
سهم اندك صنايع دستى خراسان رضوى 
در سبد سوغات زائران

جاده «حسن آباد» 
در پيچ و خم تأمين بودجه

قدس  20 خرداد در تقويم كشــور به روز 
صنايع دســتى اختصاص يافته كه موجب 
خرسندى فعاالن اين حوزه بوده وهست كه 
حداقل يك روز در سال بهانه اى هست تا نامى 
از آن ها برده  شود. آنچه مسلم است كشور ما 

يكى از كشورهاى غنى در حوزه هنرهاى ...

قدس  سال گذشــته بود كه سرانجام به 
درخواســت فعاالن بخش صنعتى خراسان 
رضــوى و مســئوالن ذى ربــط، شــوراى 
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همدلى يك مبلغ و اهالى
حال و هواى تازه اى

به روستايى در خراسان شمالى 
داده است

شكوه ايمان
درگريوان

قدس    ماه مبارك رمضان فرصت مناسبى است 
كه مبلغين دينى و روحانيون از آن براى حضور در 
روستاها و شهرهاى دوردست استفاده مى كنند و با 
قرار گرفتن در كنار مردم عالوه بر بيان مســائل و 
احكام دين، به پرســش ها و مشكالت دينى مردم 

منطقه رسيدگى مى كنند.
حجت االســالم محمدجواد خوافــى، روحانى 45 
ساله اى است كه به همراه خانواده خود در روستاى 
گريوان بجنورد در 35 كيلومترى مركز خراســان 
شمالى طى ماه مبارك رمضان مستقرشده است. 
اين روحانى با كمك به اهالى اين روستا در مسائل 
دينى به يارى آنان در امــور روزانه نيز پرداخته و 
تاكنون توانسته مسائل دينى را به جوانان اين روستا 

آموزش و آن ها را با خود همراه كند.

سوژه از شما / پيگيرى از ما
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 

خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

شماره پيامك:   300072305

پيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما 



گفت و گو با مادر شهيد«مصطفى افتاده» از شهداى عشاير خراسان رضوى

الله اى در دل كوير
��ر

سرورهاديان  اين كه ازهمه داشته هايت 
دل بكنى و بروى كار ساده اى نيست.

بايد عاشق باشــى تا اين گونه رفتن را بتوانى 
معنا كنى. نديدن عزيزترين افراد زندگى، تنها 
فراموش نشــدنى دنياست حتى اگر 25 سال 
ازآن گذشته باشــد،هنوز آخرين دست تكان 
دادن ها، لبخنــدى متفاوت و آهنگ صدايش 
تا ابد برايت خاطره اى مى شود كه هميشه اين 

صحنه تا ابد ماندگار است.
«زهرا كرمى» مادر 78 ســاله شهيد «مصطفى 

افتاده »هم همين ها را برايم روايت مى كند.

 مصطفى كمك دستمان بود
از اومى پرسم، شما به عنوان مادر چه شد كه به 
رفتن فرزندتان به جبهه رضايت داديد ؟ مادر 
شــهيد مى گويد:ما عشاير بوديم وكوچ نشين 
درمنطقه اى درروســتاى حسن آباد بردسكن. 
هفت فرزند داشتيم كه مصطفى پسر ارشدم 
بــود و كمك دســتمان در نگهــدارى گاو و 

گوسفندان و شترها.
اوادامــه مى دهــد: مصطفى 18 ســاله بود.با 
برادران جهاد ســازندگى،در ساخت مدرسه و 
حمام روستا همكارى مى كرد. وقتى از طرف 
بسيج كالس هاى آموزشــى اسلحه شناسى 

مى گذاشتند، شركت مى كرد.

 چند سؤال و رفتن براى هميشه 
حاال اين مادر از مطرح كردن خواسته مصطفى 
براى رفتن به جبهــه برايم تعريف مى كند و 
مى افزايد: چند بارى غيرمستقيم گفت دلش 
مى خواهد به جبهه برود، اما پســر بزرگ بود 
و خواهر و برادرهايــش كوچك بودند و براى 
نگهــدارى از دام ها مى دانســت دســت تنها 
هســتيم. زندگى كوچ نشينى زندگى ساده و 

راحتى نيست.
 اما به رضايت ما براى رفتنش ايمان داشــت 

ويك روزآمد و چند تا سؤال از من كرد.
مصطفى گفت: مادر!شما به خدا ايمان دارى؟ 
شما نماز مى خوانى؟ روزه مى گيرى؟ اگر اين ها 
را قبول دارى دفاع از دين و ناموس و كشورمان 
هم از واجبات اســت و بعــد ادامه داد:اگريك 
جوان بخواهد، براى دفاع از همين ها به جنگ 
برود و مادرش اجازه ندهد؛ آن جوان روز قيامت 
وقتى امام حســين(ع) از او بپرسد كه چرا به 
جبهه نرفتى، جوان مى گويد:من راضى بودم. 

مادرم اجازه نداد.
... ومن پس از شنيدن اين جمله، دلم از جا كنده 

شد. مى دانستم ديگر مصطفى ماندنى نيست.

 رفتنى متفاوت 
خانم كرمى، خاطرنشــان مى سازد: مصطفى 
براى آموزش به باغرود نيشابوررفت و برگشت. 

بعد هم آماده شــد براى اعــزام؛ خداحافظى 
كرديم.ايــن رفتن بــا همه رفتن هــا تفاوت 
داشت. مثل هميشه دور شدنش را نگاه كردم. 

لبخندش را، دست تكان دادنش را و...او رفت.

  نامه اى از حالليت 
اين بانوى صبــور از نامه اى كــه مصطفى از 
خرمشهر برايشــان فرســتاده بود، مى گويد: 

مصطفــى در نامــه خيلى 
از  بود.قبل  حالليت طلبيده 
خوابى  مصطفى  شــهادت، 
ديده بود و براى دوســتش 
تعريف كرده بــود. گويا در 
جمعــى حضورداشــته كه 
فضا بســيار نورانى بوده و از 
يك سيدى شنيده كه شما 
هم بزودى پيش ما مى آيى.

از  بعد  برايمان  دوســتانش 
شهادتش بارها اين موضوع را 
گفتند، اين كه مصطفى آرام 
و قرار نداشــت و تا اين حد 
اصرار داشت برود، به همين 

خواب برمى گردد.

 اولين وآخرين ديدار 
 از شهادت مصطفى مى پرسم و مادرش، بيان 
مى كند: در همان اولين اعزام، درست 17 روز 
بعد از رفتنش مصطفى شهيد شد. درست 24 
فروردين 62 در منطقه شرهانى تركش به سر 
و گردنش خورده بــود. بعد از چهار روز پيكر 

پسرمان به دست ما رسيد و مراسم خاكسپارى 
انجام شد.

 الله اى سرخ
 شــنيده ام كــه در حال حاضر مزار شــهيد 
مصطفــى افتــاده در يك روســتاى خالى از 
ســكنه در دل كوير و چون الله سرخ، آرميده 
است،مادر شهيد توضيح مى دهد: مزار شهيد 
در حــدود 30 كيلومتــرى 
جنــوب غربى شهرســتان 

بردسكن واقع شده است.
25 ســال پيش مصطفى را 
درمحل سكونت مان حسن 
آباد قديم، منطقه ملك بابو به 
خاك سپرديم اما اكنون آنجا 

كويراست. 
هستيم  كوچ نشين  ما  چون 
و زمانى آن جا ديگر آبادانى 
نبود، مجبور شديم آن منطقه 
را ترك كنيم. اگر چه همين 
روســتاهاى  مردم  هم  االن 
به نيت تكريم شهدا  اطراف 
16 كيلومتر را تا مالقات با مصطفى پياده طى 

مى كنند.
بعد ادامه مى دهد: پســر عمه ام كه فوت كرد، 
وصيت كرده بود او را هم كنار پسرم دفن كنند 

و حاال مصطفى آن جا تنها نيست.

 مهربانى پسرم 
از مهم ترين ويژگى مصطفى ســؤال مى كنم 

ومــادرش بالفاصله مى گويد: پســرم خيلى 
مهربان بود هركارى داشتيم انجام مى داد،حتى 
براى كارهــاى پدر بزرگ و مادربزرگش پيش 

قدم مى شد.
 حاال ازبيقرارى هاودلتنگى و رسيدن به صبورى 
هم بيان مى كند: يك شب يكى از دوستانش 
خواب مى ديده كه مصطفى مى گويد، به پدر و 

مادرم بگوييد ناراحت نباشند.
من وقتى تركش به ســرم خورد يك سيدى 
آمد و گفت:احســنت جوان كه وقتى تركش 
خــوردى حتى آخ هم نگفتى وبعد بانويى هم 

كه نمى شناختم؛ به من آب داد. 
خواهرهايش هم مدام در خواب مى بينند كه 
مصطفى ازدواج كرده است وخانه و بچه دارد. 
هنوزهــم كه خوابش را مى بينم چشــمانش 
را مى بوســم. حاال بغضش تــرك مى خورد و 
قطره هاى اشك كه زبان مشترك همه نا گفته 

هاست، پايان اين گفت و گوست. 
«مصطفــى افتــاده » متولــد 1343 و در 24 
فروردين 1364 در شرهانى به شهادت رسيد. 
او براى اعتقادش رفت و مادرش در تمام گفت 
و گو تأكيد  مى كند: خدا صبــررا برايم هديه 
اين رفتن كرد و خوشــحالم پسرم به خواسته 

قلبى اش رسيد، پس مباركش باشد.

