
قيمت ارزاق عمومى در بيلبوردهاى اطراف حرم 
اطالع رسانى مى شود

كاسبى دانه درشت ها
از حجاب در تابستان

قدس   جانشــين دبير ستاد خدمات سفر 
خراسان رضوى گفت: برابر مصوبه ستاد خدمات 
سفر استان قيمت ارزاق عمومى در بيلبورد هاى 
اطــراف حرم مطهر اطالع رســانى مى شــود.
ســيدجعفر زراعتى افزود: بــا توجه به اين كه 

برخى واحد هاى صنفى ارزاق عمومى ...

قدس   با گشت و گذارى در چند فروشگاه 
مانتو در سطح شهر متوجه مى شويد كه طراحان 
مد و لباس آن  طرف آبى، چگونه اعتقادات مردم 
را نشانه رفته و به بهانه گرمى هوا، مانتوهايى را 
طراحى كرده اند كه هيچ سنخيتى نه با تفكرات 

مذهبى مردم كه با تمدن ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2

تحقق طرح «روستاى پاك» از حرف تا عمل
در بازديد مديران استان 

از روزنامه قدس عنوان شد
اختصاص 100 ميليارد 

تومان براى اشتغال زايى 
محرومان

.......صفحه 2

قدس واكاوى كرد

.......صفحه 4

در مراسم تورگردى خبرنگاران و افتتاح 
يك مركز مراقبت از معلوالن عنوان شد

بى توجهى 70 درصد 
ادارات و سازمان ها 

به معلوالن

قدس   روزنامه قدس يك روزنامه مقدس و متفاوت با ساير 
روزنامه هاى كشوراست. مديركل كميته امداد خراسان رضوى 
به مناسبت روز خبرنگار در ديدار با خبرنگاران روزنامه قدس با 

اعالم اين مطلب گفت: روزنامه قدس ...

قدس   مهم ترين عوامل طالق درخراسان رضوى در درجه 
اول نبود مسئوليت پذيرى و در درجه دوم خشونت فيزيكى و 
كالمى درج شده است. كارشناس مسئول امور آسيب ديدگان 

.......صفحه 3 بهزيستى خراسان رضوى ...
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خراسان رضوى 
در پرورش 

گل رز 
پيشگام  است

قدس  اســتان خراســان رضوى يكى از 
مراكز مهم توليد گل رز در كشــور به شمار 

مى رود.
بــه طورى كه طبــق گفته مديــران جهاد 
كشاورزى ســطح كل گلخانه هاى توليد گل 
و گياهان زينتى در خراســان رضوى 5 هزار 
متر مربع است. 171 هزار متر مربع از سطح 
ياد شده به توليد گل شاخه بريده اختصاص 
دارد كه ميزان توليد آن بيش از 16 ميليون 
شاخه گل اســت و توسط 96 بهره بردار در 

استان توليد مى شود.
گل وگياهــان زينتى گلخانــه اى عمدتاً در 
شهرســتان هاى مشــهد، طرقبه شــانديز، 

فريمان، نيشابور و قوچان توليد مى شود.
تصاوير يكــى از گلخانه هاى توليد گل رزدر 

نيشابور را نشان مى دهد.



در بازديد مديران استان از روزنامه قدس عنوان شد 

اختصاص 100 ميليارد تومان براى اشتغال زايى محرومان
�و��ون

معتمدى- هاديــان  روزنامه قدس يك 
روزنامه مقدس و متفاوت با ساير روزنامه هاى 
كشوراســت. مديركل كميته امداد خراسان 
رضوى به مناســبت روز خبرنگار در ديدار با 
سردبير و خبرنگاران روزنامه قدس با اعالم اين 
مطلب گفت: روزنامه قدس به دليل انتســاب 
به آقا امام رضا (ع) قدسيتش براى همه، بايد 
شــرايط ارزشــى و انقالبى و اسالمى و ازهمه 
مهم تر واليــى در آن تجلى بايد پيدا كند كه 
خوشــبختانه اين مهم رخ داده است.  حبيب 
اهللا آسوده در ادامه افزود:يكى از موضوعاتى كه 
درآستان قدس رضوى طبق احكام رهبرمعظم 
انقالب به حجت االسالم و المسلمين رئيسى 
اعالم شــد،از هفــت بند آن چهــار مورد به 
صورت مستقيم و غير مستقيم به محرومين 
و مستضعفين مى پردازد. وى در ادامه با اعالم 
اين نكته كه در حوزه زيارت طى دوسال بيش 
از300 هزار زائر تحت پوشش كميته امداد از 
سطح كشور به مشهد مشرف شدند، خاطرنشان 
ساخت: اين زائران توانسته اند از غذاى متبرك 

