
خبرشهادتش 
پايان فراق بود

انتقال آب از درياى عمان به خراسان
مشكلى را حل نمى كند

والدين شهيد «بهرام نواده طيبى» در گفت وگو با قدس: سرپرست شركت امور آب منطقه اى استان:

قدس   اينكه عزيزت برود و ســال ها چشم 
انتظار بمانى، شايد ســخت ترين نوع رفتن ها 
باشد. يادآورى صحنه اى كه از زيرآيينه و قرآن 
ردش كنى، يك كاسه آب پشت سرش بريزى، 
خداحافظى و دست تكان دادن ها و آن لبخند و 
نگاه شيرين پسر با مادر و پدر فراموش شدنى 

نيست. هفت سال ...

قدس  سرپرست شركت امور آب منطقه اى 
خراســان رضوى گفت: در حــال حاضر از 
مجموع 37 دشــت در اين استان، حدود 34 
دشــت در وضعيت ممنوع و بحرانى است و 
تنها 3 دشت در خراسان رضوى در وضعيت 
مطلوبى قرار دارد. محمد عاليى در حاشــيه 

.......صفحه 4 نشست .... .......صفحه 2

كشور ما با مديريت جهادى پيشرفت كرده است
مدير درمان تأمين اجتماعى خبر داد

آغاز حذف نسخه هاى 
كاغذى پزشكى 

در خراسان  جنوبى

.......صفحه 4

آيت اهللا علم الهدى در ستاد بزرگداشت چهلمين سالروز پيروزى انقالب اسالمى:

.......صفحه 2

قدس  مدير درمان تأمين اجتماعى خراسان  جنوبى از آغاز حذف 
نسخه هاى كاغذى در مطب ها، آزمايشگاه ها و پاراكلينيك ها خبر 
داد.فرزاد فيروزى با اعالم اين مطلب در ديدار با روساى كانون هاى 
بازنشستگى تأمين اجتماعى خراسان  جنوبى اظهار كرد: اجراى يك 
سيستم ارجاع دقيق نقش مهمى در افزايش رضايتمندى مراجعان 

به مراكز درمانى دارد...
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.......صفحه 3 

قدس از گرانى مواد اوليه و 
كسادى يك بازار قديمى 

گزارش مى دهد

پاى دالر 
در«كفش» 

مشهد
قدس   بــازار كفش عامل يكى از بازارهاى بورس 
توليد،عرضه و فروش انواع كفش مردانه، زنانه و بچگانه 
است كه عمدتاً هم توليدات كارگاه هاى توليد كفش 
مشهد در آن عرضه مى شود. اين بازار كه اتفاقاً فاصله 
چندانــى با حرم مطهر امام رضــا(ع) ندارد، مى تواند 
حداكثر استفاده از حضور زائر را براى رونق بخشى به 
توليد در مشهد در حوزه كفش را از آن خود كند، اما 

با اين حال اين روزها در كسادى و ركود بسر مى برد.
يكــى از فعاالن اين بازار كه به گفته خودش از هفت 
ســالگى در كار كفش بوده است به دليل مشكالت 

بخش توليد كفش...

شمِع هر جمع مشو...
يكم. ُزلف بر باد مده، تا ندهى بر بادم !... اين را آن «پاپ 
خــواِن كذايى» مى خواند و حضرِت حافظ را در گور، روى 
ويبره مى گذارد!... اَمان از زلفكانى كه به دســِت باد سپرده 
مى شــوند و دل و دين و عقل و هوش را -  از يك كنار- به 

دسِت باد مى سپارند. 
دوم. دخترك، پارچه اى نازك بر ســر انداخته- در همين 
شهر-، چيزى شبيه مانتو بر تن دارد با دكمه هاى باز و زيِر 
آن... استغفراهللا... خدا اين چشماِن پاك را از ما نگيرد، اما 
در شهر مى گويند؛ به نمايش گذاشتِن اَسَفل السافلين، اين 

روزها -بدجورى- ُمد شده.... پناه بَر خدا!...

یاددا�ت
فرجام علوى



آيت اهللا علم الهدى در ستاد بزرگداشت چهلمين سالروز پيروزى انقالب اسالمى:

كشور ما با مديريت جهادى پيشرفت كرده است
��ارش

قدس  نماينــده ولى فقيه در خراســان 
رضوى گفــت: امروز بيش از هر زمان نيازمند 
تبيين دستاوردهاى 55 ســاله انقالب و 40 
ســاله نظام اسالمى همزمان با چهلمين سال 
پيروزى انقالب اسالمى هستيم.آيت اهللا سيد 
احمد علم الهدى در جلسه ستاد بزرگداشت 
چهلمين سالروز پيروزى انقالب اسالمى استان 
گفت: بيدارى اسالمى و حركت هاى ملت هاى 
مظلوم جهان در كشورهاى مختلف ريشه در 

انقالب اسالمى دارد.
وى با بيان اينكه تاريخ انقــالب از زمان آغاز 
نهضت امــام خمينى (ره) در ســال 42 آغاز 
مى شــود و امروز 55 ساله اســت؛ افزود: بايد 
امسال دستاوردهاى 55 ســاله انقالب و 40 
ســاله نظام بدرســتى تفكيك و براى جامعه 

تبيين شود.
عضو مجلس خبرگان رهبرى، مديريت جهادى 
را نقطه مشترك انقالب و نظام اسالمى دانست 
و عنوان كرد: كشــور ما بــا مديريت جهادى 

پيشرفت كرده است.
وى با بيان اينكــه در نظام مقدس جمهورى 
اســالمى بايد به مديريت جهــادى به عنوان 
يك نقطه مثبــت و ارزشــمند توجه كنيم، 
اظهــار كرد: اين نوع مديريت در دنيا بى نظير 
است ونمونه هاى عملى آن، مديريت جهادى 
در دوران جنــگ، ســازندگى و بحران هــا و 

موقعيت هاى حساس مختلف است.
آيت اهللا علم الهدى، مديريــت جهادى را به 
عنوان محصول انقالب اســالمى ايران دانست 
و گفــت: انقالب يمن، ســوريه، عراق و لبنان 
محصول الگوبردارى از همين مديريت جهادى 

است.
امام جمعه مشــهد گفت: در اين راســتا بايد 
برنامه هاى فرهنگى و هنرى چهلمين سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى هم با ماهيت انقالب 

اسالمى همسو و سازگار باشد.

 تبيين دستاوردهاى نظام را
 تكليف انقالبى خود مى دانيم 

اســتاندار خراســان رضوى هم در اين جلسه 
گفــت: به عنوان ميراثــداران و پيش قراوالن 
نهضت اسالمى، نه به عنوان يك وظيفه ادارى، 
بلكه تكليف انقالبى خود مى دانيم براى تبيين 
دســتاوردهاى نظام و انقالب اسالمى تالش 
كنيم. على رضا رشيديان افزود: نظام مقدس 
جمهورى اسالمى كارآيى و كارآمدى الزم براى 
رفع مشكالت خود دارد و توطئه ها و حيله هاى 
دشمن براى نااميدى مردم و ايجاد اختالف بين 

ملت و مسئوالن راه به جايى نمى برد.
 وى در ادامــه بــا اشــاره به عملكرد ســتاد 
انقالب  بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزى 
اســالمى گفت:اين ســتاد در كشور با حضور 
رؤساى ســه قوه و دستگاه هاى ملى تشكيل 
شــده و ستادهاى اســتانى آن نيز با عضويت 

متناظرين آن ها شكل گرفته است.
استاندار خراسان رضوى تأكيد  كرد: در شرايطى 
كه دشمن به طمع گسست نسلى و ارائه آدرس 
غلط، سعى در قطع اميد، نشاط و شادابى مردم 
و القاى نا اميدى در جامعه را دارد؛ بايد با اطالع 

رسانى از خدمات ارزشمند انقالب اسالمى اين 
توطئه ها را خنثى كرد.

وى تصريح كرد: اتحاد و همبستگى رمز خنثى 
كردن توطئه هاى دشــمنان اســت و انتقال 
ارزش ها و دستاوردهاى 40 ساله نظام به نسل 

جوان ضرورى و وظيفه همه دستگاه هاست.
رشيديان افزود: 12 كارگروه تخصصى ذيل اين 
ستاد فعاليت خواهند كرد كه شامل فرهنگى و 
هنرى، اقتصادى، علم و فناورى، رسانه و فضاى 
مجازى، روســتا و محروميت زدايى، ورزش و 
جوانان، زنان، تشــكل هاى مردم نهاد، حوزه و 
روحانيت، ايثار و شــهادت، بهداشت، درمان و 
سالمت، دفاعى و بسيج مردمى مى باشند.قائم 
مقام شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى هم 
در اين جلسه با تشــريح چرايى برگزارى اين 
مناسبت، تبيين وظايف دســتگاه ها و شيوه 
برگزارى برنامه هاى پيش بينى شــده؛ گفت: 
با توجه به حساســيت شرايط كشــور و انواع 
شبهه افكنى ها، تشديد دشمنى ها، وضعيت 
داخلى كشــور به لحاظ اقتصادى و معيشتى؛ 
اطالع رســانى از خدمات نظام و مقايسه آن با 
گذشته، به منظور تنوير افكار عمومى ضرورتى 
غير قابل اجتناب است.نصرت اهللا لطفى، با بيان 
اين كه 80 درصد جمعيت كشور دوران انقالب 
و قبــل آن را درك نكرده اند و 52 درصد هم 
جنگ تحميلى را، افزود: در چنين شــرايطى 
بايد دســتاوردهاى نظام اسالمى به نسل هاى 
دوم، ســوم و چهارم منتقل شــود. وى تأكيد  
كرد: به فرموده مقام معظم رهبرى آنچه بايد 
در برنامه هاى چهلمين ســال پيروزى انقالب 
اسالمى مالك عمل باشد؛ منطقى و مستدل 
بودن و باور پذير بودن آن ها باشــد و محدود 
به دهه فجر نباشد بلكه در طول سال استمرار 

داشته باشد.
با رونمايى از آرم ســتاد بزرگداشت چهلمين 
ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى در خراسان 
رضوى گام نخســت براى اجراى اين برنامه ها 

برداشته شد.