در حوالى امروز2

استاندار:
  خراسان رضوى 5000 فرزند شهيد و 

جانباز بيكار دارد

قدس: استاندار خراسان رضوى گفت: در حال حاضر خراسان 
رضوى حدود 5000 فرزند شهيد، جانباز و ايثارگر بيكار دارد 

كه شايسته استان نيست.
عليرضا رشــيديان در سومين جلسه كارگروه اشتغال استان 
و توســعه اشتغال روستايى كه با حضور فرمانداران و مديران 
دســتگاه هاى اجرايى استان برگزار شــد، اظهار كرد: يكى از 
الزامات اين مسئله  بهره گيرى از ظرفيت هاى بالقوه استان براى 
ايجاد اشتغال است و توانمندى اين خطه هم كم نيست، چنان 
كه نمود آن در سال گذشته براى ايجاد 124 هزار اشتغال بود.
 وى با بيان اينكه ظرفيت هاى خوبى توسط نظام و دولت براى 
ايجاد و توسعه اشتغال در مناطق مختلف شهرى و روستايى 
ايجاد شده است، افزود: چنان كه فقط در حوزه توسعه اشتغال 
روستايى سهم خراسان رضوى از اين تسهيالت 6100 ميليارد 
ريال است كه تاكنون 3050 ميليارد ريال آن به استان ابالغ 

شده است.
 استاندار خراسان رضوى عنوان كرد: در اين ميان فرمانداران 
مسئول حوزه اشتغال در شهرستان ها هستند و بايد بتوانيم در 
توجيه و آموزش متقاضيان دريافت تسهيالت حوزه اشتغال 
روستايى همت گمارده و اين نيازمند يك تذكر به خود ماست 
كه نتوانسته ايم بخوبى متقاضيان را آموزش دهيم تا طرح ها با 

اشكال كمترى به دستگاه ها ارائه شود.
رشيديان اضافه كرد: در شرايط كنونى با حركت واقدام اخير 
آمريكا و تهديدها و هدف گيرى شــرايط اقتصادى كشور از 
سوى آن ها مى طلبد كســانى كه در حوزه اقتصادى فعاليت 
دارنــد، با كاهش ناكارآمــدى در حــوزه ادارى تأثيرگذارى 

بيشترى در زمان حاضر داشته باشند.
استاندار خراســان رضوى با بيان اينكه دستگاه هاى اجرايى 
اســتان نيز بايد حجــم كارى خود را براى اطالع رســانى به 
متقاضيان افزايــش دهند، عنوان كرد: مــا بايد از مديريت 
نشسته به مديريت ايستاده يا همان مديريت جهادى برسيم 
و دســتگاه هاى اجرايى از تمركز بر مركز استان خارج شده و 
دستگاه هاى ذيل خود در شهرستان ها را براى تحقق اشتغال 
فراگير و گسترده و هدف گذارى امسال آموزش دهند زيرا بايد 

اين تسهيالت در جايگاه خود هزينه شود.
 رشيديان با بيان اينكه همه اين نهادها بايد بتوانند جمعيت 
مورد هدف خود را به سمت اشتغال هدايت كنند، تأكيد كرد: 
با توجه به محدوديت زمــان بايد بانك ها نيز چابك تر عمل 

كنند.

نماينده مردم سرخس در مجلس شوراى 
اسالمى عنوان كرد

  تصويب اليحه آزاد شدن 
منطقه ويژه اقتصادى سرخس 
در انتظار تصميم رئيس جمهور

مردم  نماينــده  فــارس: 
رضويه  و  سرخس  فريمان، 
اسالمى  در مجلس شوراى 
از بررسى اليحه آزاد شدن 
اقتصادى  ويــژه  منطقــه 
ســرخس در كميســيون 
پيرامون  دولــت  اقتصادى 
مســائل حقوقى خبر داد و 
گفت: تصويب اين اليحه در 
انتظار تصميم رئيس جمهور 

است.
سيد احســان قاضى زاده هاشمى اظهار داشــت: با توجه به 
اقدام ها و پيگيرى هاى انجام شــده، بعد از ســفر آقاى بانك 
مشاور رئيس جمهور، هم اكنون اليحه آزاد شدن منطقه ويژه 
در كميســيون اقتصادى دولت مراحل حقوقى در واگذارى 
امالك را طى مى كند كه چنانچه بين دولت و آســتان قدس 
رضوى توافق صورت گيرد، به لحاظ فنى و كارشناســى، اين 

موضوع اجرايى مى شود.
وى با بيان اينكه مجمع نمايندگان خراســان رضوى، آستان 
قدس رضوى و استاندارى اين استان، رسماً از دولت درخواست 
آزاد شــدن منطقه ويژه سرخس را كردند، افزود: ما از رئيس 
جمهور و هيئت  دولت مى خواهيم فراتر از نگاه هاى سياســى 
رابطه دولت و آستان قدس به خاطر مردم محروم سرخس، اين 

موضوع را تسريع و عملياتى كنند.
وى تأكيد  كرد: در جريان پيگيرى تبديل منطقه ويژه سرخس 
به آزاد، طى چند ســال گذشــته توانســتيم مجوز كارگروه 
وزارتخانه ها، تهيه نقشــه هاى الزم، تأييد  و امضاى 17 وزير 
را انجام داده و حاال كه اليحه در كميســيون اقتصادى پيگير 
مسائل حقوقى است، مى طلبد، رئيس جمهور، تصميم نهايى 

را در اين خصوص بگيرد.

  بليت يك ميليون ريالى 
براى يك بازى جام جهانى 

در سينماهاى تازه تأسيس مشهد!
بــا آنكه هنوز تكليف اكران بازى هــاى ايران در جام 
جهانى بطور قطعى مشــخص نشــده اســت طبق 
شنيده ها و گزارش شهروندان،دو پرديس اطلس و گلشن در 

مشهد قيمت بليت هايشان را اعالم كردند.
هزينه بليت براى هر بازى در ســينما گلشن 50 هزارتومان 
و 45 هزارتومــان اعالم شــده و فقط هم به صورت حضورى 

فروخته مى شود.
هزينه بليت براى هر بازى در ســينما اطلس نيز از 48 هزار 

تومان تا وى آى پى 144 هزارتومانى اعالم شده است.
درحالى كه معاون هنرى و سينمايى اداره كل ارشاد خراسان 
رضوى از قطعى نشــدن پخش فوتبال در سينماها خبرداده، 
سينما اطلس مشهد بدون دريافت مجوز از ارشاد براى اكران 

فوتبال اقدام به بليت فروشى كرده است!

  كسب جايزه ويژه 
مسابقات (سرن) اروپا 

توسط دانش آموزان مشهدى

فردوســى  شــاهد  دبيرســتان  آموزان  دانــش  صاحبى: 
آموزش وپرورش ناحيه2 مشــهد موفق به كسب جايزه ويژه 

مسابقات بين المللى سرن اروپا شدند. 
مدير پژوهشســراى آموزش وپرورش ناحيه دو مشهد با بيان 
اين مطلب به خبرنگار ما گفت: على ذبيحى، احسان معينى 
و مجتبى موســوى دانش آموزان دبيرستان شاهد فردوسى 
آموزش وپرورش ناحيه 2 مشــهد با همكارى صديقه رضاپور 
و مهــدى قربانى به عنوان اســتادان راهنما در مســابقات 
بين المللى سرن اروپا موفق به كسب جايزه ويژه شدند.منيره 
حسنى ســعدى در باره اين مسابقات افزود: سازمان اروپايى 
پژوهش هاى هسته اى (سرن) بزرگ ترين آزمايشگاه فيزيك 
ذره جهان است كه در سال 1954 ميالدى در بخش شمال 
شــرقى شهر ژنو در كشور سوئيس و در مجاورت مرز فرانسه 
ايجاد شد و همه ساله از طرف مركز سرن برگزار مى شود و اين 
مركز از دانش آموزان عالقه مند به فيزيك هســته اى دعوت 

مى كند تا در اين مسابقه شركت كنند.
وى خاطرنشــان كرد: در پنجمين دوره اين مسابقات، 195 
تيم از سراسر جهان حضور داشتند كه بر اساس آخرين نتايج 
اعالمى 10تيم از جمهورى اســالمى ايران شركت كردند كه 
سه نفر از اعضاى تيم (Graphene-or-silicon) از دانش 
آموزان دبيرســتان شاهد فردوسى آموزش وپرورش ناحيه دو 
مشــهد هستند كه موفق شدند در جمع 30 تيم برتر جهان 

قرار گيرند.

  رالى مشهد - بيرجند برگزار مى شود

قدس: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى وگردشگرى 
خراسان رضوى گفت: رالى مشهد - بيرجند اواخر تيرماه سال 

جارى برگزار مى شود.
ابوالفضــل مكرمــى فر اظهارداشــت: با توجه به اســتقبال 
گســترده اى كه در برگزارى رالى مشهد- كربال و فردوسى- 
خيام از سوى خانواده ها و ورزشكاران اين رشته داشتيم مقرر 
شــد تا با همكارى هيئت اتومبيلرانى خراسان رضوى رالى 

مشهد- بيرجند را برگزار كنيم. 
او افزود: در مسير برگزارى اين رالى خانواده ها با آثار تاريخى 
اســتان خراسان رضوى و خراسان جنوبى آشنا خواهند شد، 
همچنين در مسير اين رالى شركت كنندگان ازشهرستان هاى 
تربت حيدريه، گناباد، قائن عبور خواهند كرد و در طول مسير 
با اماكن و بناهاى تاريخى اين شهرستان ها نظيرقنات قصبه 
گناباد،قطب الدين حيدر، مسجد جامع تاريخى قائن و... آشنا 

مى شوند. 
مكرمى فر تصريح كرد: پيش بينى مى شوداين رالى خانوادگى 
27 و 28 تيرمــاه همزمــان با آغاز دهــه كرامت و با حضور 

50خودروشركت كننده برگزار شود. 