حضرت يك يا چند وعده استفاده كنند. 
مديــركل كميتــه امــداد خراســان رضوى 
تصريح كرد: درســال 96 دربحث اشتغال در 
تفاهمنامه اى سه ساله،آستان قدس رضوى با 
كميته امداد،حدود 100 ميليارد تومان براى 
اشتغال زايى ايجاد شده كه اين اشتغال ها براى 

افراد محرومى است كه حامى ندارند.
 آسوده همچنين با اشــاره به حوزه جهيزيه 
نيزدربــاره اهداى 8000 جهيزيه در ســطح 
كشوركه چندى پيش اهدا شد، اظهار داشت: 
تعداد 700 عــدد آن جهيزيه هــا متعلق به 

خراسان رضوى كه براى مناطق محروم توزيع 
شد.

ايــن  در  نيــز  قــدس  روزنامــه  ســردبير 
ديدارگفت:آستان قدس رضوى و كميته امداد 
در بســيارى موارد، داراى اهداف مشــترك 
هستند.محمد جواد ميرى افزود: تالشمان اين 
اســت كه براى رسيدن به آن اهداف مشترك 
در بحث محروميــت زدايى كمك كنيم. وى 
همچنين درباره كاركرد رسانه نيزاعالم كرد: 
مردم از مشــكالت آگاهى دارند، اما مهم آن 
است كه براى حل مشكالت و برخورد با آن راه 
نشان دهيم قسمت مهم كار رسانه نشان دادن 
تالش هايى است كه براى حل اين مشكالت 

انجام مى شود.

 روزنامه قدس واقع گرا و به دور از 
حاشيه سازى است

در ادامــه ديدارهاى روز خبرنــگار، ديروز نيز 
روزنامه قدس ميزبان شمارى ديگر از مديران 

دستگاه هاى اجرايى خراسان رضوى بود.
مديرعامل شــركت پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقه خراســان رضوى به همراه شــمارى 
از مديران اين شــركت با حضور در تحريريه 
قــدس و تبريك روز خبرنگار اظهار داشــت: 

روزنامه قدس با ســه دهــه فعاليت با تالش 
خبرنگاران و درج و بيان مطالب كامل،جامع و 
واقع گرايانه، فراگير شده است. اصغرى با بيان 
اينكه روزنامه قدس از جايگاه ويژه و خاصى در 
بين اصحاب رسانه هاى مكتوب و غير مكتوب 
برخوردار است، تصريح كرد: اولين روزنامه گويا 
نيز متعلق به روزنامه قدس است. وى با اشاره 
به اينكه نگاه شركت پخش فراورده هاى نفتى 
به رســانه ها از جمله روزنامه قدس به عنوان 
يك همكار اســت، يادآور شد: معتقديم مردم 
بايد اطالعات و اخبار الزم را داشته باشند كه 
براى تحقق اين مهم، خبرنــگاران رابط بين 
دســتگاه هاى اجرايى و خدمات رسان با مردم 
و جامعه هســتند و مى توانند اين نقش را ايفا 

كنند. 
وى با بيان اينكه شــركت پخش فراورده هاى 
نفتى خراسان رضوى آماده پاسخگويى است 
و از نقد استقبال مى كند، اذعان داشت: با اين 
حال آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است 
كه حقايق البته از نوع مثبت آن گفته شــود 
در حالى كه برخى رسانه ها هرچند تعداد آن ها 
اندك است، اما در بيان مشكالت سياه نمايى 
مى كنند در حالى كه بايد ضمن بيان مسائل و 
مشكالت، اقدام هاى انجام شده را هم بگويند 
و بــراى برون رفت از مشــكالت، راهكار ارائه 

دهند.
وى تصريح كرد: رســالت رسانه هاى مكتوب 
اين اســت كه صحت و سقم خبرهايى را كه 
در فضاى مجازى مطرح مى شود، پيگيرى و در 
واقع اين خأل را با درج اخبار صحيح و درست 
پر كنند. وى در بخش ديگر از روزنامه قدس به 

عنوان رسانه اى واقع گرا و به دور از حاشيه ياد 
كرد و گفت: شركت پخش فراورده هاى نفتى 
منطقه خراسان رضوى آماده همكارى و تعامل 

هرچه بيشتر با روزنامه قدس است. 