در حوالى امروز2

 دغدغه هاى والدين خراسان شمالى 
براى ثبت نام دانش آموزان

بجنورد- ســمانه محمدزاده ثانى: ايــن روزها والدين 
دانش آموزان حســابى درگير مســائل و مشكالت خاص 
ثبت نام فرزندان خود در مدارس هســتند مدارســى كه 
شــايد بر اســاس پيگيرى و تجربيات آن ها بهترين گزينه 
براى تحصيل فرزندانشان باشد مشكل ثبت نام و دوندگى 
بيشتر براى والدينى است كه فرزندان كالس اولى دارند و 
يــا مى خواهند فرزند خــود را از دوره اى به دوره تحصيلى 
ديگر بفرستند كه با كلى دوندگى و خستگى براى ثبت نام 
در مدارس با شــنيدن جمله جا نداريم يا در محدوده قرار 

نداريد مواجه مى شوند.
يكى از مادرانى كه براى ثبت نام فرزند خود در كالس اول به 
يكى از مدارس بجنورد مراجعه كرده، مى گويد: حدود دو ماه 
است كه براى ثبت نام فرزند خود به يكى از مدارس بجنورد 

مى آيم و مى روم ولى مى گويند جا نداريم.
يوســفى اظهار مى دارد: مدير مدرســه مى گويد بايد فرزندم 
را نزديك محل ســكونت ثبت نام كنم با توجه به اينكه من 
مستاجر هستم و اواخر شهريور ماه بايد محل سكونتم را تغيير 
بدهم و معلوم نيست به كجا بروم آنجا هم ثبت نام كنم ممكن 

است به محل سكونتمان دور باشد.
وى مى افزايــد: يكى دو بار به آموزش و پرورش شهرســتان 
مراجعه كردم كه متأسفانه  در آنجا به عينه ديدم كسانى كه 
كروكى آن ها با آدرس مدرسه يكى نيست ولى به دليل اينكه 

پارتى دارند بدون هيچ معطلى ثبت نام مى شوند.
يكى ديگر از شــهروندان كه مى خواهد فرزندش را به عقيده 
خود در بهترين مدرسه ثبت نام كند، اما از اينكه برخى از اين 
مدارس اختصاصى قشــر خاصى است گاليه دارد و مى گويد: 
برخى از اين مدارس كه داراى امكانات و سطح آموزشى خوبى 
هســتند امتيازاتى را براى ثبت نام اعمال مى كنند كه شامل 

حال ما نمى شود.
وى بيان مى كند: سختگيرى مسئوالن براى ثبت نام در اين 
نوع مدارس و نيز هزينه باالى مدارس غيردولتى، موجب شده 

كه هنوز نتوانم فرزندم را در مدرسه اى مناسب ثبت نام كنم.
مدير آموزش وپرورش بجنورد در اين زمينه مى گويد: ثبت نام 
دانش آمــوزان پايه اول ابتدايى از 22 خرداد 97 و همچنين 
ثبت نام دانش آموزان پايه هفتم نيــز از 11 تيرماه 97 آغاز 

شده است.
محمود اسدى در خصوص نحوه ثبت نام دانش آموزان اظهار 
مــى دارد: والدين بايد فرزندان خود را در مدرســه اى كه در 
محدوده جغرافيايى محل ســكونت خود وجود دارد، ثبت نام 

كنند.
وى مى گويد: عدم توجه والدين به اين مســئله و مراجعه به 
برخى مدارس خاص در ســطح شهر، بيشــترين مشكل را 

درزمينه ثبت نام كالس اولى ها ايجاد مى كند.
اسدى مى گويد: برخى والدين با تهيه قولنامه هاى صورى اقدام 
به ثبت نام فرزندان خود در مدرســه مى كنند كه الزم است 
اصناف در اين زمينه همكارى را با آموزش و پرورش داشــته 

باشد.
وى مى گويــد: برخــى والديــن به اصــرار مى خواهند در 
مدارســى فرزند خود را ثبت نام كنند كــه از نظر آنان از 
كيفيت خوبى برخوردار اســت ولى اكنــون تمام مدارس 
شهرستان از كيفيت آموزشــى خوب و يكسانى برخوردار 
هســتند و والدين فرزندان خود را در نزديك ترين مدرسه 
ثبت نام كنند زيرا خطرات راه براى آنان كمتر شــده و از 

ترافيك نيز كاسته مى شود.
وى در پايان مى گويد: والدين هيچ گونه نگرانى براى ثبت نام 
فرزندان خود نداشته باشند و فرزندان خود را در نزديكترين 
مدرسه ثبت نام كنند و بعد از مدتى اگر نقل و انتقاالتى وجود 

داشت و شرايطش بود جابه جا خواهند شد.

 شمِع هر جمع مشو...
يكــم. ُزلف بر بــاد مده، تا ندهى بر بــادم !... اين را آن «پاپ 
خواِن كذايى» مى خواند و حضرِت حافظ را در گور، روى ويبره 
مى گذارد!... اَمان از زلفكانى كه به دسِت باد سپرده مى شوند 
و دل و ديــن و عقل و هوش را -  از يك كنار- به دســِت باد 

مى سپارند. 
دوم. دختــرك، پارچه اى نازك بر ســر انداخته- در همين 
شهر-، چيزى شــبيه مانتو بر تن دارد با دكمه هاى باز و زيِر 
آن... استغفراهللا... خدا اين چشماِن پاك را از ما نگيرد، اما در 
شهر مى گويند؛ به نمايش گذاشتِن اَسَفل السافلين، اين روزها 

-بدجورى- ُمد شده.... پناه بَر خدا! 
ســوم. آن ســو تر، دخترِك ديگر- باز هم در همين شهر-... 
با مقنعه و چادر و ســاِق دست، آفتاِب سوزاِن نيمه تيرماه بر 
سر وصورت اش مى بارد و دانه هاى درشِت َعَرق بر پيشانى اش 

مى نشاند. 
چهارم. هر دو دختراِن شــهِر ما هستند. هر دو در آموزش و 
«پرورش» همين شهر و كشور باليده اند. هر دو در دانشگاه هاى 
خودمان درس خوانده اند. مديون هستيد اگر فكر كنيد «اولى» 
را كاخ سفيد و ترامپ، دالرِ سبز داده تا با اين شلوارِ پاره پوره 
به خيابان بيايد و نيز مديون هستيد اگر فكر كنيد، به حساِب 
بانكِى «دومى» از بيت مراجع عظام، پول ريخته اند تا با حجاب 
سفت و سخت در شهر، ظاهر شود.... خواهش مى كنم، «ساده 

انديش» نباشيم. 
پنجم. شنيده ام، برخى در آن سوِى آب، سنِگ دخترِك اول 
را بر ســينه مى زنند و او را «نماينده» همه دختران و بانواِن 
ايرانى مى دانند و برخى ديگر در جمهورى اســالمى، پرچِم 
دخترِك ديگر را باال مى گيرند و او را نماد و نماينده جامعه اش 
برمى شــمارند.... من اما نمى پســندم وُدُرست نمى دانم كه 
ماجرا را «حيدرى/نعمتى» كنيم و يكى را «ديو» و آن ديگر 
را «فرشــته» بپنداريم.... از اين دوگانه ســازى ها و دو قطبى 
كردن ها در جامعه خودمان- در همه اين ســال ها- َكم ضرر 
نكرده ايم. شــما را به خدا ! بس كنيد/ كنيم و كوشش كنيم، 

صورت مسئله  را جور ديگرى ببينيد/ ببينيم. 
ششم. آن ها كه - در همه اين سال ها- «حجاب» را سياسى 
كردند و آن را با نظام پيونــد زدند، اجراى آن را - آگاهانه يا 
ناآگاهانه- ســخيف و سست كردند. حجاب، مبانِى «عقلى و 
استداللى و فراحاكميتى و فطرى» دارد كه درباره اش بايد - با 
زيبايى- با جوان ترها حــرف زد.... نه تنها حرف زد، كه بايد 
سخن شــان را نيز - بردبارانه- شنيد. گپ و گفت با جواناِن 

سرزمينمان -هميشه- راهگشا بوده است. 
هفتم. همه اين ها را كه گفتم، به يك كنار... اگر اين «يكى» را 
نگويم، به گمانم حِق مطلب را ادا نكرده ام.... دوستان! حجاب 
-با همان مختصاتى كه در كتاِب شريِف خدا آمده- در كشور ما 
يك «قانون» است. قانون اما بايد چنان «روشن و بدون لكنت 
و تفسير ناپذير» باشد كه همه مردماِن جامعه - بدون استثنا- 
از آن يك فهم و دريافت داشته باشند، يا - دستكم- قانون بايد 
بر يك طيف يا بازه روشن، داللت كند. پس اگر ديديد، حوزه 
اجراى يك قانون، چنان باز و َگله ُگشاد و آويزان است كه هر 
آدمى با آن، سازِ خودش را كوك مى كند و مزقوِن خودش را 
مى نوازد، بدانيد از دو حالت، خارج نيست؛ يا آن قانون، خوب 

نوشته نشده يا مجرى هايش، بد اجرا مى كنندش.  
هشــتم. هرگز - مانند سه چهار ســاِل اخير- سابقه نداشته 
كه مخالفاِن نظام جمهورى اســالمى، چنين پاى كارِ مسئله  
يــا چالِش حجــاب و عفاف بيايند و در واقــع، بى حجابى و 
ُشل حجابى و بى عفتى را - مستقيم و غيرمستقيم- ترويج 
كنند. خيلى ساده انديشى است، اگر فكر كنيم، آن ها «بدون 
مطالعه»، پا به اين گود گذاشته اند. چشمان خودمان را كمى 
بازتر كنيم، صورت مسئله  خيلى روشن است؛ هم تجربه تلخ و 
تاريخِى اَنُدلُسى اش را داريم و هم تجربه هاى روزگارِ خودمان 

را.... همين و نه بيش ! 
+پ.ن: تيتِر يادداشت از يك غزِل جناِب حافظ برگرفته شده.  