  يك نيكوكار ساخت 3 سالن ورزشى 
در مشهد را تقبل كرد

قدس: مدير كل نوســازى، توسعه و تجهيز مدارس خراسان 
رضوى گفت: يك نيكوكار مشهدى ساخت سه سالن ورزشى 
براى دانش آموزان اين شــهر را با هزينه 54 ميليارد ريال بر 

عهده گرفت.
جاسم حســين زاده افزود: مهندس «مهدى مروج تربتى»در 
قالب تفاهم نامه اى با اين اداره كل ساخت سه سالن ورزشى 
هــر يك با حدود 1600مترمربع زيربنــا و 18 ميليارد ريال 

هزينه را متعهد شد.
وى اظهــار كرد: اين پروژه ها در نواحــى 2، 5 و 6 آموزش و 
پرورش مشــهد ساخته خواهد شــد.وى گفت: اين نيكوكار 
هم اكنون در حال ساخت چهار ســالن ورزشى براى دانش 
آموزان نواحى 7 و 4 مشهد، منطقه تبادكان و شهرستان تربت 

حيدريه است.

  مردم بشرويه چه نام هايى را بيشتر 
روى فرزندانشان مى گذارند؟

بشرويه-خبرنگار قدس: رئيس اداره ثبت احوال بشرويه 
گفت: تا پايان سال 1396 حدود 83 درصد از جمعيت واجد 
شــرايط شهرستان تحت پوشــش كارت هوشمند ملى قرار 

گرفته اند. 
جواد ســردار در نشست شوراى هماهنگى احوال شهرستان 
بشــرويه كه در محل فرماندارى بشــرويه برگزار شد،افزود: 
ضرورت اخذ كارت هوشــمند ملى كه بــه عنوان كليد ورود 
به دولت الكترونيك شــناخته شده موجب تسهيل در امور و 
انجام سريع و دقيق  خدمات دولتى را فراهم مى آورد و يكى از 
پيش نيازهاى حذف كاغذ در مكاتبات ادارى است و دولت در 

اين زمينه گام هاى خوبى برداشته است.
رئيــس ثبت احوال شهرســتان بشــرويه در ادامه بــا ارائه 
گزارشى در خصوص فراوانى نام ها در شهرستان بشرويه بيان 
كرد:گرايش مردم اين شهرستان به انتخاب نام هاى مذهبى 
براى فرزندان خود نشان دهنده عشق و عالقه آنان به اهل بيت 
عصمت و طهارت اســت به طورى كه در سال 1396 فراوانى 
نام انتخاب شده در پسران: ابوالفضل، اميرعباس، على اصغر، 
اميرعلى، امير محمد، على و در دختران: فاطمه، زهرا، فاطمه 

زهرا، ريحانه، رقيه و زينب است.
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على محمد زاده  20 خرداد در تقويم كشــور به روز صنايع دستى اختصاص يافته 
كه موجب خرسندى فعاالن اين حوزه بوده وهست كه حداقل يك روز در سال بهانه اى 

هست تا حداقل نامى از آن ها برده مى شود.
آنچه مسلم است كشور ما يكى از كشورهاى غنى در حوزه هنرهاى 
دستى مى باشد كه البته امروزه با عنوان صنايع دستى ناميده مى شوند 
ودر بين استان هاى كشور خراسان رضوى بى ترديد يكى از قطب هاى 

اصلى اين صنايع مى باشد.
بر اســاس اعالم مراجع رسمى ازمجموع 250 رشته صنايع دستى 
تعريف شده در كشور 90 رشته در خراسان رضوى وجود دارد كه بايد 
گفت برخى از اين رشته ها اين روزها وجود ندارند ويا كامالً منسوخ 

شده اند يا در حال فراموشى هستند.
به گفته فعاالن اين حوزه رشــته هاى گيــوه دوزى، جاجيم بافى، 
شعربافى، چلنگرى، صحافى سنتى، برك بافى، قفل سازى، عالمت 
ســازى و دباغى ســنتى در خراسان رضوى منســوخ شده اند يا در 
حدانگشت شمار وجوددارند و چادرشب بافى، پوستين دوزى، رنگرزى 
گياهى، احجام سنتى، آيينه كارى، نمد مالى، مسگرى، چاروق دوزى 

و گره چينى نيز در شرف نابودى است.
با اين حال در سال هاى اخير و در پى توجه ملى به مقوله درآمدهاى غير نفتى اتفاقات 
خوبى رقم خورده به عنوان مثال در ســال 95 مجموع صادرات صنايع دستى خراسان 

رضوى 7/5 ميليون دالربوده كه در سال 96 به عدد 21 ميليون دالر رسيده است.
بر همين اســاس بايد گفت روند روبه رشدى را شاهد هستيم كه اميدواريم هر روز بر 
تعدادبازارهاى خارجى صنايع دســتى اســتان افزوده شود ودر مقابل دولت نيز با مهيا 
نمودن شــرايط فعاليت هنرمندان اين عرصه موجبات تشــويق بيشتر آن ها را فراهم 

سازد.
اما آنچه در اين نوشته به دنبال بررسى آن هستيم سهم صنايع دستى در سبد سوغات 
زائران و مســافران مشهد اســت ونكته تامل برانگيزتر كه چرا سهم محصوالت چينى 

مشابه صنايع دستى بومى در بازارهاى شهرمشهد بيشتر از توليدات هنرمندان داخلى 
است.

شايد بهترين دليل اين ادعا گفته هاى اســتاندار خراسان رضوى در حاشيه نمايشگاه 
نوروزگاه سال جارى در مشهد باشد آنجا كه عليرضا رشيديان مى گويد: 
بيش از 70 درصد بازار سوغات مشهد در اختيار كاالهاى خارجى بى 
كيفيت است وبايد بازار از اين وضعيت خارج شده و در اختيار هنرمندان 
توانمند از دورترين نقاط كشــور و توليد كننده داخل و در خدمت به 

اقتصاد و اشتغال كشور قرار گيرد.
با اين وصف اگر گذرى بر بازارهاى محل عرضه اين گونه از محصوالت 
داشــته باشيد اين گفته استاندار را تأييد مى كنيد و شايد بگوييد او با 
اندكى تسامح رقم 70درصدى را اعالم كرده و رقم واقعى بيشتر از اين 
عدد است به بيان ســاده تر اينكه در قطب صنايع دستى ايران زائران 
سوغات چينى مى خرند و هنرمند صنايع دستى استان خراسان رضوى 

ومشهد هنوز بايد به دنبال مشتريان خاص خود رايزنى كند.
بنابراين به نظر مى رســد بايد كارگروه يا كميته ويژه اى به بررســى 
چالش هاى فعاالن اين حوزه بپردازند وبراى مشــكالت قديمى چون 
كاهش هزينه هاى توليد وپايين آوردن قيمت تمام شــده به اشــكال 
مختلف از قبيل يارانه هاى توليد ويا تهيه مواد اوليه ارزان قيمت چاره انديشى كرد تا در 

بازار رقابت بازنده قيمت پايين محصوالت چينى نشوند.
نكته مهم ديگرى كه بى ترديد در شرايط كنونى جامعه يكى از اولويت هاى ملى مى باشد 
ايجاد اشتغال است كه رونق صنايع دستى خواهد توانست سهم قابل توجهى در اشتغال 
جوانان جوياى كار داشــته باشد وبا توجه به شــرايط الزم براى هر كدام از اين صنايع 
مى بينيم با حداقل امكانات و تســهيالت مى شود يك كارگاه صنايع دستى راه اندازى 
كرد كه بارزترين الگوى يك كار مى تواند همان كشور چينى باشد كه دست ساخته هاى 
كودكانش در روســتاهاى دور افتاده اش در پاساژهاى لوكس كالنشهر مشهد به فروش 

مى رسد.

سهم اندك صنايع دستى خراسان رضوى در سبد سوغات زائران

االن هم مردم 
روستاهاى اطراف به 

نيت تكريم شهدا
 16 كيلومتر را تا 

مالقات با مصطفى 
پياده طى مى كنند

بــرش

چرا سهم محصوالت 
چينى مشابه صنايع 

دستى بومى در 
بازارهاى شهرمشهد 

بيشتر از توليدات 
هنرمندان داخلى 

است

بــرش

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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پس از چاپ گزارش قدس محقق شد
 آغاز عمليات بهسازى راه بهشت رضوان

قد س : مديرعامل سازمان فردوس هاى شهردارى مشهد از آغاز 
عمليات بهسازى راه بهشت رضوان خبر داد. 

حجت االســالم حســين مهــدوى دامغانى گفــت: يكى از 
اصلى ترين معضالت پيش رو دومين آرامســتان بزرگ مشهد 
راه دسترسى آن اســت كه به دغدغه اى جدى براى شهروندان 
تبديل شــده از اين رو عمليات بهســازى اين راه آغاز شــده و 
پيش بينى مى شود تا ســال آينده به بهره بردارى كامل برسد.
وى اظهار داشت: در مرحله اول هماهنگى هاى الزم با دستگاه هاى 
مختلف انجام شده و نقشه بردارى مسير نيز به پايان رسيده است. 
كار نصب عالئم هشــداردهنده نيز درحال انجام است و از فردا 

عمليات خاكبردارى آغاز مى شود.
مديرعامل سازمان فردوس هاى شهردارى مشهد هزينه اين پروژه 
را 39ميليارد ريال اعالم كرد و ادامه داد: با اجراى اين پروژه به طول 
6ونيم كيلومتر، عرض مسير دسترسى به دومين آرامستان بزرگ 
مشــهد از 5/5 متر به 12 متر افزايش يافته و با اصالح هندسى 
راه و نصب عالئم هشــداردهنده و ترافيكى، ساكنان روستاهاى 
اطراف آرامســتان نيز از امنيت تردد بهترى برخوردار مى شوند.
مهدوى دامغانى خاطرنشان كرد: با اينكه بهسازى راه ها معموال 
برعهده دستگاه هاى مربوط است، اما همه هزينه هاى جاده بهشت 
رضوان توســط سازمان فردوس هاى تأمين مى شود و اين پروژه 
هديه اى ناقابل به مردم مشهد است. گفتنى است روزنامه قدس 
در مطلبى انتقادى در 8 خرداد ماه گزارشى با عنوان «گذر مرگ 
در مسير رضوان» مشكالت راه دسترسى اين آرامستان را بررسى 

كرد.