 نقش اثرگذار روزنامه قدس
 در مصرف بهينه برق

 رئيس روابط عمومى شركت توزيع برق مشهد 
به همراه جمعى از همكاران خود نيز با حضور 
در تحريريه قدس روز خبرنگار را به خبرنگاران 

اين روزنامه تبريك گفت. 
عليرضا كاشى بر نقش اثرگذار روزنامه قدس 
در راستاى تحقق مصرف بهينه برق در مشهد 
و كاهش ميزان مصرف بويژه در تابستان جارى 

تأكيد كرد.

كمترين خاموشى
مدير روابط عمومى شركت برق خراسان هم در 
ديدار با سردبير روزنامه قدس گفت: وقتى وارد 
مجموعه روزنامه قدس مى شــوم در مؤسسه  
احساس خوبى دارم، چرا كه من الفباى كار با 

رسانه را در روزنامه قدس آموختم. 
دهرآزما، اظهار داشت: شركت برق خراسان در 
عرصه توليد بــرق در زمان اوج مصرف كه در 
اكثر مناطق كشور قطعى هاى چندين ساعته 
وجود داشــت، هيچ مشكلى نداشت و با تمام 
قدرت به مشــتركين خدمات داد تا كمترين 
خاموشــى را داشته باشــيم كه خدا را شكر 
همين طور هم شد و توانستيم با كمترين زمان 
خاموشى اوج مصرف برق را پشت سر بگذاريم.

در حوالى امروز2

 ركورد شكنى عكاس گنابادى 
در جشنواره بين المللى عكس تاجيكستان

ايسنا:رئيس انجمن سينماى جوان دفتر گناباد گفت: 9 عكس از 
جواد پرست عكاس جوان گنابادى به جشنواره بين المللى عكس 

AQUA 2018 كشور تاجيكستان راه يافت.
محمد برادران، با اعالم اين خبر گفت: عكس هاى اين هنرمند در 

بخش هاى سفر، آزاد، آب و مردم جشنواره پذيرفته شده است.
وى ادامه داد: اين جشنواره توسط سروش بين المللى تاجيكستان 
با همكارى فدراســيون بين المللى هنر عكاسى FIAP برگزار 
مى شــود و عكس هاى راه يافته به اين جشنواره ضمن ثبت در 
آرشــيو FIAP به نام عكاس، براى دريافت القاب FIAP نيز 
محاســبه خواهد شد و عكس هاى هنرمندان در بخش مسابقه 
جشنواره براى دريافت مدال طالى فياپ و مدال هاى طال، نقره و 

برنز FPC و IAAP با هم به رقابت مى پردازند.
برادران تأكيد كرد: آثار جواد پرست در گذشته نيز در جشنواره 
بين المللى عكس نوروز كشور تاجيكستان 2017 و در بيش از 
20 جشــنواره معتبر داخلى به نمايش درآمــده و 12 جايزه از 

جشنواره هاى مختلف نيز در كارنامه وى ديده مى شود.

 ساخت نماهنگ ارزشى «نَرو» 
در نيشابور

نيشابور- خبرنگار قدس: مسئول انجمن سينماى جوان اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى نيشابور از ساخت نماهنگ ارزشى «نَرو» 

با موضوع شهدا در اين شهرستان خبر داد.
مسئول انجمن ســينماى جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
نيشابور اظهار كرد: ساخت نماهنگ ارزشى «نَرو» روايت خانواده اى 
سه نفره است كه پدر خانواده به درجه رفيع شهادت نايل مى شود 
و مادر خانواده در طول زمان و مســائل مختلف اجتماعى فرزند 
خــود را به مقام باالى علمى و اجتماعى رســانده ولى به ناگاه 
فرزند قصد عزيمت به كشور ديگرى دارد كه... در اين نماهنگ 
خواهيد ديد. مسعود سليمانى سپهر گفت: نماهنگ ارزشى «نَرو» 
به نويسندگى و تهيه كنندگى محمدكاظم ترابى و كارگردانى 

جعفر عمارلو و خوانندگى على قربانى انجام شده است.

 ديدار دانش آموزان تربت جامى با معلم 
ابتدايى پس از 40 سال

تربت جــام- خبرنگار قدس: دانش آمــوزان كالس پنجم 
ابتدايى دبستان صائب خيرآباد باالجام تربت جام بعد از 40 سال 

دوباره سر كالس معلم ابتدايى خود حاضر شدند. 
اين دانش آموزان ديروز، در يك اقدام فرهنگى جالب و ســنت 
حسنه تجليل از استاد، در سالگرد تولد معلم كالس پنجم شان 
«حوريه هژبر كاللى» بعد از حدود 40 ســال، پنجشنبه گذشته 
در منزل يكى از همكالسى ها گرد هم آمدند و ضمن تبريك و 
تقدير از خانم معلم دوران كودكى و تقدير از دانش آموزان حضور 
يافته در اين نشست، يك شب به ياد ماندنى را رقم زدند. يادآور 
مى شود بعد از گذشت حدود 40 سال تمامى اين دانش آموزان 

در بخش هاى مختلف جامعه فعاليت دارند.