 برگزارى اولين سالگرد شهادت 
شهيد مدافع حرم در «دررود»

دررود- خبرنگارقدس: مراسم اولين سالگرد شهادت شهيد 
مدافع حرم حجت االســالم سيدهادى علوى نسب با حضور 
خانواده شــهيد، امام جمعه، اقشــارمختلف مردم وجمعى از 

مسئوالن درمسجد جامع دررود برگزارشد.
شــهيد حجت االسالم ســيدهادى علوى نسب درحالى كه 
38ســال سن داشــت ودر حوزه هاى علميه چند شهرستان 
كشــور در مناطق محــروم خدمت كرده بود تيرماه ســال 
96درمنطقه تدميرسوريه به درجه رفيع شهادت نائل آمد و 
پيكر مطهرش 14تيرماه همان سال درجوار بقعه امامزادگان 

عين على وزين على دررود آرام گرفت.

 وقف 4 باب مغازه تجارى در فاروج
بجنورد- خبرنگار قدس: مســئول دفتر نمايندگى اوقاف 
شهرســتان فــاروج از وقف چهار باب مغازه تجــارى در اين 
شهرستان خبر داد. ســعيد عليپور گفت: واقف خير انديش 
قربانعلى فياض ســاكن شهر فاروج چهار واحد مغازه تجارى 
بــه ارزش 800 ميليون تومان را با نيــت امور قرآن و عترت 

وقف كرد. 
وى افزود: اين موقوفه دهمين وقف جديد در شهرستان فاروج 
در سال 97 است كه در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبركه 

نيز به ثبت رسيده است.
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فارس سرپرست شركت امور آب منطقه اى 
خراســان رضوى گفت: در حــال حاضر از 
مجموع 37 دشت در اين استان، حدود 34 
دشــت در وضعيت ممنوع و بحرانى است و 
تنها 3 دشت در خراسان رضوى در وضعيت 

مطلوبى قرار دارد.
محمد عاليى در حاشــيه نشســت بررسى 
مشــكالت قنات اين شهرستان كه در محل 
سالن جلسات فرماندارى سبزوار برگزار شد؛ 
گفت: ميانگين بارش بارندگى طى امســال 

در خراسان رضوى، 129 ميلى متر بوده كه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 28 درصد 
كاهش  يافته است.سرپرست شركت امور آب 
منطقه اى خراسان رضوى افزود: اين استان 
طى 18 سال اخير در دوره خشكسالى قرار 
گرفته كه براساس شواهد حوزه دانشگاهى، 
به زودى از دوره خشكسالى خارج مى شويم. 
وى وضعيت آب در خراسان رضوى را بحرانى 
دانست و بيان كرد: اين بحران آب ارتباطى 
با خشكسالى ندارد و به دليل مصرف بيش  از 

اندازه و اسراف شديد آب دچار كمبود شديد 
آب در اســتان شــده ايم.عاليى ادامه داد: با 
مصرف بهينه آب هيچ گونه مشكلى در تأمين 
آب موردنياز وجود ندارد، ولى ادامه برداشت 
به شيوه هاى صحيح، شرايط خراسان رضوى 
را در وضعيت بدترى قرار مى دهد.سرپرست 
شــركت امور آب منطقه اى خراسان رضوى 
بابيان اينكه خوشبختانه دولت براى مديريت 
آبى برنامه جامعى ارائه كرده اســت؛ تصريح 
كــرد: در كارگروه ملى ســازگارى با كم آبى 

خراسان رضوى مصوب شده كه از آب شرب 
و بهداشت نبايد در فضاى سبز استفاده شود 
و شركت آب منطقه اى استان با اين موضوع 

برخورد شديد مى كند.
وى با اشــاره به موضوع انتقال آب از درياى 
عمان يــا خليج فارس به خراســان رضوى؛ 
گفت: در حال حاضر به دليل وجود چاه هاى 
غيرمجاز و اســراف آب با كمبود منابع آبى 
مواجه هســتيم و انتقال آب به اين اســتان 

مشكلى را حل نمى كند.

سرپرست شركت امور آب منطقه اى استان:

انتقال آب از درياى عمان به خراسان مشكلى را حل نمى كند

آيت اهللا علم الهدى در گردهمايى بانوان فعال 
در ترويج فرهنگ حجاب و عفاف:

حجاب ضامن هويت ملى در جامعه است
قدس:نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى و امام جمعه مشهد گفت:حجاب ضامن 
اجراى هويت ملى، دينى و انقالبى بوده و دشمن مى خواهد اين سه هويت را از ما 
بگيرد.  آيت اهللا سيد احمد علم الهدى در گردهمايى بانوان فعال در ترويج فرهنگ 
حجاب و عفاف كه روز گذشــته در دفتر امام جمعه مشهد برگزار شد، اظهار كرد: 
حجاب براى ما يك عامل قطعى در هويت ملى، دينى و اسالمى بوده و خداوند در 
مســئله حجاب هم حدود هم وجوب و هم نقطه هويتى اش را به عنوان حجاب و 

عفاف مشخص مى كند.
وى افزود: لباس رسمى زنان ايرانى قبل اسالم هم چادرى سفيد بود كه در زيرش 
كالهى مى گذاشتند تا قد و اندامشان مشخص نباشد پس حجاب هويت ملى نيز 
دارد. عضو مجلس خبــرگان رهبرى گفت: تنازل در بحث حجاب موجب نابودى 
اصل حجاب و مبارزه با ارزش دينى و ملى ما مى شود و سعى بانوان فعال در ترويج 
فرهنگ حجاب و عفاف بايد اين باشــد كه در سطح تعالى حجاب حركت كنيد، 
جذب جوان امروز براى ما بسيار مهم است، اما اين جذب بايد به سمت دين باشد.

امام جمعه مشهد گفت: دين سياسى،ابزارى كردن دين براى جذب جوان با تنزل 
ارزش هاى دينى همراه است.آيت اهللا علم الهدى تصريح كرد: حجاب ضامن اجراى 
هويت ملى، دينى و انقالبى بوده و دشــمن مى خواهد اين ســه هويت را بگيرد تا 
مقاومت دينى ما، پايمردى و ايستادگى پاى انقالب كمرنگ شده و با اين وضع ما 
لقمه نصفه روزه براى دشمن هستيم.وى بيان كرد: توسعه انقالب ما با ايستادگى 
مردم پاى اين انقالب ممكن است زيرا مردم دين خود را پاى اين انقالب مى بينند و 

بايد تأكيد  كرد گرفتن حجاب، گرفتن هويت انقالبى، دينى و ملى ماست.

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

عضو شوراى ملى زعفران:
 نام طالى سرخ ايرانى 

هر روز كمرنگ تر مى شود

فارس:عضو شــوراى ملى زعفران با اشاره به اينكه ايران بايد 
به عنوان بزرگ ترين توليدكننده زعفران، بازارهاى جهانى را به 
دست بگيرد؛ گفت: متاســفانه نام طالى سرخ ايرانى هر روز 

كمرنگ تر مى شود.
فرهاد ســحرخيز گفت: تدويــن، اصــالح و اجرايى كردن 
استانداردهاى اجبارى در كشور بايد سرعت بيشترى بگيرد 
و نوسانات ارز صادرات محصوالت زعفرانى را تحت تاثير قرار 

داده، به طورى كه صادرات را متوقف كرده است.
عضو شــوراى ملى زعفران ادامه داد: با توجه به اينكه در سال 
حمايت از كاالى ايرانى هستيم، انتظار داريم، دولت و مسئوالن 
از واحدهاى توليدى كه توان رقابت با ساير واحدهاى توليدى 
خارجى را دارند، حمايت كنند و در كشور، محصوالت زعفران 

چشم اندازى براى 20 سال آينده ندارد.
وى متذكر شد: رقابت در محصول زعفران از سال 80 در ميان 
ايران و اســپانيا شروع شد، اين رقابت درحالى است كه ايران 
بزرگ ترين توليدكننده زعفران در دنيا است و بايد بازارهاى 
جهانى زعفران را به دســت بگيرد، اما اكنون رقباى جديدى 
از كشورهاى همسايه به جمع رقبا پيوسته اند كه اين مسئله 

مايه نگرانى است.

��ر

حسين پورحسين  اختتاميه سى و ششمين دوره مسابقات دانش آموزى قرآن، عترت 
و نماز با حضور معاون ابتدايــى وزارت آموزش و پرورش، مديركل قرآن، عترت و نماز 
وزارت آموزش و پرورش و با مشاركت 700 دانش آموز دختر حوزه قرآنى سراسر كشور 

در تاالر قدس حرم مطهر رضوى برگزار شد.
معاون ابتدايى وزارت آموزش و پرورش در اين همايش گفت: قرآن كتاب زندگى است و 

بايد عبارات آن را حفظ كرد تا به آگاهى رسيد و بر اين اساس بايد عمل كرد.
رضوان حكيم زاده با اشــاره به اينكه قرآن بايد راهنماى زندگى ما باشــد، افزود: بايد 

محتواى تربيتى را از آموزه هــاى قرآنى بگيريم و در همه امور 
با اســتفاده از آن تدبر كنيم، زيرا قرآن كتاب همه است و براى 
عده اى خاص نيست.مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى 
در حاشيه اين مراسم در گفت وگو با قدس گفت: در اين دوره از 
مسابقات 700 دانش آموز پسر و 700 دانش آموز دختر از سراسر 
ايران اســالمى در حوزه پژوهش قرآن، عترت و نماز مشاركت 
داشتند كه به همراه مربيان و ناظران به ميزبانى آموزش و پرورش 

خراسان رضوى مسابقات با كيفيتى را برگزار كرده اند.قاسمعلى خدابنده با تأكيد بر اينكه 
مشــهد مقدس به دليل جايگاه ويژه حرم مطهر رضوى هميشه آماده پذيرش معلمان 
و دانش آموزان سراســر كشور بوده اســت، افزود: آموزش و پرورش نسبت به نونهاالن، 
نوجوانان و دانش آموزان و معلمان و مربيانى كه در مســير قرآن گام برمى دارند، توجه 
ويژه اى دارد و در تمام مدارس، آموزه هاى قرآنى توسط مربيان انجام مى شود.وى با اشاره 
به اينكه در دارالقرآن هاى آموزش و پرورش قرائت قرآن كريم، ترتيل و تفسير و حفظ 
قرآن آموخته مى شود، گفت: آموزش و پرورش خراسان رضوى در حوزه هاى قرآنى در 
بخش پسران عملكرد فاخرى دارد و قاريان شاخصى در سطح كشور داشته و در مسابقات 

قرآنى جهانى هم سرآمد است.
خدابنده با اعالم اينكه در سه سال گذشته، برگزارى مسابقات قرآنى كه قبل از آن توسط 
اوقاف و امور خيريه تدارك ديده مى شــد برعهده آموزش و پرورش گذاشته شد، افزود: 
آموزش و پرورش استان خراسان رضوى در مسابقات جهانى داراى اعتبار و مقام است 
و دانش آموزان اســتان همراه با ديگر استان ها در مسابقات بين المللى و اعزام به ديگر 

كشورها در فهرست دعوت شدگان قرار دارند.