به د ليل رعايت نكرد ن شئون اسالمى
 صورت گرفت

 تعليق فعاليت 2 شركت خد مات 
مسافرتى د ر مشهد

 قدس: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
خراســان رضوى از تعليق فعاليت دو شركت خدمات مسافرتى 

به دليل رعايت نكردن شئون اسالمى در برگزارى تورخبرداد.
  ابوالفضل مكرمــى فر گفت: پرونده اين دفاتر و شــركت هاى 
خدمات مسافرتى پس از رأى كميته فنى دفاتر خدمات مسافرتى 
و جهانگردى استان مبنى برتعليق فعاليت آن ها، جهت رسيدگى 

به مراجع قضايى ارسال مى شود.
 وى افزود: در چهارمين جلســه كميته فنى دفاتر و شركت هاى 
خدمات مسافرتى و جهانگردى استان، شكايت از شركت خدمات 
مسافرتى و گردشگرى «احسان سيرآسيا» به دليل رعايت نكردن 
شئون اســالمي دربرگزارى تور، بررسى و مجوز اين شركت به 

مدت دو ماه تعليق شد.
 مكرمى فر تصريح كرد: همچنين اقدام غير مجازشركت خدمات 
مســافرتى و گردشگرى «ژورك سعادت تهران»(شعبه مشهد) 
در تبليغات خارج از شــئون اســالمى برگزارى تور و كنسرت 
خواننده هاى لس آنجلســى در كانال تلگرامى شركت بررسى و 
مقرر شد براساس تبصره 3 همان ماده، پرونده جهت رسيدگى به 

مراجع قضايى ارسال شود.
 شايان ذكر اســت پرونده تخلف يك شركت خدمات مسافرتى 
ديگر نيز به دليل برگزارى تور بدون رعايت كردن شئون اسالمى 
در حال بررسى كارشناسي است و در صورت احراز تخلف و وقوع 

جرم جهت رسيدگى به مراجع قضايى ارسال مى شود.

با د ستور معاون د اد ستان 
 اراضى بالتكليف ابتد اى مهرآباد

 ساماند هى مى شوند
قد س:طرح ساماندهى اراضى بالتكليف ابتداى مهرآباد با توجه به 
مشكالت بسيار بهداشتى، زيست محيطى و همچنين مخاطرات 
اجتماعى، طبق دستور اكيد معاون دادستان در دستور كار قرار گرفت. 
شــهردار منطقه 5 مشهد با اعالم اين خبر گفت: با همه توان و 
تالش خود نسبت به ساماندهى اراضى با معضالت بهداشتى و 
اجتماعى گام مؤثر برخواهيم داشــت تا ضمن زيباسازى منظر 
شهرى، فضاهاى ناامن و نازيبا را كه دائما سالمت روحى و جسمى 
شهروندان را به خطر مى اندازد، بهبود بخشيده و شاهد آبادانى و 

توسعه خصوصاً در مناطق پيرامونى و كم برخوردار باشيم.
حسين فرهاديان ادامه داد: در همين راستا كميته تعيين تكليف 
اراضى بالتكليف با مقياس بزرگ در ســطح منطقه در راستاى 

افزايش رضايتمندى شهروندان ايجاد شده است.
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

195,600

2,150,000

2,050,000

1,070,000

610,000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 پياده روهاى خراب
وضعيت پياده روهاى بلوار ابوطالب بســيار بد و خراب 
است چند بار نامه با امضاى كسبه به شهردارى منطقه 

2 برديم، ولى مى گويند بودجه نداريم.
915...8966

 اتوبوسرانى بخواند
مســئوالن اتوبوسرانى! ما را با مصوبه سرگرم نكنيد! شــما بگوييد چرا مراكز شارژ من كارت 
پاسخگو نبودند و نيستند و چرا مراكز شارژ من كارت در صورت نبود و ارائه ندادن خدمات نبايد 
جريمه شوند! چرا با پاسخ غلط قصد فرار از جريمه شدن را داريد؟ چرا بهاى كم كارى آن ها را 

ما مردم بايد از جيب بدهيم؟
936...6282

 قبض 3 برابرى گاز
قبض گاز اين دوره سه برابرى شده؟ شركت گاز سرگردنه وايستاده؟

935...9891
 افزايش فعاليت خط 2 قطار شهرى

خانمى شــاغل هســتم و امثال بنده فراوان هستند. اگر 
مى شــود براى ســهولت در رفت و آمد مردم لطف كنيد 

ساعت كار خط دو مترو را تا 10 شب افزايش دهيد.
915...5520

 درخواست شماره پيامك براى 110
پليس 110 تهران شماره پيامك 110110را براى اعالم شكايات عموم مردم اعالم كرده است، 
ولى پليس 110مشهد و ديگر شهرها شماره پيامك ندارند. خواهشمندم مسئوالن محترم اقدام 

عاجل براى اعالم شماره پيامك بفرمايند.
915...4760

 قيمت گذارى ناعادالنه امالك بافت فرسوده آبكوه
مديريت ســاماندهى بافت فرسوده آبكوه با قيمت گذارى ناعادالنه و يكطرفه عالوه بر اجحاف 
مردم محروم بافت فرسوده آبكوه روند تسريع بهسازى اين منطقه را به تاخير انداخته و وضعيت 
نابسامانى را با خرابى هاى انجام شده در منطقه به وجود آورده است. از استاندار خواهشمنديم 
با حضور در منطقه و طى نشست با اهالى از نزديك مشكالت مردم را كه اكثر آنان از خانواده 

شهدا و جانبازان جنگ تحميلى هستند را رسيدگى كند.
915...4760

پياده روهاى خراب

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

فاطمه معتمد ى  سال گذشــته بود كه سرانجام به درخواست 
فعاالن بخش صنعتى خراسان رضوى و مسئوالن ذى ربط، شوراى 
گفت وگوى دولت و بخش خصوصى استان براى بررسى وضعيت 
جاده حســن آباد يا همان جاده شهرك صنعتى توس وارد گود 
شــدند تا شايد مشكالت چندين ساله اين جاده پر تردد بر طرف 

و اصالح گردد.
اهميت اين جاده تا آنجاست كه شمار قابل توجهى از كارخانجات 
و بنگاه هاى صنعتى و توليدى خراســان رضوى به عنوان يكى از 
قطب هاى صنعتى كشــور در شــهرك صنعتى توس مستقرند؛ 
بنابراين جاده حســن آباد محل و محور تردد خودروهاى حمل 
كاالهاى ساخته شده به بازار و ورود خودروهاى ويژه تأمين اقالم 
مورد نياز كارخانجات و نيز مســير عبور نيروى انســانى و كارگر 

واحدهاى توليدى شهرك صنعتى توس است.
از همه مهم تر اينكه براى رســيدن به ييالقات طرقبه، شانديز و 
مشــهد ميهمانان داخلى و خارجى بايد بخشــى از مســير را از 
جاده حســن آباد عبور كنند، در حالى كه وضعيت جاده حسن 
آباد در شــأن چنين جايگاه و اهميتى نيست؛ بنابراين دبيرخانه 
شــوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى در ســال گذشته 
براى رســيدگى به وضعيت اين جاده بخصوص در بحث تعريض 

و آسفالت جاده وارد كار شد.
خروجى اين جلسه كه سال گذشته به درخواست فعاالن صنعتى 
استان برگزار شد، اين بود كه با توجه به اينكه ساالنه هزاران كارگر 
و مديران صنعتى و همچنين ميهمانــان خارجى و داخلى براى 
استفاده از تفرجگاه هاى منطقه و ييالقات مشهد و نيز براى حضور 
در ورزشــگاه ثامن بايد از جاده حسن آباد تردد كنند، بنابراين با 
حضور دستگاه هاى مربوط مانند اداره كل راه و شهرسازى، سازمان 
مديريت و برنامه ريزى، معاونت عمرانى و برنامه ريزى استاندارى و 
مديران بخش خصوصى و با توافق صورت گرفته مصوب شد يك 
ميليارد تومان براى ترميم و بازسازى جاده شهرك صنعتى توس 
اختصاص يابد كه 500 ميليون تومان آن از محل سرفصل مربوط 
به بهسازى و 500 ميليون تومان ديگر نيز از سر فصل ساير منابع 
ســازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان رضوى براى بهسازى و 

ترميم جاده حسن آباد اختصاص يابد.
همچنين مصوب شد در راستاى تسريع در بهسازى جاده حسن 
آباد عالوه بر كمك مالى ســازمان مديريــت و برنامه ريزى،قير 
مصرفى و خط كشــى، تجهيزات ايمنى و ماشين آالت از سوى 

ادارات راه و شهرسازى و راهدارى به صورت رايگان تأمين شود.
درج اين خبر گرچه كور ســوى اميد براى تعريض و اصالح جاده 
حسن آباد را پس از سال ها پر رنگ كرد، اما گويا با گذشت چندين 

ماه هنوز عملياتى و اجرايى نشده است.

 توافق دستگاه هاى مربوط
رئيس دبيرخانه شــوراى گفت وگوى دولــت و بخش خصوصى 
خراسان رضوى دررابطه با روند اجرايى شدن اين مصوبه دبيرخانه 
اظهار داشت: در سال گذشته به درخواست فعاالن صنعتى استان 

دبير خانه شورا براى موضوع اصالح و رفع موانع 
جاده شهرك صنعتى توس يا همان جاده حسن 
آباد با حضور دستگاه هاى مربوط ورود پيدا كرد 
و در چارچوب توافقات فى ما بين دستگاه هاى 
حاضر در جلســه از جمله راه و شــهر سازى، 
شركت شهرك هاى صنعتى، سازمان مديريت 
و برنامه ريــزى و اداره راهدارى و حمل و نقل 

جاده اى مصوباتى به تصويب رسيد.
لبافى در گفت و گو بــا خبرنگار ما افزود: از بين 
سه تا چهار دســتگاه تأثيرگذار مقرر شد شركت 
شهرك هاى صنعتى استان از سر فصل اعتبارات 
مربوط با اعالم آمادگى سازمان مديريت و برنامه 
ريزى بحث عمران جاده حسن آباد را دنبال كند و 

در واقع شركت شهرك هاى صنعتى مجرى باشد تا بتواند از ظرفيت 
بخش خصوص در كنار كمك دولتى استفاده كند، همچنين مقرر شد 
اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى در خصوص تأمين ماشــين 
آالت و تجهيزات مورد نياز اقدام كند كه اين موارد بخشــى ديگر از 

توافقات دستگاه هاى حاضر در جلسه بود.