 كسب 70 درصد رتبه برگزيده كشورى 
در استان توسط دانش آموزان بجنوردى

بجنــورد- خبرنگار قدس: معاون پرورشــى و تربيت بدنى 
آمــوزش و پرورش شهرســتان بجنورد گفت: دانــش آموزان 
بجنورد 70 درصد رتبه برگزيده كشورى در خراسان شمالى را 
كسب كردند.على قلى زاده اظهار داشت: امسال سى و ششمين 
جشنواره مسابقات فرهنگى- هنرى در سه مرحله آموزشگاهى، 
استانى و كشورى برگزار شد كه دانش آموزان بجنورد توانستند 
18 رتبه برگزيده كشــورى را كســب كنند. وى افزود: در اين 
جشــنواره استان خراسان شــمالى 26 رتبه برگزيده را كسب 
نموده كه 70 درصد از اين رتبه ها توسط دانش آموزان شهرستان 

بجنورد به دست آمده است.

 اعمال محدوديت ترانزيت 
در مرز تركمنستان

ايسنا: رئيس هيئت مديره انجمن صنفى شركت هاى حمل و 
نقل بين المللى خراسان رضوى گفت: از سه شنبه هفته گذشته 
تركمنستان در مرز سرخس براى ورود و خروج كاميون ها از مرز 

سرخس محدوديت عبورى گذاشته است.
احمد زمانيان با بيان اين كه مرز سرخس امكانات بسيار خوبى 
دارد، عنوان كرد: در اين مرز پل جديد وجود دارد و دستگاه هاى 
موجود در گمرك اين مرز بسيار مجهز است، همچنين اين اقدامات 
در جهت اين بوده كه مرز شبانه روزى شود، اما محدوديت ها از 
ســوى تركمنستان موجب بروز مشكالتى شده است. وى ادامه 
داد: در گذشته ما در مرز سرخس هيچ توقف طوالنى نداشته ايم 
و حتى وضع به گونه اى بوده كه روزانه حدود 200 كاميون از اين 
مرز خروجى داشته ايم، اما تركمنستان از سه شنبه هفته گذشته 
تصميم گرفته كه در مرز سرخس روزانه بيش از 30 كاميون كه 
از ايران به تركنمستان وارد مى شوند را پذيرش نكند و همينطور 
اجازه داده كه 30 كاميون با مليت هاى مختلف از تركمنســتان 
وارد ايران شــود. وى ادامــه داد: اين محدوديت عبورى موجب 
ايجاد مشكالت بسيارى براى شركت هاى حمل ونقل شده كه اين 
توقف  و محدوديت موجب شكل گيرى صف  و توقف هاى طوالنى 
در مرز شده است. رئيس هيئت مديره انجمن صنفى شركت هاى 
حمــل و نقل بين المللى خراســان رضوى با اشــاره به اينكه 
توقف طوالنى موجب ضرر و زيان مى شــود، افزود: شركت هاى 
حمل ونقل كه بار خــود را بارگيرى كرده و همچنين صاحبان 
بار با وجود اين محدوديت و زمانبر شــدن خروج متحمل ضرر 
و زيان مى شــوند.زمانيان عنوان كرد: متأسفانه در اين خصوص 
اطالع رســانى انجام نشده اســت. همچنين ارگان هاى مربوط 
با حمل ونقل كه هميشــه با حمل ونقل ســركار داشته در اين 
خصوص اطالع رسانى انجام نداده اند. وى افزود: اطالعاتى كه ما 
از طريق راننده ها و نماينده شركت هاى حمل ونقل كسب كرديم 
مبنى بر اين بوده كه بيش از 200 كاميون منتظر ورود به داخل 

ايران يا تركمنستان هستند.