وى عنوان كرد: مختار دهقان، قارى بين المللى قرآن از فرهنگيان خراسان رضوى است 
كه در كشور رتبه اول و در مسابقات مالزى رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى اعالم كرد: دانش آموزان پسر خراسان رضوى 
با اختالف بســيار زياد نسبت به ديگر استان ها در اين دوره از مسابقات، رتبه اول را به 

دست آورده اند و نتايج حاصله در بخش دختران هم نويد بخش اين امر است.
قاسمعلى خدابنده اعالم كرد: براى برگزارى مسابقات قرآنى بين المللى دانش آموزان در 
مشهد مقدس براى سال آينده اعالم آمادگى مى كنيم و اين موضوع را به وزارت آموزش 
و پرورش هم اعالم كرده ايم تا مسابقات بين المللى قرآن كريم دانش آموزى جهان اسالم 

در كنار مضجع شريف آقا على بن موسى الرضا(ع) برگزار شود.
وى تعامل بين آموزش و پرورش و آستان قدس رضوى را بسيار مستحكم و عالى دانست 
و افزود: در اين راستا با اوقاف و امور خيريه، شوراى اسالمى شهر مشهد و استاندارى و 
ديگر دســتگاه ها ارتباط خوبى برقرار است و اين هماهنگى و انسجام، نقطه قوتى براى 

برگزارى مسابقات بين المللى قرآن كريم دانش آموزان جهان اسالم به شمار مى آيد.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى در گفت وگو با قدس عنوان كرد

آمادگى براى برگزارى مسابقات قرآن دانش آموزان جهان اسالم در مشهد

محتواى تربيتى را از آموزه هــاى قرآنى بگيريم و در همه امور 
با اســتفاده از آن تدبر كنيم، زيرا قرآن كتاب همه است و براى 
عده اى خاص نيست.مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى 
در حاشيه اين مراسم در گفت وگو با قدس گفت: در اين دوره از 
 دانش آموز دختر از سراسر 
ايران اســالمى در حوزه پژوهش قرآن، عترت و نماز مشاركت 
داشتند كه به همراه مربيان و ناظران به ميزبانى آموزش و پرورش 

خراسان رضوى مسابقات با كيفيتى را برگزار كرده اند.قاسمعلى خدابنده با تأكيد بر اينكه 

فرجام علوى



��م �وم ��ر
مديرعامل برق منطقه اى خراسان:

 كمبود آب پشت سدها توليد برق را
 با اختالل همراه كرده است

تسنيم: مديرعامل برق منطقه اى خراسان گفت: كم بودن 
آب پشــت سدها سبب شده كه توليد برق با اختالل مواجه 
شده و حتى خاموشــى هايى هم در شبكه به وقوع بپيوندد 

كه اين مسئله امكان صادرات را محدود و محدودتر مى كند.
محمدحســن متولى زاده افــزود: ما قراردادى را با كشــور 
افغانستان منعقد كرده ايم كه در آن قيد شده حداكثر 100 
مگاوات صادرات برق به اين كشــور انجام مى شود، اما گفته 

شده كه اين ميزان در شرايط مختلف متفاوت است.
وى ادامه داد: طبيعى است كه در وضعيتى كه شبكه داخلى 
خراسان رضوى دچار مشكل شده باشد نمى توانيم صادرات به 
كشورهاى ديگر داشته باشيم و محدود كردن صادرات ما به 
اين علت بوده كه در شبكه داخلى دچار محدوديت نشده و 

ساعات خاموشى مان كاهش داشته باشد.
مديرعامل برق منطقه اى خراسان با اشاره به درخواست كشور 
پاكستان از خراسان رضوى براى صادرات برق، تصريح كرد: 
امسال به علت كمبود بارش به ميزانى كه براى آن برنامه ريزى 
شده بود نتوانستيم توليد برق داشته باشيم و به همين علت 

شاهد كمبود 4000 مگاواتى برق در شبكه هستيم.
متولى زاده ادامه داد: در تمام فصول ســال به غير از تابستان 
خراسان رضوى از طريق صادرات برق ارزش افزوده مناسبى 
را براى استان توليد مى كند كه متأسفانه امكان تحقق اين امر 
در اين فصل وجود ندارد. وى تأكيد كرد: همچنين كم بودن 
آب پشت سدها نيز سبب شده كه توليد برق با اختالل مواجه 
شده و حتى خاموشــى هايى هم در شبكه به وقوع بپيوندد 

كه اين مسئله امكان صادرات را محدود و محدودتر مى كند.

معاون امور اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم 
دادگسترى خراسان رضوى:

 اولويت اول قوه قضائيه كمك
 به سرمايه گذارى مشروع و اقتصاد است

قدس: معاون امور اجتماعى 
وپيشــگيرى از وقــوع جرم 
دادگسترى خراسان رضوى و 
قضات شعبه هاى ويژه صنعت 
واحد صنعتى  از دو  اســتان 
در شــهرك صنعتى  مستقر 

توس بازديد كردند.
ســيد امير مرتضــوى گفت: 

ظرف چهار سال اخير با ورودقوه قضائيه  به بخش اقتصاد 
170 واحد صنعتى در اين اســتان به شروط اجاره، اجاره 
به شــرط تمليك و واگذارى به شــخص ثالث از تملك 

بانك ها خارج شده اند.
 وى افــزود: در چارچــوب اهميت مســائل اقتصادى و 
تأكيد ات رهبر معظم انقالب اســالمى سه كميسيون حل 
اختالف وحمايت از ســرمايه گذارى مشــروع، صيانت از 
قوانين و مقررات و نيز پيشــگيرى از بحران در واحدهاى 
صنعتــى در قــوه قضائيه  شــكل گرفته كه مســئوليت 
كميســيون حل اختالف برعهده معاونت پيشــگيرى از 

وقوع جرم دادگسترى است.
مرتضوى ادامه داد: ازابتداى ســال 1393 تا پايان ســال 
1396 افزون بر 3000 هزار نشست توسط كميسيون حل 
اختالف با حضور صاحبان صنايع در خراسان رضوى برگزار 
و منجر به رفع مشــكالت 965 واحد صنعتى و همچنين 
پيشگيرى از تعطيلى واحدهاى صنعتى ازبيكارى 33 هزار 
نفر فقط طى ســال گذشــته، جلوگيرى شد. معاون امور 
اجتماعى وپيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى خراسان 
رضوى گفت: طى چهار ســال اخير 11 دفتر كميسيون 
حل اختالف و حمايت از سرمايه گذارى مشروع در مشهد، 
چناران، طرقبه شانديز، كالت،نيشــابور، گناباد، فريمان، 

تربت حيدريه، كاشمر و سبزوار تشكيل شده است. 
وى عنــوان كرد: طــى اين مــدت 1369 بازديد قضايى 
توســط همكاران قضايى و متصديان دفاتر حل اختالف 
ازواحدهاى صنعتى خراســان رضوى انجــام و منجر به 
احصاى 14 معضل از جمله ماليات، ممنوع الخروج شدن 
صاحبان صنايع، وجــود قوانين متناقض و متعدد، بدهى 
دستگاه هاى دولتى به واحدها و ارائه 14 راهكار براى حل 

آن ها و در برخى موارد صدور بخشنامه شد.
مرتضوى در ادامه گفــت: در همين چارچوب طى 554 
بازديد و برگزارى 143 نشســت با حضور صاحبان صنايع 
و ســاير دست اندركاران از تعطيلى 203 واحد صنعتى در 

خراسان رضوى جلوگيرى شد. 

 استخراج اميد از معادن
 معدن كاران خراســان رضوى اميدوارند با حمايت هاى بيشتر 

مديران اندكى از مشكالتشان كاسته شود.
همچنان كه فعاالن و متوليان بخش معدن مى دانند در سال هاى 
اخير همانند بسيارى از بخش هاى ديگر اقتصاد، در اين حوزه نيز 
مشكالت ريز و درشت فراوانى وجود داشت و برخى از مطالبات 
آن ها به زخم هاى كهنه تبديل شده است تا آنجا كه تعدادى از 

فعاالن اين بخش را از ميدان به در كرده است.
در همين حال وقتى معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
خراســان رضوى به فاصله كمــى از انتخابش در جمع مديران 
اين حوزه از اهميت و نقش معدن در اقتصاد و اشــتغال استان 
ســخن مى گويد، اميدهاى آن ها زنده مى شــود و انتظار دارند 
بزودى تغييرات مثبتى را شــاهد باشند. معاون هماهنگى امور 
اقتصادى استاندارى خراسان رضوى درجلسه كميسيون معدن 
اتاق بازرگانى خراســان رضوى مى گويد: حوزه معدن مى تواند 
بــا توجه به ظرفيت هاى باال در طــرح كارورزى و به كارگيرى 
دانش آموختگان دانشــگاهى در اين بخش و آموزش آنان ورود 
جدى ترى داشته باشد كه در اين بخش مى توان از ظرفيت نظام 
مهندسى معدن استفاده كرد. قربان ميرزايى مى افزايد:با توجه به 
اينكه مناطق روستايى و محروم خراسان رضوى داراى ظرفيت 
معدنى خوبى هستند مى توان از فرصت تسهيالت توسعه اشتغال 
روســتايى براى سرمايه گذارى و ارائه طرح هاى مناسب در اين 
حوزه بهره برد كه هم به توسعه اين مناطق و ايجاد اشتغال و هم 

تقويت بخش معدن و فرآورى معدنى كمك مى كند.
 به گفته وى تشــكيل پنجره واحد معدنــى از جمله مباحث 
مهمى است كه در اين حوزه بايد دنبال شود كه با توجه به بعد 
ملى اين موضوع بايد با جديت از مركز پيگيرى شود. وى اظهار 
مى دارد: به منظور حل مشكالت حوزه معدن بايد شوراى حل 
اختالفات بين دســتگاه ها در حوزه معدن با سرعت بيشتر در 
فواصل زمانى كوتاه تر تشكيل جلسه داده و مباحث را پيگيرى 