 شركت شهرك هاى صنعتى جاخالى داد! 
لبافى با بيان اينكه پس از مدتى موضوع و روند اجراى اين توافقات 
از سوى دبيرخانه شوراى گفت وگو دولت و بخش خصوصى استان 

پيگيرى شــد، خاطرنشــان كرد: گويا شركت 
شهرك هاى صنعتى استان در قالب اين مصوبه 
نكاتى را به لحاظ اجرا داشته است، از جمله اينكه 
امكان اجرا ميسر نيست و در اين رابطه مكاتبه اى 
با اداره كل راه و شهرســازى اســتان انجام داده 

است.
وى يادآور شد: دبيرخانه پيگير است، اما نمى دانيم 
چقدر اجرا شده است. در عين حال بايد گفت كه 
بندهاى اين مصوبات جزو توافقات بوده است، ولى 
عمالً شركت شهرك هاى صنعتى پس از مدتى در 
قالب سر فصل هاى مربوط، با مشكل مواجه شده 
اســت هر چند اداره كل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى طى نامه اى به دبيرخانه شوراى گفت و 
گوى دولت و بخش خصوصى اعالم كرد كه وظايف مربوط به اين 
اداره در خصوص جاده حسن آباد از جمله تابلو گذارى و خط كشى 

را انجام داده است.

 كار معطل اجرا
وى با اشاره به اينكه بحث تخصيص بودجه نيز انجام شده است، 
گفت: فقط بحث اجرا مانده كه بخشى شامل خط كشى و نصب 
تابلو توســط اداره پايانه ها انجام و اكنون كار نيازمند ورود شركت 
شــهرك هاى صنعتى و اداره كل راه و شهرســازى اســت تا در 

چارچوب مصوبات، اقدام ها را انجام و موضوع را به دبيرخانه بازتاب 
دهيم. وى در بخش ديگرى يادآورشد:مواردى كه در دبيرخانه شورا 
مطرح مى شود به لحاظ ماهيتى چند وجهه دارد؛ از جمله مواردى 
است كه در خصوص آن بين دستگاه ها توافق مى شود كه اين امور 
وقتى به دبيرخانه شــورا وارد مى شود، به مثابه اقدام و عمل است 
و بايد اجرايى شــود؛ چرا كه خود دستگاه ها براى انجام آن توافق 
كردند و هيچ اجبارى از سوى دبيرخانه نبوده است، بنابراين اين 
موارد دوباره از سوى دبيرخانه مطرح نمى شود، بلكه توافقى است 

كه حاصل شده و بايد اجرا شود.
وى اضافه كرد: در اينكه اين مصوبات توافقى بايد اجرا شود، جاى 
شك و ترديد نيست، اما شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى 
از باب اينكه چقدر اجرايى شده است، حسب وظيفه با دستگاه هاى 
مســئول مكاتبه و ارائه گزارش در خصوص روند انجام تعهدات را 
درخواست مى كند كه در اين رابطه شركت شهرك ها طى نامه اى 
به اداره راه و شهرســازى اعالم كرده اســت براى اجرا با مشكل 
مواجه است كه رونوشت اين نامه نيز به دبيرخانه شورا ارسال شده 
است و از ســوى دبيرخانه نيز به سازمان مديريت و برنامه ريزى 
منعكس و اعالم شد از آن جايى كه سال مالى شركت شهرك هاى 
صنعتى اســتان رو به اتمام اســت، شــركت كار را دنبال كند.

 آخرين خبر، تغيير مجرى!
وى دربــاره آخرين خبر از روند اجراى مصوبه دبيرخانه شــوراى 
گفت وگوى دولت و بخش خصوصى براى روكش آسفالت و تعريض 
جاده حسن آباد اظهار داشت: طى هفته گذشته جلسه اى با حضور 
دستگاه هاى مربوط از جمله شركت شهرك هاى صنعتى، اداره راه 
و شهرســازى و حمل و نقل پايانه ها به دعوت فرماندارى شانديز 

پيرامون جاده توس برگزار شد.
وى ادامه داد: در اين جلسه در راستاى هم افزايى بخش خصوصى 
و دولتى براى ترميم و بهسازى جاده حسن آباد مصوب شد مجرى 
طرح به جاى شركت شهرك هاى صنعتى اســتان، اداره كل راه 

شهرسازى به جهت برخوردارى از آمادگى بيشتر باشد.
وى در رابطه با وضعيت تخصيص بودجه يك ميليارد تومانى براى 
جاده حسن آباد اضافه كرد: همچنين از 500 ميليون تومان بودجه 
پيش بينى شده نيز تاكنون 80 درصد تخصيص يافته است و عالوه 
بر آن مقرر شد در قالب مصوبه دبيرخانه شوراى گفت و گوى دولت 
و بخش خصوصى و توافق حاصل شده، صنايع منطقه نيز كمك 

كنند تا اين طرح سريع تر اجرايى شود.

قدس از يك راه سنتى در شهرك صنعتى گزارش مى دهد

جاده «حسن آباد» در پيچ و خم تأمين بودجه

اهميت اين جاده تا 
آنجاست كه شمار قابل 
توجهى از كارخانجات 

و بنگاه هاى صنعتى 
و توليدى خراسان 

رضوى به عنوان يكى از 
قطب هاى صنعتى كشور 
در شهرك صنعتى توس 
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گزارش ميدانى قدس از حال و هواى ثبت نام دانش آموزان در مشهد

مدارس حرف آموزش و پرورش را نمى خوانند
هنگامه طاهرى هر ســال با شــروع ثبت 
نام مدارس، دريافت شــهريه مى شــود معضل 
خانواده هــا. هر چند در مطلبــى كه در همين 
ص فحه و در نوزدهم خرداد نيز به چاپ رسانديم 
از قول دبير ستاد ثبت نام هم نوشتيم كه دريافت 
هرگونه وجه براى ثبت نام دانش آموزان ممنوع 
است، اما طى يك گزارش ميدانى به اين نتيجه 
رســيديم كه آموزش و پرورش حرف خودش را 

مى زند و مدارس هم كار خودشان را مى كنند.
اجبار در دريافت وجوه به هر طريقى از ثبت نام 
گرفته تا گروكشى براى ارائه كارنامه در آخر سال 
و ســاير مبالغى كه بين سال دريافت مى كنند، 
همچنان در پرده اى از ابهام براى خانواده ها مانده 

كه باالخره اين وجوه قانونى است يا غيرقانونى؟

  ثبت نام در برابر فيش پرداخت شهريه
در اين خصــوص دغدغه اوليا از همين روزهاى 
پيش از تابستان آغاز شده به طورى كه «مصطفى 
عرفانيان» كه پــدر يك دانش آموز كالس اولى 
اســت، مى گويد: با اينكه سمت عدل خمينى 
اسكان داريم و شامل مناطق پر درآمد نمى شويم، 
اما مدرسه محدوده منزل ما براى ثبت نام دخترم 

300 هزار تومان شهريه تعيين كرده است.
 وى ادامه مى دهد: اگر فيش پرداختى را ببريم، 
ثبت نام مى كنند در غير اين صورت خيلى راحت 

مى گويند، جا نداريم.
ناصر فردوســى، پدر يكى ديگر از دانش آموزان 
دوره اول متوســطه اســت. به گفته او شهريه 
مدرســه محله آن ها در بلوار ســجاد 600 هزار 
تومان است در حالى كه اين مدرسه دولتى است 

و هزينه اى براى پرداخت حقوق معلمان ندارد.
در خصوص ثبت نام در مدرسه تيزهوشان البته 
پدر يكى ديگر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه 

از پرداخت شهريه 2/5 ميليونى خبر مى دهد.
مادر يكى از دانش آموزان در مدرسه اى دخترانه 
در خيابان مطهرى از مطالبه شهريه 200 هزار 
تومانى در ســال تحصيلى 97-96 مى گويد و 
مى افزايد: مدير مدرسه به من گفت پرداخت اين 
شهريه الزامى است، اما اگر قادر به پرداخت آن 

نيستيد، ماهيانه 20 هزار تومان بپردازيد.
پدر يكى از دانش آموزان يكى از دبســتان هاى 
احمد آباد هــم در مورد هزينه هــاى دريافتى 
در بين ســال تحصيلى به خبرنگار قدس بيان 
مى دارد: مدرسه پســرم از دانش آموزان نفرى 

150 هزار تومان به بهانه نوسازى دريافت كردند 
و آخر ســال هم از هر خانواده دو بســته برگه 

A4مطالبه كردند.
وى جمعيــت كالس فرزند خــودش را 30 نفر 
بيان و خاطرنشان مى كند كه فقط از كالس پسر 

خودم 450 هزار تومان هزينه نوسازى گرفتند.
«زهرا. م» هم تصريح مى كند: پارسال پول كتاب ها 
را ندادم. امسال گفته اند هزينه ها را پرداخت كن تا 

دخترت را ثبت نام كنيم. 
يكى ديگــر از والدين از منطقــه محروم توس 
مشــهد هم مى گويد كه مدير مدرســه هزينه 
ثبت نام نگرفته، اما حاال كه موقع ارائه كارنامه ها 
شــده، كارنامه ها را گرو نگه داشته و اعالم كرده 
خانواده ها بايد براى دريافت كارنامه فرزندانشان 

نفرى 50 هزار تومان پرداخت كنند.
فــرد ديگرى هم اذعان مى دارد: مدير مدرســه 
قبــوض آب و برق و گاز را گذاشــت جلوى من 
و گفت هزينه اين هــا را نداريم پرداخت كنيم. 
اگر مى خواهى به آموزش و پرورش هم شكايت 

كن.جواب شان را خودم مى دهم!

