تبديل كند. گونه هاى 
جانــورى همچون قوچ و ميش، كل و بز، آهو و روباه، كاراكال 
و گربه وحشــى، شغال، مار شــاخدار، مار جعفرى، بزمجه و 
پرندگانى چون باالبان، عقاب طاليى، كبك، باقرقره شــكم 
ســياه و زاغ بور از گونه هاى شاخص جانورى منطقه پروند و 
شيراحمد سبزوار محسوب مى شوند. شهرستان سبزوار داراى 
دو منطقه حفاظت شده شيراحمد و پروند با مساحت 39 هزار 
هكتار و دو منطقه شكار ممنوع ريوند و كمرقلعه با مساحت 

108 هزار هكتار است.
پناهگاه حيات وحش شيراحمد با 23 هزار هكتار وسعت در 

15 كيلومترى جنوب سبزوار قرار دارد.

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسؤوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

حراجى براى فيروزه تراش ها 
 درختكارى هاى مقابل معدن، جايى است كه هر سه- چهار ماه يك بار، سنگ هاى 

رگه دار و خاكه ها را حراج مى كنند تا فيروزه تراش ها محصول چندماهه معدن را محك 
بزنند و انتخاب كنند.

«عرضه سنگ هاى معدن، چهار يا پنج ماهه است. كارشناس داريم كه قيمت اوليه را تعيين 
مى كنند. سنگ را گونى گونى مى گذارند روى زمين و خريدارها ديد مى زنند. قيمت هاى 
كارشناســى اعالم مى شــود و خريدارها، هر كدام  قيمت باالترى را پيشنهاد مى كنند. ما 
مى گوييم «دهان خواندن». رقابتى اســت بين خريدارها. هركس باالترين دهان را خواند، 
سنگ مال او مى شود.» ماجراى معدن فيروزه اما به همين جا ختم نمى شود. بيگارى هايى 
كه از معدن خارج شــده، به اطراف روستا آورده مى شود تا اوقات بيكارى زن هاى خانه دار 
روستاى معدن، به جست وجوى فيروزه هايى بگذرد كه از چشم مردانشان، دور مانده است. 
سركارگر معدن فيروزه معتقد است، هر كسى روزى اى دارد، كه ديگرى نمى تواند بخورد. 
مى گويد: «گاهى از همان ســنگ ها، چنان فيروزه اى به دست مى آيد كه ما در معدن هم 
مشــابه  آن را نديده ايم. اين فيروزه قسمت همان كسى بوده، كه آن را مى يابد. مقدر شده 
كسى در معدن، آن را نبيند تا به دست كسى برسد كه روزى اش شده است» و باز مى خندد.
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وعده جديد مسئوالن فرودگاه شهيد هاشمى نژاد

شركت هاى متخلف درتأخير پروازها معرفى مى شوند

خبر

هنگامه طاهــرى  با اينكــه مديركل 
فرودگاه هــاى خراســان رضــوى در جمع 
خبرنــگاران قــول داده بود، اجــازه ندهد، 
مسافران بيش از يك ساعت تأخير در پرواز 
داشته باشند، اما روز گذشته و حتى روزهاى 
قبل از آن، مسافران با تأخيرهاى چند ساعته 

در فرودگاه مشهد روبه رو شدند.
داستان تاخير هواپيماها از آنجا كه به دليل 
تكرار، حساسيت جمعى جامعه را برانگيخته، 
همچنان براى مردم و رسانه ها اين پرسش را 

ايجاد مى كند كه اين همه تأخير براى چه؟!
صاحبى يكى از مسافران پرواز مشهد- تهران، 
روز گذشته در تماس تلفنى با روزنامه قدس 
اظهار داشــت : ساعت هشت صبح قرار پرواز 
به تهران داشتيم كه اعالم كردند هواپيمايى 
كه از تهران مى بايســت به مشهد مى آمده و 
مسافران را به تهران مى برده، دچار نقص فنى 
شده است. وى كه در ساعت 12 و 41 دقيقه 
با خبرنگار ما گفت وگو كرد، بيان داشت: طبق 
اعالم مسئوالن فرودگاه، قرار است ساعت 13 

با پرواز ديگرى به تهران عزيمت كنيم.
يكى ديگر از همين مسافران نيز به خبرنگار 
ما گفت: ما 76 مســافر از آموزش و پرورش 

ناحيه 3 مشهد هســتيم كه براى همايشى 
در تهران عازم ســفريم، ولــى با اينكه همه 
هماهنگى ها در خصوص پرواز انجام شــده ، 
متأسفانه شركت ايران ايرتور پنج ساعت ما را 

معطل كرده است. 
همچنين، پرواز ديگرى متعلق به شركت ايران 
اير از شــيراز به مشهد با 15 ساعت تأخير به 
فرودگاه مشهد وارد شد كه طبق گفته يكى 
از مســافران ، هواپيما دو بــار براى عزيمت 
به مشــهد دچار نقص فنى شــد و مسافران 
شــب را هم در هواپيما گذراندند.مدير روابط 
عمومى فرودگاه مشــهد در اين خصوص به 
روزنامه قدس مى گويد: در واقع شركت هاى 

هواپيمايــى بايد پاســخگوى علت تأخيرها 
باشند. حسن جعفرى همچنين اظهار مى كند: 
اغلب تأخيرهاى فرودگاه مشــهد، تأخير در 
ورود اســت.وى مى افزايد: اغلب تأخيرها به 
خاطر نقص فنى هواپيماها بوده كه منجر به 
تأخير ورود به مشهد مى شود و گاهى هم به 

دليل نامساعد بودن هواست.
او بيان مى دارد: با اين حال فرودگاه مشــهد، 
مسافراِن اين گونه پروازها را با ساير هواپيماها 

در چند نوبت راهى مقصد مى كند.
 جعفرى عالوه بر اين خاطرنشــان مى كند: 
برخى شــركت ها در قبال مسافران احساس 
مسئوليت كرده و رضايت مسافران را در طول 

تأخيرها جلب مى كنند. 
وى در ايــن خصوص يادآور مى شــود : يكى 
ازشــركت هاى هواپيمايى كه پرواز مشهد – 
نجِف آنها به دليل نقص فنى و ســپس بدى 
هواى نجف با تأخير زيادى روبه رو شــد،  بعد 
از پذيرايى گرم از مســافران، آن ها را به هتل 
منتقل كرده و حتى به مسافرانى كه درخواست 
خسارت مى كردند نيز مبلغ 400 هزار تومان 
پرداخت و براى كسانى كه هنوز راغب به سفر 

بودند «بليت در مسير» ارائه مى كرد. 
وى از رســانه ها خواســت تــا شــركت هاى 
هواپيمايــى را كه مســافران را بــا تأخير به 
مقصد مى رسانند، نام ببرند تا عملكرد خوب 
ساير شــركت ها تحت عنوان كلِى «پروازهاى 
فرودگاه مشهد» ناديده گرفته نشود. او تصريح 
كرد: از اين پس نام شــركت هايى كه نسبت 
بــه تأخيرهاى خود بى توجــه بوده و حرمت 
مســافران را نايده مى گيرند، توســط روابط 
عمومى فرودگاه مشــهد اعالم خواهد شــد. 
گفتنى اســت، طبق بررسى خبرنگار ما طى 
دو سه روز گذشته، بيشترين تأخيرها مربوط 
به شركت هواپيمايى آتا، كاسپين  و ايران اير 

بوده است.
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