و رفع كند. 
هرچند سخنان معاون محترم اميدوار كننده است و بايد براى 
تحقق آن ها همكارى ها بيش از پيش باشد، اما به نظر مى رسد 
مشكالت رســوب كرده بخش معدن با توجه به نوسانات غير 
معمول قيمت ها اين روزها سنگين تر از هميشه شده اند و برطرف 
كردن آن ها به چالشى جدى تبديل خواهد شد. به گفته فعاالن 
اين حوزه، ماشــين آالت و تجهيزات استخراج فرسوده بوده و 
خريد يا حتى بازســازى آن ها نيز نيازمند بودجه هاى سنگينى 
است كه اگر دولت حمايت نكند معدن داران توان بهينه سازى 
آن ها را ندارند. برخى از معدن داران معتقدند قيمت حامل هاى 
انرژى و نبود بازار فروش و مشــكالت تسهيالت بانكى از ديگر 
معضالت اين حوزه مى باشــد. با اين وصــف اميدواريم با ورود 
جدى تر استاندارى به موضوعات مرتبط با معدن پروسه صدور 
پروانه ها و اعطاى تسهيالت كوتاه تر و آسان تر شود و تمهيداتى 
انديشيده شود تا ماشين آالت به روزترى با قيمت هاى واقعى در 
اختيار معدن كاران قرار گيرد تا توان رقابت در عرصه بين الملل 
را داشته باشند و ديگر به خاطر ناقص بودن چرخه توليد مجبور 

به خام فروشى نباشند.

: معاون امور اجتماعى 
وپيشــگيرى از وقــوع جرم 
دادگسترى خراسان رضوى و 
قضات شعبه هاى ويژه صنعت 
واحد صنعتى  از دو  اســتان 
در شــهرك صنعتى  مستقر 
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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     .

 پرداخت پول هاى زور براى يك برچسب!
شــما را به خدا به برچسب هايى كه به وانت ها مى دهند و 
پول زورى كه بدون حســاب و كتاب مى گيرند يك نگاه 
بيندازيد. هيچ جاى كشــور همچين چيزى نيست، بخدا 

دزديه!
915...4161

 درخواست براى بازگشايى يك خيابان
مسئوالن دست اندركار؛ انتهاى خيابان كوشش مسدود است و همه خودروها از داخل قائم 19 

تردد دارند، لطفاً براى باز شدن خيابان كوشش به 35 مترى دوم اقدام كنيد.
935...3704

 برچسب هاى زشت تبليغاتى
متاســفانه روى درب خانه ها پر شــده از برچســب هاى 
تبليغاتى مشــاغل مختلف مانند تخليه چاه و...كه ظاهر 
بسيار زشتى به درب منازل داده است كه حتى پس كندن 
آن نيز باقيمانده آن روى درب مى ماند. به چه سازمانى بايد 

شكايت كنيم؟
935...3940

 جوابيه اتوبوسرانى
در پاسخ به پيام يك هموطن محترم مندرج در شماره 8723 مورخ 97/4/12 با موضوع: «يك درخواست 
از اتوبوسرانى؛ من يك جانباز هستم بتازگى يك سفر به مشهد مقدس داشتم، متأسفانه اتوبوس هاى فلكه 
آب به فرودگاه را جمع كردند. وقتى علتش را پرسيدم، گفتند به خاطر درآمد بيشتر تاكسى هاى فرودگاه 
اين كار را كردند. از شهردار محترم مشهد و مسئوالن محترم تقاضا دارم دوباره نسبت به راه اندازى اين 
مسير اقدام كنند، چون همه مردم سرمايه دار نيستند». به استحضار هموطن محترم مى رساند خطوط 
خيابان امام رضا(ع) همزمان با راه اندازى مسير ويژه خط BRT اصالح مسير گرديده و به محل جديد 
منتقل شــده است. در حال حاضر خط 77 به مقصد فرودگاه در مسير ميدان 15 خرداد و خط يك 

قطارشهرى نيز از ميدان بسيج به مقصد فرودگاه سرويس دهى مى نمايند.

 پرداخت پول هاى زور براى يك برچسب!

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.

على محمدزاده

فاطمه معتمدى بازار كفــش عامل يكى از 
بازارهاى بورس توليد،عرضه و فروش انواع كفش 
مردانه، زنانه و بچگانه است كه عمدتاً هم توليدات 
كارگاه هــاى توليد كفش مشــهد در آن عرضه 
مى شود. اين بازار كه اتفاقاً فاصله چندانى با حرم 
مطهر امام رضا(ع) ندارد، مى تواند حداكثر استفاده 
از حضور زائر را براى رونق بخشــى به توليد در 
مشهد در حوزه كفش را از آن خود كند، اما با اين 

حال اين روزها در كسادى و ركود بسر مى برد.

 كسادى بازار كفش 
يكى از فعاالن اين بازار كه به گفته خودش از هفت 
سالگى در كار كفش بوده است به دليل مشكالت 
بخش توليد كفش، بيش از 18 سال است كه از 
عرصه توليد خارج شــده و فقط به حوزه فروش 
كفش روى آورده اســت. وى كه 52 سال در اين 
حرفه و كار ســابقه دارد، مى گويــد: اوضاع بازار 
كفش به دليل قدرت خريد نداشتن مردم خيلى 
كساد است و از عيد نوروز تاكنون بين 10 تا 15 
درصد قيمت كفش مردانه گران تر شده است. وى 
با اشاره به گرانى و نوسانات قيمت دالر بخصوص 
طى يك مــاه اخير اضافه مى كند:اين مســئله 
افزايش قيمت مــواد اوليه توليد كفش از جمله 
چســب و يراق آالت را كه عمدتاً وارداتى است 
و از كشورهايى مانند تركيه و چين وارد و تأمين 
مى شود در پى داشته است. ضمن اينكه به دليل 
اين گران شــدن برخى واحدهاى تأمين كننده 
مواد اوليه از فروش اين اقالم به كارگاه هاى توليد 
كفش با هــدف فروش با قيمت باالتر خوددارى 
مى كنند. وى ادامه مى دهد:البته به دليل اينكه 
بازار كشش ندارد، گران شدن قيمت مواد اوليه 
هنوز بر فروش اثر خود را نشــان نداده است چرا 
كــه مغازه ها همچنان مملو از كفش هاى قبل از 
عيد است، اما براى خريد جديد بايد پول بيشترى 
پرداخت كرد. وى مى افزايــد: قيمت مواد اوليه 
نظير چسب از يك حلب 100 هزار تومان در پى 
گران شدن دالر به 200 هزار تومان رسيده است.

 توليد متناسب با جيب مردم
وى يادآور مى شــود: از سوى ديگر قدرت خريد 
نداشتن مردم سبب شده است توليد كننده براى 
اينكه بتواند كفشى متناسب با وضعيت اقتصادى 
و جيب مردم توليد كند از كيفيت بكاهد تا بتواند 
اجناس را بفروشد و هزينه توليد و اجاره را تأمين 

كند.

 فروش روزانه 2 تا 3 
جفت كفش!

وى خاطرنشان مى كند: فروش 
مــا روزانه حداكثر دو تا ســه 
جفت كفش اســت در حالى 
كه با اين درآمد نمى توان حتى 
هزينه آب،برق را پرداخت كرد 
چه برســد به اجاره هاى باال و 
ميليونى! اين فروشنده و توليد 
كننده با تجربه ياد آور مى شود: 

كفش توليد مشهد يكى از با كيفيت ترين توليدات 
كفش در ايران است با اين حال مانند كفش تبريز 
شناخته شده نيست و تبليغى صورت نگرفته است 
در حالى كه با توجه به اينكه عمده توليد كفش 
در مشــهد در كارگاه هاى كوچك انجام مى شود 
و كارخانه بزرگ وجود ندارد، تأمين هزينه تبليغ 
خارج از توان توليد كننده مشهدى است. بنابراين 
اتحاديه،اتاق اصناف و ارگان هاى مرتبط با توليد 
بايد به حمايت از توليد كفش در مشهد بپردازند 
و كيفيت برتر و قابل توجه كفش توليد مشهد را 

معرفى كنند.

 از سود 100 تا 20 درصدى
وى درخصوص مالك هاى تعيين قيمت كفش 
در مشــهد به طورى كه گاه يــك نوع كفش با 
قيمت هاى متفــاوت در بازار عرضه مى شــود، 
مى گويد: ظاهراً كه هر فروشنده اى به هر قيمتى 
كه بخواهد، مى فروشد به طورى كه برخى با 100 
درصد ســود و به دو برابر قيمت مى فروشــند و 
عده اى هم به ســود 20 درصد قانع هستند، اما 
به طورميانگين فروشــنده بين 30 تا 40 درصد 

سود مى برد كه البته به دليل 
اجاره هاى باال و خواب كفش 
براى فروش است در حالى كه 
اين ســود براى توليد كننده 
جزيى و شايد پنج درصد باشد.
وى درباره خدمــات اتحاديه 
به صنف توليد و فروشندگان 
واحدهاى  مى گويــد:  كفش 
صنفــى كفــش، خدماتى از 
اتحاديــه آن طور كــه بايد، 
دريافت نمى كنند و فقط اين اتحاديه اســت كه 
ســاالنه حق عضويت مى گيرد و حضور بازرسان 
براى رصد داشتن پروانه كسب است. وى درباره 
پيش بينى وضعيت بازار كفش در ســال جارى 
تصريــح مى كند:اگر اوضاع طبــق روند كنونى 
ادامه داشته باشد، بســيارى از واحدهاى فروش 
كفش قادر به ادامه كار نخواهند بود و ورشكسته 
مى شــوند و بايد به فعاليت در اين حرفه خاتمه 
دهند بخصوص اينكه اكنون عمده كارخانجات 
توليد كفش تحويل سفارشات كفش را منوط به 
پرداخت نقدى كرده اند در حالى كه تا قبل از اين 

به صورت چكى و مدت دار بود.