  اين پول ها كجا هزينه مى شود؟
در مــورد هزينه هــاى قبوض آب، بــرق و گاز 
هميشه مدارس با مشــكل روبه رو بوده اند. اين 
در حالى اســت كه همواره اين انتظار مى رود در 
كنار تحصيل رايگان يا دريافت هزينه شــهريه 
ثبت نام الاقل مدارس در مورد پرداخت قبوض 
دچار مشكل نباشند. با يك حساب سر انگشتى 

از هزينه دريافتى يك دبستان پسرانه در سجاد 
كه هزينه ثبت نام را در ســال تحصيلى جديد 
بين 600 تا 700 هزار تومان اعالم كرده است با 
در نظر گرفتن تعداد 400 دانش آموز كه ادعاى 
يك از والدين دانش آموز همان مدرســه است، 
مى توان بــه رقم 280 ميليون تومانى براى يك 
سال تحصيلى رسيد. حال اگر دانش آموزان حتى 
10 ماه هم به مدرسه بروند - كه معموالً كمتر از 
9 ماه مى روند - مى توان به اين محاسبه رسيد كه 
مدرسه مذكور در روز يك ميليون تومان هزينه 
دارد. در حالى كه اين مدرسه هيئت امنايى اداره 
مى شــود و دولتى اســت. بنابراين معلمان هم 
حقــوق خود را از دولت مى گيرند پس واقعاً اين 

مبلغ كجا هزينه مى شود؟
حاال شما حســاب كنيد يك دبستان دخترانه 
دولتى در منطقه مرفه شهر با هزينه 500 هزار 
تومان،يك دبيرستان دوره دوم متوسطه در همين 
منطقه با 700 هزار تومان شهريه و متوسطه دوره 
اول با شهريه 400 هزار تومان چقدر هزينه ثبت 
نام دريافت مى كنند و اين پول ها كجا مى رود؟

  هنوز آب، برق و گاز مدارس رايگان نشده
مصوبه رايگان شــدن آب ، برق و گاز مدارس از 
زبان نماينده قم در اوايل اسفند ماه سال گذشته 

بر روى خروجى هاى شبكه هاى خبرى رفت.
اميرآبادى با اشــاره به اقدام هاى انجام شــده در 
آمــوزش و پرورش گفت: آب، برق و گاز مدارس 
در بودجه 97 رايگان شــده كــه اميدواريم در 

ساليان ديگر نيز اين امر روى دهد.
اما واقعيت اين اســت كه ايــن مصوبه هنوز به 
دستگاه هاى ذى ربط اعالم نشده و تا ابالغ نشود، 

اجرايى هم نخواهد شد.
در اين زمينه معاون فروش خدمات مشتركين 
شركت توزيع برق مشهد بيان مى دارد:در قانون 
نوشته در سال 97 كليه مدارس ازپرداخت هزينه 
مصرفى آب، برق، گاز تا ســقف 1000 ميليارد 

ريال و با رعايت الگوى مصرف معافند.
حميد رضــا شــريعت داوودى مى افزايد: با 
توجــه با اينكه هنوز بخشــنامه اى از وزارت 
نيرو در اين خصوص ابالغ نشده،حتى اگر به 
مرحله اجرا هم برســد، بايد ابتدا آن «الگوى 
مصرف» مشخص شود بعد در اين الگو سقف 
مصرف را تا 1000 ميليارد ريال مشــخص 
كنند تا قادر به پياده كردن آن باشــيم، اما 
چون اين موضوع زمان بر اســت، پيشــنهاد 
داده ايم اين معافيت را از ابتداى امسال لحاظ 
كنند تا زمانى كه الگوى مصرف مشــخص 
شود. سپس مازاد مصرف آن را محاسبه و به 

مدارس اعالم كرده و دريافت كنيم.
او عالوه بر اين تأكيد مى كنــد كه اگر مدارس 
شــهريه دريافتى خود را بر حسب مبالغ قبوض 
مى بستند، ديگر به شركت هاى مذكور بدهكار 
نبودند در حالى كه هر ساله مبالغ قابل توجهى 

بدهى دارند.

  بدهى 18 ميلياردى به آب و فاضالب
در مــورد بدهى ها فقط يك نمونــه آن بدهى 
مدارس به شــركت آب و فاضالب مشهد است 
كه به گفته مدير روابط عمومى اين شركت، يك 
ميليارد و 800 ميليون تومان معادل 18 ميليارد 

ريال است. 
محمدزاده عنوان مى دارد كه هنوز مصوبه مجلس 

به وزارت نيرو ابالغ نشده.
وى البتــه خاطرنشــان مى كند كــه معموالً 
بخشنامه ها آخر خرداد ماه هر سال ابالغ مى شوند.

آب و �وا
  هواى خراسان رضوى گرم تر مى شود

قدس: طــى امروز و فردا با عبــور امواجى ضعيف و كم 
دامنه تر ميانى جو از روى اســتان خراسان رضوى انتظار 
مى رود بيشــتر در ساعات بعدازظهر به بعد ضمن افزايش 
ابرناكى احتماالً در نواحى شــمالى و تــا حدودى غربى 
استان بويژه در شمال غرب اســتان بارشهاى پراكند ه اى 

به شكل رگبار و رعد و برق داشته باشيم.
دماى هوا نيز طى امروز و با شــيب ماليــم ترى در روز 

سه شنبه در غالب نقاط استان هوا گرم تر خواهد شد. 
همچنين ســرعت وزش باد بويژه در ســاعات بعدازظهر 
در ســطح استان افزايش و در بخش هايى از استان گاهى 

شديد توام با گرد و خاك پيش بينى مى شود. 
بر اين اســاس براى امروز مشهد آســمانى صاف تا كمى 
ابرى در بعضى ساعات افزايش ابر گاهى با وزش باد شديد 

توأم با گرد و خاك پيش بينى مى شود.

��ر
 هجوم آهوان به اراضى كشاورزى سبزوار

هجوم آهوان پناهگاه حيات وحش شير احمد سبزوار طى 
دو سال اخير نارضايتى كشــاورزان منطقه را به دنبال 

داشته و آن ها خواستار رسيدگى به اين موضوع شدند. 
به  منظور رســيدگى به اعتراض كشــاورزان منطقه شير احمد 

نشستى در محل فرماندارى سبزوار برگزار شد.
نماينده كشاورزان معترض در خصوص هجوم آهوان حيات وحش 
شير احمد سبزوار به اراضى كشاورزى مجاور اين پناهگاه، گفت: 
كشــاورزان اين منطقه طى ســال تالش و هزينه هاى زيادى 
مى كنند تا بتوانند از دسترنج و محصول خود روزى حاللى كسب 
كنند، ولى متأســفانه هجوم آهوان منطقه شير احمد به اراضى 

كشاورزى نارضايتى مردم را به دنبال داشته است.
برات اهللا على آبادى افزود: طى دو ســال اخير نامه هاى متعددى 
به اداره حفاظت محيط  زيست سبزوار و ديگر نهادهاى مربوطه 

ارسال  شده، ولى تاكنون اين مشكل حل وفصل نشده است.
وى ادامه داد: ظرفيت آهوان منطقه شــير احمد تكميل  شده و 
آهوان براى تأمين خوراك خود به اراضى كشاورزى مجاور هجوم 

مى آورند و كام كشاورزان منطقه را تلخ كرده اند.

  تأمين علوفه مورد نياز آهوان 
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت سبزوار نيز در اين نشست 
گفت: اوايل ارديبهشــت ماه ســال جارى با توجه به مشكالت 
خشكسالى و كمبود بارندگى با همكارى دوستداران طبيعت و 
اداره كل حفاظت محيط زيســت استان حدود 15 تن علوفه به 

صورت دستى براى آهوان منطقه شير احمد سبزوار توزيع شد.
حميدرضا صادقى افزود: تا پايان مردادماه امسال علوفه موردنياز 

آهوان منطقه شير احمد سبزوار تأمين  شده است.
وى با بيان اينكه يكى از دغدغه هاى اداره حفاظت محيط  زيست 
سبزوار جلوگيرى از خسارت آهوان به اراضى كشاورزى منطقه 
است، ادامه داد: توزيع علوفه مشكل جلوگيرى از هجوم آهوان به 
اراضى كشاورزى را به صورت موقتى حل مى كند، ولى براى حل 
دائمى موضوع نيازمند حفر چاه جايگزين در اين منطقه هستيم.

صادقى پناهگاه حيات وحش شــير احمد ســبزوار را يكى از 
مهم ترين زيســتگاه هاى آهوى ايرانى دانست و تصريح كرد: 
در ســال هاى گذشــته حدود 10 كيلومتر از اطراف پناهگاه 
فنس كشى شده و بخشــى نيز به صورت كانال حفارى  شده 
است، اما اين فنس كشى چاره كار نيست زيرا آهوان از مناطق 
ديگر از پناهگاه خارج مى شــوند. وى گفــت: اداره حفاظت 
محيط زيســت ســبزوار بزودى 1500 متر ديگر با همكارى 
كشاورزان منطقه نسبت به نصب تورى فلزى براى جلوگيرى 
از خسارت به اراضى كشاورزى مردم اقدام مى كند. وى يادآور 
شــد: در حال حاضر 1000 رأس آهو در منطقه شــير احمد 
ســبزوار وجود دارد و صدور مجوز شكار آهوان در اين منطقه 

در حال پيگيرى است.

 خريد تضمينى 50 هزار تن گندم 

از كشاورزان خراسان رضوى
قدس: در فصل خريد تضمينى گندم و دانه هاى روغنى كلزا 
در اســتان خراسان رضوى تاكنون بيش از 50 هزار تن گندم 
مازاد بر نياز گندم كاران و بيش از 2200 تن كلزا از كشاورزان 

خريدارى شده است.
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه 5 با اعالم اين 
خبر گفت: خريد تضمينى گندم و دانه هاى روغنى از روزهاى 
پايانى ارديبهشــت ماه با تمهيد 47 مركز و كميسيون خريد 
گندم و 15 مركز خريد دانه هاى روغنى در ســطح استان آغاز 

شده است.
نــورى با بيان اينكه 22 كارخانه آرد و ســيلوى بخش دولتى 
و خصوصى و نيز 27 مركز و انبار تعاون روســتايى به عنوان 
مباشر خريد در سطح استان براى خدمت رسانى به كشاورزان 
آماده خدمت رســانى هســتند، افزود: با توجه به پيشتازى 
شهرستان هاى جنوبى اســتان در امر برداشت گندم در حال 
حاضر 16 مركز در استان دسترنج كشــاورزان را خريدارى و 

ذخيره سازى مى كنند.
نورى ميزان خريد تضمينى گنــدم را 50 هزار تن اعالم كرد 
و گفــت: اين ميزان خريد در قالب 5400 محموله و به ارزش 
ريالى 650 ميليارد ريال به مراكز خريد گندم اســتان تحويل 

شده است.
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه 5 ادامه داد: 
قيمت پايه خريد تضمينى گندم در سال جارى با چهار درصد 

افت مفيد و دو درصد افت غير مفيد 13000 ريال است.
وى درخصوص خريد تضمينى دانه هاى روغنى كلزا نيز گفت: 
خريد تضمينى كلزا نيز از اواخر ارديبهشت ماه آغاز شده است 
كه تا كنون بيش از 2200 تن از اين دانه هاى روغنى در قالب 
440 محموله از كشاورزان استان خريدارى و ذخيره شده است.
نورى افزود: قيمت خريد تضمينى كلزا با احتساب 10 درصد 

رطوبت و دو درصد ناخالصى 28 هزار 665 ريال است.

  بازم مدرسم پول خواست!
يادمه يه جايى توى دفتر خاطرات بامشاد آقامون مى خوندم كه 
اون خاطره اتفاقات اكبر عبدى توى ســريال «بازم مدرسم دير 
شد»  رو برام تداعى مى كرد. اونجايى كه سه ماه از مهر گذشته و 
هنوز پدر عالى مقام بامشاد خان براى ثبت نامش اقدام نكرده بود 
و اون بدون ثبت نام مى رفت مدرسه! وقتى جريان رو از بامشاد آقا 
پرسيدم، گفت: برو بابا دلت خوشه! زمان ما يك بار بچه رو ثبت 
نام مى كردن اونم كالس اول كه اسمش مى رفت تو فهرست بچه 
محصل ها. سال هاى بعد ثبت نام اتومات خودش انجام مى شد و 
پدرا بعد از چند ماه مى اومدن مدرسه كه ببينن بچه شون ميره 

مدرسه يا نه! 
بامشــاد آقا كه اينا رو مى گفت، فقط با تعجب نگاش مى كردم. 
آخه اآلن هنوز سال تحصيلى به نيمه نرسيده از مدرسه پيغوم 
و پســغوم مى فرستن كه... ولى گرامى براى ثبت نام سال آينده 
فرزندتون هرچه زودتر اقدام كنيد در صورت انجام نشدن ثبت 
نام، فرزند شما از فهرست دانش آموزان مدرسه خارج خواهد شد!
ولى محترم دانش آموز وقتى براى ثبت نام مراجعه مى كنه، توى 
مدرسه دولتى با واژه «خوديارى» روبه رو مى شه. اگرچه در ظاهر 
اجبارى به پرداخت اين خوديارى نيســت، اما سير تكاملى كار 
ثبت نام به سمت و سويى مى ره كه خواه ناخواه پول رو بايد بدى!
اگه هم مدرسه فرزند شما هيئت امنايى باشه كه همون مدرسه 
دولتى با اسم جديدش هست، اولين خوان ثبت نام واريز مبلغ 
مصوب هيئت امناســت. مبلغى كه اختالف چندانى با برخى از 
مدارس غيرانتفاعى نداره! آخه كجاى قانون اومده كه بايد براى 
ثبت نام دانش آموز توى مدرسه هيئت امناى 700 هزار تومن 
پول بدى! آقايون مثل اينكه يادشون نيس كه مردم براى دادن 
اين پــول مختارند و اجبارى براى پرداخت نيســت. البته اگه 
فاكتور بگيريم از اون موردى كه يكى دو سال قبل اتفاق افتاد و 
گوشواره هاى يه دانش آموز دختر رو براى پول مدرسه گروگان 
گرفته بودند و داستانش شده بود مثل برخى از كلوپ هايى كه 

فيلم كرايه مى دادند با گرويى شناسنامه و كارت ملى! 
واقعاً مگه يه مدرســه با 400 دانش آموز چقدر هزينه داره كه 
280 ميليون تومن از والدين پول گرفته ميشه؟ اونم مدرسه اى 
كه حقوق معلمينش رو دولت ميده و براى هزينه هاى جاريش 
در صورت تمايل والدين مى تونه ازشون پول بگيره؟  بابا ايول به 
بامشــاد! آقا حاال منظورشو از اون حرفى كه بهمون زد گرفتيم. 
اون مى گفت اگه مى خواى راه صد ساله رو يكشبه برى هر جور 
شده يه مجوز مدرسه براى خودت دست و پا كن! راستش ما كه 
سرمون تو حساب وكتاب نيس اول بهش كلى خنديدم، اما اآلن 

ميگم ايول بازم مخ اقتصادى بامشاد آقاى خودمون! 

  پلمب كارگاه غيرمجاز توليد زولبيا و 
باميه در نيشابور

نيشــابور - خبرنگارقدس: مدير گروه بهداشت محيط و 
حرفه اى دانشكده علوم پزشكى نيشابور از پلمب يك كارگاه 

توليد زولبيا و باميه در اين شهرستان خبر داد.
سعيد يگانه پور گفت: پيرو بررسى شكايت مردمى رسيده در 
خصوص وجود كارگاه غيرمجاز توليد موادغذايى، در يكى از 
مناطق شهرستان طى بازديد مشترك با حضور رياست اداره 
اماكن و نيروى انتظامى منطقه كارگاه پلمب و از ادامه كار آن 

جلوگيرى شد.

  پلنگ 3 رأس گوسفند را دريد
بجنورد-خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى شهرستان بجنورد 
از حمله يك قالده پلنگ به گله گوسفندان در روستاى قلجق 
خبر داد. سرهنگ على پاكدل در تشريح اين خبر گفت: برابر 
اعالم مركز فوريت هاى پليسى مبنى بر حمله يك قالده پلنگ 
به گله گوسفندان در روستاى قلجق از توابع گيفان مأموران 
انتظامى بالفاصله در محل حاضر شــدند. اين مقام انتظامى 
افزود: برابر اعالم مأموران، در اين حادثه پلنگ گرسنه سه رأس 
گوسفند را تلف كرد و دو نفر از اهالى روستا نيز مجروح شدند.

  اتو خانه اى را به آتش كشيد
نيشــابور - خبرنگارقدس: روشــن ماندن دستگاه اتو در 
يك منزل مســكونى واقع در شهرك بسيج نيشابور موجب 

آتش سوزى و خسارت كلى به اين منزل شد.
مديرعامل سازمان آتش نشــانى وخدمات ايمنى شهردارى 
نيشــابور اظهاركرد: پس ازتماس همشهريان با سامانه 125 
مبنى بر آتش سوزى درمنزل مسكونى واقع در خيابان كوشش 

يك گروه از آتش نشانان به موقعيت حادثه اعزام شدند. 
حسينى خاطرنشان كرد: آتش نشانان پس ازرسيدن به محل 
و بررسى موقعيت نسبت به خاموش كردن آتش اقدام كردند. 
آن ها توانســتند در همان لحظات اوليه آتش را مهار كنند، 
ولى با توجه به گســتردگى آتش و دود و حرارت زيادى كه 
در داخل ساختمان جمع شده بود پس از حدود يك ساعت 

تالش آتش نشانان آتش به طور كامل خاموش شد.
حسينى يادآورشد: با توجه به اينكه در زمان بروز حادثه كسى 
در خانه نبوده؛ آتش توانسته در مدت زيادى كند سوزى كرده 
و با ايجاد حرارت فراوان شــعله هاى آتش تمام اتاق خواب را 
فرا بگيرد كه اگر ســاختمان مجهز به سيستم اعالم حريق 
مى بود، اهالى ســريع تر از بروز آتش سوزى در خانه همسايه 

آگاه مى شدند و خسارت بمراتب كمتر مى شد.
اين مقام مسئول درخصوص علت آتش سوزى گفت: بررسى ها 
حاكى ازآن است كه اهالى منزل پس از اتمام كار با اتو فراموش 
كرده اند آن را از برق جدا كنند وداغ شــدن اتو منجر به بروز 

آتش سوزى وسرايت به ديگر وسايل اتاق شده است.
مديرعامل سازمان آتش نشانى وخدمات ايمنى شهردارى 
نيشابور تصريح كرد: ميزان خسارت به طور دقيق مشخص 
نيســت، ولى وســايل اتاق خواب به طور كامل سوخته و 
ســاير نقاط منزل نيز در اثر دود و حرارت خســارت كلى 

ديده است.
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در گفت و گو با مدير گروه بالياى جوى پژوهشكده اقليم شناسى مشهد بررسى شد