 توليد 6 هزار جفت ساالنه
فروشــنده بعدى كه به گفته خودش داراى30 
سال سابقه در حرفه توليد كفش است و اكنون 
به دليل كسادى بازار در كنار توليد به فروشندگى 
كفش نيز روى آورده اســت، اظهار مى دارد: طى 
اين 30  ســال فعاليت در توليد كفش، به طور 
ميانگين بين 4000 تا 6000 جفت كفش بود در 
حالى كه از ابتداى سال جارى توليد كفش در اين 

واحد بيشتر از 300 تا 400 جفت نبوده است.
وى درباره دليل اين مسئله اضافه مى كند: دليل 
اصلى ركود بازار و قدرت خريد نداشــتن مردم 
است. از ســوى ديگر مواد اوليه توليد كفش كه 
عمدتاً وارداتى اســت به خاطر نوسانات قيمت 
دالر گران شده و بيشــتر واحدهاى فروش اين 
اقالم حاضر به عرضه و فروش آن به توليد كننده 
نيســتند. بنابراين توليد كنندگان براى توليد با 

كمبود و نبود مواد اوليه روبه رو هستند.

 افزايش 30 تا 40 درصدى
 قيمت مواد اوليه

وى با بيان اينكه از ابتداى سال تاكنون نرخ مواد 
اوليه بين 30 تا 40 درصد گران شده است، اضافه 
مى كنــد: قيمت هاى كفش به دليل عدم توان و 
كشش بازار همانند نرخ هاى سال قبل و شايد هم 
ارزان تر شده باشــد با اين حال براى خريد دوره 
جديد با توجه به گران شــدن قيمت مواد اوليه 

توليد نرخ ها افزايش خواهد يافت.
وى درباره افت فروش نسبت به سال گذشته 
ادامه مى دهد: فروش نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل حدود 30 تــا 40 درصد كاهش 
يافته اســت. هرچند همه ســاله در ابتداى 
سال بازار راكد اســت، اما بعد از ماه رمضان 
و به دليل مناســبت ها بازار رونق داشــت در 
حالى كه امسال اين رونق وجود نداشت.ضمن 
اينكه يكى از داليل كســادى بازار زياد شدن 

واحدهاى فروش كفش است.
وى دربــاره كيفيت توليد كفش در مشــهد 
نسبت به ساير نقاط كشور مى گويد: توليدات 
كفش مشــهد در بخش كفش زنانه و مردانه 
نسبت به تبريز عالى است، اما چندان معروف 
نشده است به طورى كه كارهاى خوب به نام 
تهران و حتى تبريز به فروش مى رسد. وى با 
بيان اينكه فروش روزانه واحدها ضعيف است، 
مى گويد: اين در حالى اســت كــه قيمت ها 
مناســب و ارزان اســت با اين حال به دليل 
قدرت خريد نداشتن مردم برخى واحدها در 
آســتانه تعطيلى و توليد كننده هم از تعداد 
توليد كاسته اســت. متصدى واحدى بعدى 
فروش كفش در بازار عامــل نيز مى گويد: با 
توجه به گران شــدن حداقــل 40 درصدى 
قيمت مواد اوليه، بايد منتظر حداقل افزايش 
20 درصــدى قيمت كفش بود. اين در حالى 

است كه بازار كشش تغيير قيمت را ندارد.

قدس از گرانى مواداوليه و كسادى يك شغل قديمى گزارش مى دهد

پاى دالر در«كفش» مشهد

فروش ما روزانه 
حداكثر دو تا سه جفت 

كفش است در حالى كه 
با اين درآمد نمى توان 
حتى هزينه آب،برق را 

پرداخت كرد
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روی �ط حاد� والدين شهيد «بهرام نواده طيبى» در گفت وگو با قدس:

خبرشهادتش پايان فراق بود
ســرور هاديان اينكه عزيزت برود و سال ها 
چشم انتظار بمانى، شايد سخت ترين نوع رفتن ها 
باشــد. يادآورى صحنه اى كه از زيرآيينه و قرآن 
ردش كنى، يك كاســه آب پشت سرش بريزى، 
خداحافظى، دست تكان دادن ها، آن لبخند و نگاه 
شيرين پسر با مادر و پدر فراموش شدنى نيست. 
هفت سال انتظار مى شود چند روز، چند ساعت 
و دقيقه و ثانيه؟ ثانيه هايى كه هر كدام بسختى 
يك قرن مى گذرند. در منزل را كه باز مى كنند، 
بيــش از هرچيز مهمان نوازى مردمان جنوب را 

يادآور مى شوند.

 آرامش بسيار و صبورى ستودنى 
كنار مادر و پدر شــهيد «بهرام نواده طيبى» كه 
مى نشينم، آرامش هردوى آن ها توجهم را جلب 
مى كند. امروز21 تيرماه سالروز شهادت پسرى 
است كه سال ها مادرش در تنهايى براى شنيدن 
فقط خبرى از او دستانش را رو به آسمان مى برده 
تا بتواند آن چشم انتظارى را التيام بخشد و پدرى 
كه در هرنماز،ســجده شــكر به جا مى آورد كه 
راضى ام به رضاى او.  اين هفته با بچه هاى گروه 
فرهنگسراى پايدارى با حضور عليرضا دلبريان، 
راوى خوش لهجه دفاع مقدس در برنامه هفتگى 
آن ها براى ديداربا خانواده شهدا و ثبت لحظه هاى 
ماندگارخاطرات و شــيوه و سبك زندگى آن ها، 
همان هايى كه صبورى و بى ادعايى شان ستودنى 
است، همراه مى شوم.  «فاطمه رضاقلى زاده» مادر 
شــهيد مى گويد: اصالتاً من و همسرم اهل اهواز 
هســتيم وجنگ را از نزديك لمــس كرده ايم. 
دردوران جنگ، امام رضا(ع) ما را طلبيد و مجاور 
شديم. بهرام كه پســر دوم ما بود ازهمان دوران 
تحصيل در اهواز به رشــته برق عالقه مند بود و 
در همين زمينه كار مى كرد. چهار فرزند حاصل 
زندگى مشتركمان اســت،اختر، منوچهر، بهرام 
و افســانه فرزندان ما هستند كه منوچهر هم در 

دوران جنگ در منطقه بود.

 رفتن هايى عاشقانه 
او مى افزايــد: دوران جنگ بــود و بهرام پس از 
گذراندن دوره آموزشى در مشهد عازم انديمشك 
شــد. سال 67 ســربازى اش كه تمام شد، هنوز 
24 ســاعت نگذشــته بود كه به ما گفت دوباره 
برمى گردم اهواز تا براى دفاع از كشورمان در كنار 
دوستانم باشم. هرچه به او اصرار كرديم كه تازه 
سربازى ات تمام شده و بمان، گفت من زن و بچه 
ندارم. بايد بروم تا دوســتانى كه متأهل هستند، 

بيشتر بتوانند كنار خانواده هايشان باشند.

 آخرين ديدار
هميشه موقع رفتن، پشــت سرش تا دور شدن 
نگاهش مى كردم، اما اين بار او بر خالف هميشه 
از سمت راست خيابان، جهت رفتنش را انتخاب 

كرد. و اين آخرين ديدار بود. حاال ســكوتى بين 
ما حكمفرما مى شود. من بغض مى كنم. مى دانم 
آخرين نگاه و وداع هميشــه سخت است براى 

مادرى كه پاره تنش را ديگر نبيند.

 فيلم اسارت؛ آخرين قاب ماندگار
بغــض، گلوى مادر را مى گيــرد و بالفاصله 
پــدر شــهيد ادامــه مى دهــد: در منطقه 
فكه،عراقى ها در يك حمله، رزمنده هاى ما 
را اســير مى كنند. صحنه هايى از فيلمى را 
كه رزمنده ها را به اســارت گرفته اند و سوار 
كاميون مى شوند در ارتش به ما نشان دادند 
و پسرم را درآن فيلم ديدم، اما تا هفت سال 

بعد هيچ خبرى از او نداشتيم.
كاظــم نواده طيبى مى افزايــد: اينكه چرا بهرام 

در دوران اســارت به شهادت رسيد هيچ كسى 
نمى داند، اما پس از هفت سال به ما اطالع دادند 
و براى شناســايى به معراج شهدا رفتيم و پيكر 

پسرمان را تحويل گرفتيم.

 حمايتى كه تا ابد جارى است 
از خاطراتش كه مى پرسم، مى گويد: بهرام پسر 
بســيار فعال و اهل كارى بود و رابطه عاطفى 
خوبى با هم داشــتيم. هميشه مى گفت،حتماً 
مكه مى فرستمت. بعد از شهادتش به ياد دارم 
براى مكه كه مى خواستم بروم، سال 86 بنياد 
شهيد براى فرستادن خانواده شهدا اعالم كرد 
كه فيش هايمان را ببريم تا اعزام زودتر انجام 
شــود. براى عمره نشــد و گفتند براى تمتع 

مداركتان را بياوريد.

او تأكيــد مى كند: آن زمان فقط يك زنجير طال 
داشتم. به همسرم گفتم اين را بفروش تا برويم. 
من سوغات نمى آورم و فقط براى زيارت مى روم.

 او با متانت و شــوق برايــم از آن روزها روايت 
مى كنــد و مى گويد: آن جا هم يك بازار نرفتم و 
برگشتم. ديدم دخترم از مشهد براى همه سوغات 
گرفته اســت و بعد براى بچه ها هم از همين جا 
ســوغات خريدم. حاال نگاهش آرام روى عكس 
سياه و ســفيد قاب گرفته بهرام روى دكور اتاق 
جا خوش مى كند و ادامه مى دهد: هميشــه در 
ذهنم هســت كه بهرام گفته بود، مامان، خودم 
حج مى فرستمت. انگار در نبودش هم حمايتش 

هميشه هست.

 چيزى نمى خواهيم 
اين مادر مهربان تصريــح مى كند: من به بنياد 
شــهيد رفت و آمدى ندارم. جوان ندادم كه حاال 

از راه شهادتش بخواهم ارتزاق كنم. 
پدر آلبوم بهرام را كه برايم ورق مى زند، بخشى 
عكس هاى اوســت و بخش ديگر كارنامه هاى 
تحصيلى و شناسنامه و نامه هاى بهرام براى آن ها. 
در تمام اين نامه ها يك متن مشترك وجود دارد، 
«پــدرو مادر عزيزم نگران نباشــيد من خوبم و 
اين جا راحتم.همه را سالم برسانيد و نمى توانم 
مرخصى بيايم، اما هر چند روز تماس مى گيرم».