از جابه جايى فصل ها تا نقش كشورهاى  ديگر در كاهش بارش ها

گپ

تكتم بهاردوست  تغيير اقليم و 
افزايش درجه حرارت، يكى از مسائل 
مهم زيست محيطى بشر به حساب مى آيد 
كه در ســال هاى اخير مطالعات زيادى را به 
خود اختصاص داده است. افزايش ميانگين 
دماى كره زمين و تغييــرات آن نمايه اى از 
تغييــرات اقليمــى اســت كــه در تمامى 
نظريه هــاى تغيير اقليم به آن توجه شــده 
است. تا سال هاى پيش پديده «تغيير اقليم» 
مشهد، در پشت دروازه هاى شهر، اجازه ورود 
مى خواســت اما با وجود زمستان هاى بدون 
سرما و تابستان هاى بسيار گرم و خشك بايد 
گفت كه اكنون اين پديده در مشهد بساط 
خود را كامًال پهن كرده اســت. گفت وگوى 
قــدس آنالين با دكتر ســينا صمدى اقليم 

شناس را در اين خصوص بخوانيد:

 طى سال هاى گذشته، شهر مشهد و 
خراسان زمستان هاى سرد همراه با برف 
زياد داشت كه اكنون ديگر نه خبرى از 
سردى هواست و نه برف. آيا قرار است 
از اين به بعد زمستان هاى گرمى داشته 

باشيم؟
در جواب پرسش شــما بايد كمى به عقب 
برگرديم؛ اينكه چــه اتفاقى در اقليم افتاده 
كه اين شــرايط در همه كــره زمين و حاال 
به تبعش در اســتان خراسان و شهر مشهد 

افتاده است.
تغيير اقليم موضوع بسيار پيچيده اى است. 
بحثى اســت كه در اثر عوامل مختلفى رخ 
مى دهد كه بعضى از اين عوامل انسانى بعضى 

غيرانسانى هستند.
به طور كلى از نيمه دوم قرن بيســتم بود 
كه موضوع افزايــش گازهاى گلخانه اى و 
بحث تغييــر اقليم تقريباً در جوامع علمى 
آغاز شــد و در اواخر قرن بيســتم بود كه 
زنگ خطر مراكز علمى در اين خصوص به 
صدا در آمد و عواقب تغيير اقليم به جوامع 

هشدارداده شد.
از اين رواكنون در اوايل قرن بيســت و يكم 
ما شــاهد تمام اثرات آن هشدارها هستيم. 
بحث اقليم بســيار پيچيده است و يكسرى 
عوامل باعث مى شــوند كه اقليم كره زمين 
يك اقليم ســاكن و ثابتى داشته باشد، ولى 
وقتى يكسرى پارامترها تغيير مى كنند، باعث 
مى شــود كه اثراتش را در سال هاى آتى در 

بحث اقليم ببينيم.
مهم ترين آن هــا افزايش گازهاى گلخانه اى 
اســت كه بعد از انقالب صنعتى باعث شد 
حجم زيادى از سوخت هاى فسيلى را در كل 
دنيا شاهد باشيم.افزايش گازهاى گلخانه اى 

و سوخت هاى فسيلى باعث 
تشديد پديده اى مى شود به 
كه  گلخانه اى  گازهــاى  نام 
باعث گرمــاى نامتقارن كل 
كره زمين شده است و باعث 
شده كه در صد سال گذشته 
ما افزايش دماى حدود يك و 

نيم درجه سانتيگراد در كل كره زمين داشته 
باشيم كه تازه در اين حد هم خيلى از مناطق 
كره زمين سكونتگاه هاى خودشان را از دست 

مى دهند.

 مگر اين افزايــش يك تا يك و نيم 
درصدى تا چه اندازه مى تواند محسوس 

باشد؟
اين اثرات افزايش دما باعث شــده اســت 
قطب هــاى زمين گرم تر شــود و زمانى كه 
اين اتفاق مى افتد آن توازنى گرمايى كه بايد 
اســتوا و قطب باشد و آن انرژى كه در استوا 
ذخيره بشود به سمت قطب منتقل بشود اين 
اتفاق عمًال نمى افتد و اين موجب مى شود كه 
به صورت نامتقارن قسمت هاى مختلف زمين 
شــروع به گرم شدن بكنند و قسمت هايى 

شروع به سرد شدن بكنند.

چرا بارش هاى روزهاى اخير در اين   
فصل غير طبيعى است؟

بله دقيقاً! اقليم از ســيكل طبيعى خودش 
خارج شــده و ايــن باعث مى شــود كه در 
يكسرى از مناطق بارش ها به صورت نامنظم 
و رگبارى بشــود و در نقطــه ديگر بارش ها 

كاهش پيدا بكند.
از طرف ديگر اين باعث مى شــود، وقتى ما 
بحث افزايش دما را داريم، ميزان تبخير هم 
افزايش پيدا  كند كه اين قضيه باعث كاهش 
رواناب ها و آب هاى ســطحى و زير زمينى 
مى شــود و ما مطئناً با كمبــود آب روبه رو 
مى شويم كه در سال هاى آتى بيشتر خودش 

را نشان خواهد داد.

 آيا جلوگيــرى از اين 
مربوط  فقط  اقليم  تغيير 
به كشور و استان ماست؟

نــه اصًال. اين قضيــه كامًال 
جهانى است.حتى در اجالس 
آخرى كه در پاريس برگزار شــد، كشورها 
متعهد شــدند كــه ميزان توليــد گازهاى 
گلخانه اى شــان را كاهش بدهند. به طورى 
كه افزايش دما را حداكثر در ســال هاى آتى 
به يك و نيم تا دو درجه برسانيم، ولى با اين 
حال هيچ اهرمى براى ملزم كردن كشورها به 

اين تعهد وجود نداشت.

  توسعه كشاورزى چقدر مى تواند به 
اين تغيير اقليم كمك كند؟

خيلى !ما بايد كشت هاى جايگزين در مشهد 
داشته باشــيم.ما بايد به جاى كشت هايى 
مانند خربزه و هندوانه و چغندر كه خيلى به 
آب نياز دارد در حالى كه مى دانيم آب هاى 
زيرزمينى دشت مشــهد در سال هاى آتى 
شرايط خوبى نخواهد داشت، از كشت هايى 

استفاده كنيم كه اب كمترى نياز دارد.

 اصالً مى شود از اين بارش هاى رگبارى 
نگهدارى كرد؟

بله.با ايجاد سد سازى هاى مرتب مى توانيم 
از رواناب ها نگهــدارى كنيم؛ آن هم با يك 
سيستم مديريت درست، وگرنه تغيير اقليم 

به اين آسانى نيست.

 آيا اين تغيير اقليم تأثير بيرونى هم بر 
روى انسان ها دارد؟

مهم ترين اثراتش خشــكى در يك منطقه 
خــاص و مهاجرت از يــك منطقه به يك 
منطقه ديگر يا با وجود بارش نامتقارن ايجاد 
سيل و كشته شدن جمعى از انسان هاست.

ما قبًال پديده هايى مانند ريزگردها را نداشتيم 
كــه همين قضيه باعث شــده كه خيلى از 
آدم هــا ازآن منطقه به جــاى ديگرى كوچ 
بكنند يا بحث اپيدمى يك بيمارى را شاهد 
هستيم كه قبًال چنين چيزى را نداشته ايم. 
بيمارى هايــى كه با كمى گرم شــدن گرما 
شــيوع پيدا مى كند كه اين ها اثرات مخربى 

بر روى انسان ها دارد.

 اين همه به معنى اين است كه ماداريم 
به نابودى زمين نزديك مى شويم؟

ما در 30ســال گذشته بيش از 50درصد از 
يخچال هاى طبيعى كره زمين را از دســت 
داده ايــم كــه اين ها منبع اصلــى رودخانه 
هاست.البته اين به معنى از بين رفتن زمين 
نيســت و زمين مى تواند خودش را اصالح 
كند. اين ممكن اســت كه زمين خودش را 
اصــالح كند، ولى نه در كوتاه مدت، بلكه ما 
بايد در اين مدت يك سيستم مديريتى قوى 

داشته باشيم.

 با اين حســاب بايد زمان تعطيلى 
مدارس و مســافرت هايمان هم تغيير 

كند؟
اين ها بحث هاى كوتاه مدت است و خيلى در 
بحث اقليم نمى گنجد.بحث اقليم يك بحث 
طوالنى مدت اســت.براى آلودگى، چند روز 

مدارس تعطيل مى شود و تمام.
ما بايد پيش بينى اقليمى داشــته باشيم و 
مديريــت كالنى در اين زمينه داشــته و به 

پيش بينى هاى اقليمى بها بدهيم.

 الزم است درخصوص اين بحث تغيير 
اقليمى با مردم صحبت كنيم و اطالع 

رسانى داشته باشيم؟
اين شــرايط جدى را همــه دارند مالحظه 
مى كنند، ولى اين قضيه يك بحث مديريتى 
اســت و اين بحث كالن را نمى شود با مردم 
عادى در ميان گذاشت و ممكن است باعث 

تشويش اذهان عمومى بشود.

دشــمنان  مى شــود  گفته  اينكه   
نقش داشته  اقليم  تغيير  مى توانند در 
باشــند چقدر به واقعيت نزديك بوده 

است و چقدر زاييده تخيل است؟
تــا اآلن به صورت علمى ايــن قضيه اثبات 
نشده است و خيلى اين قضيه را بعيد مى دانم 
هرچنــد خب باالخره وقتى در جايى از كره 
زمين اتفاق بيفتــد در اين طرف كره زمين 
هم اثراتش را مى گذارد، ولى به اين شــكل 
اتفاق نيفتاده اســت و اين فقط در حد يك 

نظريه است.

و سوخت هاى فسيلى باعث 
تشديد پديده اى مى شود به 
كه  گلخانه اى  گازهــاى  نام 
باعث گرمــاى نامتقارن كل 
كره زمين شده است و باعث 
شده كه در صد سال گذشته 
ما افزايش دماى حدود يك و 

هاشم رسائى فر

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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