او تأكيــد مى كنــد: «فقط از همــه مى خواهم 
راستگويى و صداقت را پيشه كنند كه بسيارى 

از مشكالت امروز جامعه ما عدم صداقت است».
پدر اين شهيد واالمقام به عنوان سخن آخر 
مى گويد: خون شــهدا حرمــت دارد، براى 
آرامــش آن ها بايد به همان روزهاى صداقت 

و يكدلى بازگشت.

آب و �وا
  استقرار ادامه دارهواى گرم 

در خراسان رضوى
قدس: بررســى نقشــه هاى پيش يابى و تصاويــر ماهواره 
نشــان دهنده كاهش دو تا سه درجه اى دما در نيمه شمالى 
استان اســت، اما به طور كلى هواى گرم همچنان در سطح 
استان حاكم بوده و انتظار مى رود از روز جمعه مجددا شاهد 
روند افزايش دما در غالب نقاط استان باشيم. همچنين افزايش 
شــدت وزش باد بخصوص در نوار شرقى و نيمه جنوبى در 

برخى ساعات همراه با گردوخاك پيش بينى مى شود. 
بر اين اساس براى امروز مشهد نيز آسمانى كمى ابرى بتدريج 
رشد موقت ابر در بعضى ساعات وزش باد نسبتاً شديد همراه 

با گرد وغبار پيش بينى شده است.

��ر
   آغاز گازرسانى به 16 روستاى كالت 

در خراسان رضوى

قدس: طرح گازرســانى به 16 روستاى شهرستان كالت در 
خراسان رضوى روز گذشته آغاز شد.

مديرعامل شــركت گاز خراسان رضوى در اين مراسم كه در 
محل روستاى «ايده ليك» شهرستان كالت با حضور تنى چند 
از نمايندگان مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى 
برگزار شد، اظهار كرد: شركت گاز خراسان رضوى ركورددار 
اجراى سياســت هاى دولت در بحث گازرسانى روستاى در 

كشور بوده است.
 سيد حميد فانى افزود: در سال 96 شركت گاز استان، 365 
روستا را گازرسانى كرد و امسال نيز تالش مى شود هر روز يك 

روستا و دو مورد صنعت را گازرسانى كنيم.
فانى در ادامه به تشــريح وضعيت گازرسانى روستايى كالت 
مطابق با آخرين تقسيم بندى هاى كشورى پرداخت و گفت: 
در حال حاضر 9 روســتاى كالت با ضريب نفوذ 59/6 گازدار 
هستند و ان شاءاهللا با بهره بردارى از اين 16 روستا با جمعيت 

1800 خانوار به ضريب94/4خواهيم رسيد.
وى همچنين از آمادگى شــركت گاز خراسان رضوى براى 
گازرسانى به دو روستاى فاقد گاز «حمام قلعه» و «جليل آباد» 
در كالت خبر داد و گفت: در صورت مساعدت مسئوالن براى 
صدور مجوزهاى الزم اين دو روســتا نيز گازرسانى شده و به 

ضريب 100 درصد خواهيم رسيد.
در اين جلسه، حجت  االسالم والمسلمين نصراله پژمانفر، سيد 
اميرحســين قاضى زاده هاشمى و حجت  االسالم والمسلمين 
حســين زاده بحرينى از نمايندگان مردم مشهد و كالت در 

مجلس شوراى اسالمى حضور داشتند.

  افزايش 23 درصدى كرايه تاكسى 
در بجنورد 

بجنورد - خبرنگار قدس: سرپرست سازمان حمل و نقل بار 
و مسافر شهردارى بجنورد گفت: تعرفه هاى جابه جايى مسافر 
با ناوگان تاكسى در اين شهر تا 23 درصد افزايش يافته است.

حميدرضا شــافعى اظهار داشــت: تعرفه هــاى جديد براى 
تاكسى هاى خطى و تاكسى تلفنى مورد تأييد  و توافق فرماندارى 

قرار گرفته است و از اول مردادماه امسال قابل اجرا است. 
وى افــزود: بر اســاس تعرفه هــاى جديد، ميــزان كرايه 
جابه جايى با تاكسى هاى خطى به طور ميانگين 18 درصد 
افزايش يافته اســت. وى گفت: ميزان افزايش تعرفه هاى 
جابه جايى با تاكســى تلفنى نيز به طــور ميانگين 21 تا 

23 درصد است. 

  اعالم علت انفجار پمپ بنزين فاروج

مهر: فرماندار فاروج گفت: بخار باقى مانده داخل مخزن بنزين 
سبب انفجار تنها جايگاه سوخت در اين شهرستان شد.

هادى رجائى نيا با بيان اينكه اين حادثه بر اثر رعايت نكردن 
مسايل ايمنى اتفاق افتاد، اظهار كرد: انجام عمليات جوشكارى 
در يكى از مخازن سوخت سبب اين حادثه شد كه در پى آن دو 
نفر از تعميركاران و دو نفر از كارگران جايگاه سوخت مصدوم 
شدند. رجائى نيا افزود: افراد مصدوم سريعاً به بيمارستان هاى 
بجنورد و مشــهد منتقل شــدند كه يك نفر سرپايى مداوا و 
همچنان سه نفر به علت شدت جراحت بسترى هستند. وى 
تصريح كرد: قبل از انجام تعميرات و جوشكارى تمامى مخازن 
بنزين تخليه شــده بود، اما بخارات باقى مانده در مخزن اين 

حادثه را ايجاد كرد.
فرماندار فاروج با بيان اينكه اين حادثه خللى در خدمت رسانى 
ايجاد نكرد، گفت: پس از اين انفجار بسرعت جايگاه سوخت، 

پاك سازى و سوخت رسانى به مردم انجام شد.

  واژگونى سمند 4 مصدوم به جا گذاشت
قدس: مدير مركز هماهنگى و كنترل عمليات جمعيت هالل 
احمر خراســان رضوى گفت: چهار نفــر در پى واژگونى يك 

دستگاه سمند در محور چناران - قوچان مصدوم شدند. 
حسن گودرزى افزود: اين حادثه ساعت 7 و 30 دقيقه ديروز 
در كيلومتر 30 اين محور روى داد و يك دســتگاه سمند با 6 

سرنشين دچار واژگونى شد. 
وى بيان كرد: امدادگران پســت شهداى امدادگر شهرستان 
چنــاران با همكارى نيروهــاى اورژانس بــه حادثه ديدگان 

امدادرسانى كردند. 
وى با بيان اينكه چهار نفر از سرنشينان دچار مصدوميت 
و تروماى سرو گردن شده اند، افزود: با همكارى اورژانس، 
مصدومان حادثه به بيمارستان ثامن االئمه چناران انتقال 

داده شدند.

  شكارچيان متخلف در سبزوار 
به دام افتادند

قدس: رئيس اداره حفاظت محيط زيســت سبزوار گفت: چهار 
شــكارچى متخلف كه صبح روزگذشته در منطقه شكارممنوع 

ريوند با يكى از محيط بانان درگير شده بودند، دستگير شدند.
حميدرضا صادقى افزود: متخلفان كه براى شكار رفته بودند، با 
مشــاهده يكى از مأمور ان يگان حفاظت محيط زيست با ضربه 

چوب وى را از ناحيه دست مضروب كرده بودند.
وى تصريح كرد: با تالش مأمور ان يگان حفاظت چهار شكارچى 

غيرمجاز دستگير و به مراجع قضايى معرفى شدند.
ســبزوار داراى دو منطقه حفاظت شده شــيراحمد و پروند با 
مساحت 39 هزار هكتار و دو منطقه شكارممنوع ريوند و كمرقلعه 

با مساحت 108 هزار هكتار است.

  سارقان باند چراغ قرمز متوقف شدند
قدس: فرمانده انتظامى خراسان رضوى گفت: اعضاى يك باند 
ســرقت از خودروها معروف به «چراغ قرمز» در مشهد شناسايى 

و دستگير شدند.
سردار قادر كريمى افزود: با دريافت شكاياتى مبنى بر سرقت كيف، 
گوشى تلفن همراه و غيره از خودروها در پشت چراغ قرمز توسط 

موتورسواران، موضوع در دستور قرار گرفت. 
وى بيان كرد: با ردزنى هاى اطالعاتى سركرده اين گروه شناسايى 
و دستگير شد. ســردار كريمى افزود: متهم در بازجويى ها 
ضمن معرفى سه همدست ديگر خود تا كنون به 80 فقره 

سرقت اعتراف كرده است. 
فرمانده انتظامى خراسان رضوى ادامه داد: طبق اظهارات متهمان، 
آن ها اموال مسروقه نظير گوشى هاى تلفن همراه را به دو مالخر 

خارجى براى انتقال و فروش در افغانستان تحويل مى دادند.

  اهداى عضو در مشهد 
جان 2 نفر را نجات داد

قدس: اعضاى بانوى مرگ مغزى ســاكن قاين به دو بيمار 
نيازمند عضو در مشهد، حياتى دوباره بخشيد. 

ديــروز در هفتصد و هفتاد و ششــمين عمل اهداى عضو 
از اهــدا كننده مرگ مغــزى اين دانشــگاه پيكر «مرضيه 
خزايى پور» 40 ساله پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزى 
و رضايت خانواده در بيمارستان منتصريه مشهد تحت عمل 

جراحى اهداى عضو قرار گرفت. 
كبد اين بيمار مرگ مغزى در بيمارستان منتصريه مشهد به 
مردى 24 ساله از بجنورد پيوند و به وى زندگى دوباره بخشيد. 
همچنين قسمتى از پوست زنده ياد خزايى پور براى پيوند به 
بيماران نيازمند، به بخش سوختگى بيمارستان امام رضا(ع) 

مشهد ارسال شد.

  آتش 2 انبار پرس كاه را نابود كرد

نيشابور- خبرنگارقدس: آتش سوزى در دو انبارپرس 
كاه در روســتاهاى كارجيج و االجگرد شهرستان نيشابور 

آتش نشانان سه ايستگاه را به محل حادثه كشاند.
مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى 
نيشابوردر توضيح اين خبر اظهاركرد: با اعالم آتش سوزى 
انبار پــرس در يك دامدارى ســنتى واقع در روســتاى 
كارجيج بالفاصله نيروهاى عملياتى ايســتگاه هاى 4 و 2 

به محل اعزام شدند.
ســيد مهدى حسينى گفت: اين آتش سوزى كه دراثر بى 
احتياطى هنگام جوشــكارى رخ داده بود بسرعت خرمن 

پرس كاه داخل حياط دامدارى را فرا گرفته بود. 
وى خاطرنشــان كرد: آتش نشــانان بال فاصله وارد عمل 
شدند وپس از مهار آتش با كمك اهالى پس از 2/5ساعت 

تالش آتش را به طور كامل خاموش كردند. 
حســينى يادآورشد: در اين آتش سوزى 10 تن پرس كاه 

در آتش سوخت.

 امانت را برگردانديم 
از لحظه خبر شهادت پسرش كه مى پرسم، او بالفاصله مى گويد: امانتى بود كه خدا به ما داده 

بود و پس گرفت و راضى هستيم به رضاى او.
 مادر شهيد با گوشه چادر اشك هايش را پاك مى كند و آهسته مى گويد: لحظه شنيدن خبر 
شهادت هر پسرى براى مادرش لحظه سختى است. جمعيت زيادى براى همدردى آمدند، 
اما من گريه نكردم. نمى خواستم دشمنان خوشحال شوند. هنوز هم فقط در خلوت و تنهايى 
بعد از گذشت اين ســال ها دلم تنگ كه مى شود، گريه مى كنم. او مى افزايد: شنيدن خبر 
شهادت او براى من حكم ديدار داشت. حداقل مرا از چشم انتظارى درآورد. مى دانستم پسرم 

به خواسته اش رسيده است و من راضى بودم به رضاى او.
در آن هفت ســال با هر صدا و زنگ تلفنى يا زنگ درِ خانه دلم مى لرزيد كه حتماً خبرى 
از بهرام آورده اند. لحظات چشــم انتظارى و بى خبرى سخت است.  او درباره دفن پسرش 
مى گويد: براى من رفت و آمد به بهشت رضا تنهايى سخت بود و تصميم گرفتيم بهرام را در 
خواجه ربيع دفن كنيم هر پنجشنبه سر مزارش مى روم و اگر بين هفته مهمان نداشته باشيم، 

دوشنبه ها هم پيش پسرم مى روم.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
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 .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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گزارشى متفاوت از نوبرانه اى كه ناشناخته است

«تنسگل» آلوى ميخوش خراسان
گـزارش

حسن احمدى فرد  آلوزرد، آلوسياه و گوجه سبز، تنها اعضاى 
خانواده آلوها نيســتند. اين خانواده يك عضو ديگر هم دارد. اين 
ميوه كمتر شــناخته شــده، به خاطر ظرافت و فسادپذيرى باال 
كمتر به ميدان هاى بار و ميوه فروشى ها راه پيدا مى كند. باغداران 
خراســانى اما از اين ميوه كه تنها در آن منطقه حاصل مى شود، 
به عنوان ميوه پيشكشى و نوبرانه استفاده مى كنند. نام اين ميوه 

«تنسگل» است.
تنسگل اما براى بسيارى، اسمى آشناست و اگرچه شايد خيلى ها 
نمى دانند كه اين نام، نام يك ميوه است، اما بارها آن را شنيده اند. 
در خراســان تا همين يكى دو دهه قبل، «تنســگل» نامى براى 
دخترها بوده اســت. هنوز هم در بخش هايى ازخراسان قديم در 

تربت جام، تايباد، هرات و فراه نام تنسگل رواج دارد.

 تنسگل همان «تن از گل» 
اســتاد دكتر «آصف فكرت» اســتاد زبان فارسى و لهجه هروى، 
«تنســگل» را يك نام اصيل فارسى و تغيير يافته «تن از گل» به 
معناى «جنس لطيف» مى داند، اما معتقد است اطالق آن به نوعى 

ميوه، نبايد چندان سابقه مند باشد.
وى به كتاب «ارشــادالزراعه» تاليف «قاســم بن يوسف ابونصرى 
هروى» در قرن دهم اشاره مى كند و مى گويد: نويسنده اين كتاب 
نذر مى كند كه در صورت برآورده شــدن حاجتش، كتابى درباره 
اصطالحات و فنون كشاورزى و باغدارى بنويسد. اين كتاب امروز 
پس از 500 ســال يكى از مهم ترين و در عين حال معتبرترين 

كتاب ها درباره لهجه قديم خراسان، لهجه هروى است. دكتر فكرت 
در گفت و گو با خبرنگار ما تأكيد مى كند: در كتاب ارشادالزراعه كه 
نام سبزى ها و ميوه ها و شيوه هاى زراعت و آبيارى را در خود دارد، 

اسمى از تنسگل نيامده است.

 تنسگل، نامى دخترانه
«غفورمحمدزاده» پژوهشگر موسيقى فولكلور شرق خراسان است. 
او كتابى تأليف  كرده به نام «دايره المعارف جامع موسيقى شرق 
خراســان». وى سال ها در روســتاهاى دور و نزديك اين خطه از 
كشــورمان تحقيق كرده و مجموعه اى از دوبيتى و آداب و رسوم 

اين مردم را جمع آورى كرده است.
وى مى گويد: هنوز دربخش هايى از خراســان قديم، آنجايى كه 
فرهنگ خراسانى هنوز طراوت و ســرزنده گى دارد، «تنسگل»، 
نام رايجى است. محمد زاده مى افزايد: دخترهايى كه تنسگل نام 
دارند، از سر تحبيب، «تنسك» ناميده مى شوند و اين كاف تحبيب، 
همچنان در اين منطقه رواج دارد و مثالً «گل محمد» هم «گلك» 
خوانده مى شود. اين پژوهشگر فولكلور شرق خراسان مى افزايد: 
«مهدى اخوان ثالث» شاعر شــهير خراسانى هم نام دخترش را 
تنسگل گذاشت كه البته عمر اين فرزند چندان طوالنى نبود و در 

همان روزهاى ابتدايى تولد، از دنيا رفت.

 تنسگل، ميوه اى با طعم ميخوش
«مهدى گلكار»، از اهالى «طرقبه» است كه در باغ شان، چند 

درخت تنســگل هنوز باقى اســت. به گفته او بر عكس آن 
چيزى كه گفته مى شــود، تنســگل حاصل پيوند زردآلو و 
گوجه سبز نيست، بلكه ميوه متفاوت است كه البته به روش 
پيوندى تكثير مى شود: شــاخه پيوندى تنسگل را معموالً 
به درخت هاى جوان گوجه ســبز يــا زردآلو پيوند مى زنند 
و گياه تنســگل را تكثير مى كنند. وى به شــكل ظاهرى 
اين ميوه اشــاره مى كند و مى گويد: تنسگل، اندازه آلو زرد 
اســت، اما پوستش براق نيست و مثل پوست هلو و زردآلو، 
از كرك هاى ريزى پوشيده شده است. طعم تنسگل، حتى 
وقتى كامل مى رســد، باز هم رگه هايى از ترشى و شيرينى 

دارد و به قول خراسانى ها «ميخوش» است.
گلكار به كم شدن درخت هاى تنسگل در منطقه اشاره مى كند و 
مى گويد: روزگارى در هر باغى چندين درخت بارآور تنسگل بود، 
اما حاال در كمتر باغى مى شود درخت تنسگل ديد و حتى خود 
باغدارهــا هم يواش يواش دارند اين ميوه را فراموش مى كنند. با 
اصالح درخت ها و حاصل آوردن نهال هاى جديد، مى شود دوباره 
اين ميوه فراموش شده را به ياد همه آورد و بازار مناسبى در كنار 

ساير ميوه ها براى تنسگل ايجاد كرد.

مهر: مديــر درمان تأميــن اجتماعى خراســان  جنوبى از 
آغاز حذف نســخه هاى كاغذى در مطب ها، آزمايشــگاه ها و 

پاراكلينيك ها خبر داد.
فرزاد فيروزى با اعالم اين مطلب در ديدار با روساى كانون هاى 
بازنشستگى تأمين اجتماعى خراسان  جنوبى اظهار كرد: اجراى 
يك سيستم ارجاع دقيق نقش مهمى در افزايش رضايتمندى 

مراجعان به مراكز درمانى دارد.
وى بيان كرد: نظام ارجاع را در مراكز ملكى تأمين اجتماعى 
خراسان جنوبى آغاز كرده تا بتوانيم به هدف استفاده عادالنه 
همه افراد از منابع محدود حوزه درمان تأمين اجتماعى برسيم.
فيروزى با اشاره به اينكه نظام ارجاع را بايد گام به گام عملياتى 
كنيم، ادامه داد: در سيســتم نوبت دهى مراكز درمان تأمين 
اجتماعى خراسان جنوبى بازنگرى شــده است و در فاز اول 

نوبت دهى اينترنتى و نوبت دهى حضورى به صورت همزمان 
را پيش بينى كرده ايم. وى افزود: همچنين در سال جارى كار 
عظيم حذف نسخه هاى كاغذى را از مطب ها، آزمايشگاه ها و 
پاراكلينيك ها را آغاز كرديم كه بى شــك فوايد زيادى براى 
مراجعان به بخش درمان در حوزه هاى مختلف خواهد داشت.

فيروزى اظهار كرد: افزايش اعتبار دفترچه هاى تأمين اجتماعى، 
ثبت دقيق تر سوابق پزشكى افراد، رسيدن اشتباهات تجويزى 
و تداخل هاى دارويى به حداقل ممكن از جمله مزاياى حذف 
نســخه هاى كاغذى اســت. وى بيان كرد: از طــرف ديگر در 
گذشته، فرد اگر در مسافرت دفترچه درمانى خود را به همراه 
نداشــت براى مراجعه به پزشك با مشكالتى رو به رو مى شد، 
ولى با حذف نسخه هاى كاغذى بيماران ديگر با چنين مسئله  اى 
رو به رو نخواهند بود. فيروزى با اشاره به پروژه درمانى تأمين 

اجتماعى در طبس افزود: اميدواريم با همكارى شهردارى طبس 
بســرعت پايان كار پروژه را بگيريم چرا كه تا پروژه پايان كار 

نداشته باشد، امكان اخذ مجوز فعاليت داده نخواهد شد.

مدير درمان تأمين اجتماعى خبر داد

آغاز حذف نسخه هاى كاغذى پزشكى در خراسان  جنوبى
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