:فرمانده سپاه امام رضا
  جامعه نيازمند تزريق روحيه اميد است

فارس: مراســم تجليل از خبرنگاران به دعوت سازمان بسيج 
رســانه خراسان رضوى با حضور فرمانده ســپاه امام رضا(ع)، 
مديران و اصحاب رسانه مشهد در مجتمع فرهنگى، تفريحى 
هويزه برگزار شــد.فرمانده ســپاه امام رضا(ع) در اين مراسم 
گفت: با توجه به جبهه ســختى كه نظام استكبار ايجاد كرده  
اســت، حفظ نظام مقدس جمهورى اسالمى و جلوگيرى از 
خدشــه وارد شدن به نظام وجه مشــترك همه خبرنگاران، 
مديران و شــاغالن در هر جايى و به هر كارى است.ســردار 
يعقوبعلى نظرى با اشــاره به هدف گذارى هاى انجام شــده از 
طرف دشمنان براى خراسان رضوى و مشهد، انسجام را عامل 
مهمى دانست كه سبب مى شود اين هدف گذارى ها، مشهد را 

تحت تأثير قرار ندهد.
وى مهم ترين ابزار جبهه استكبار را عمليات روانى با استفاده 
از رسانه ها عنوان كرد و افزود: نمى توانيم تك بعدى باشيم، هم 
بايد همراه مردم باشيم و عمليات روانى را خنثى كنيم و هم 

روحيه مبارزه، استقامت و طاقت مردم را افزايش دهيم.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) وظيفه رسانه ها را توجه به مشكالت 
مردم و يارى آن ها ذكر كرد و گفت: بايد مراقبت كنيم در اين 

شرايط معاندان نظام و انقالب سوءاستفاده نكنند.
فرمانده ســپاه امام رضا(ع) اولويت بندى در رسانه ها را بسيار 
مهم دانســت و اظهار كرد: تزريق اميد و روحيه مقاومت در 

عرصه اقتصادى اولويت مهم اين روزهاست.
گفتنى اســت؛ در اين مراسم، رئيس ســازمان بسيج رسانه 
خراسان رضوى و برخى از فعاالن عرصه رسانه با بيان سخنانى 

كوتاه روز خبرنگار را گرامى  داشتند.

 تقدير فرمانده سپاه شهرستان بشرويه 
از خبرنگار قدس

بشرويهـ  خبرنگار قـدس: فرمانده سپاه شهرستان بشرويه 
به همراه مســئول نمايندگى ولى فقيه و معاونان ســپاه اين 
شهرستان در منزل خبرنگار و مسئول نمايندگى روزنامه قدس 
در شهرستان بشرويه حضور يافته و ضمن تبريك روز خبرنگار 

از همكارى و انعكاس اخبار فعاليت هاى سپاه تقدير كردند. 

هنرى كه نمادى از فرهنگ هاست
 سفالگرى، صنعتى كه رو به فراموشى است

باشگاه خبرنگاران: هنر سفالگرى يكى از ارزشمندترين هنرها 
و صنايع دستى به شمار مى رود و سفال هاى ساخته شده در هر 

قرن نمادى از فرهنگ و روند زندگى در آن دوران است. 
اين هنر اصول فنى ارزشمند خود را به شكل سنتى طى هزاران 
سال، از گذشته هاى دور تا به امروز حفظ كرده است اما هنوز هم 

داراى مشكالتى در بين مهارت هاى سنتى است.
هنر سفالگرى فرصت مناســبى براى كسب تجربه  و مهارت هاى 
جديد در زندگــى افراد فراهم مى آورد و بــا ورود به اين صنعت 
مى توان از مزاياى بى نظير اين هنر براى سنين مختلف بهره مند 
شــد. تنها بازمانده اين هنر، استاد سفالگر 85 ساله در روستاى 
شهر كهنه از توابع شهرستان قوچان است كه همچنان در اين 

هنر ديرينه رو به فراموشى فعاليت مى كند.
استاد برجسته قوچانى 50 سال است كه به شكل حرفه اى وارد 
هنر سفالگرى شده است و تمام تالش خود را براى احياى اين 
هنر كه يكى از ميراث هاى معنوى خراسان محسوب مى شود به 
كار بسته است. اين استاد هنرمند را در پشت يكى از چرخ هاى 
سفالگرى اش در حالى كه گلى را براى چرخ آماده مى كرد يافتم، 
آرامش خاصى در نگاه اين پيرمرد هنرمند موج مى زند، آرامشى 

كه شايد ارمغان سال ها جان بخشيدن به گل و خاك است.
استاد رمضانعلى فخارى كه ساليان دراز دست در گل و رنگ دارد 
از آينده اين هنر صنعت نگران است و اين نگرانى را در چهره اش 

به خوبى مى توان حس كرد.

 سفالگرى، هنرى كه مورد بى مهرى قرار گرفته
اين اســتاد زبردســت و ماهر گفت: اين هنر ارزشمند يكى از 
فرهنگ هاى اصيل ماســت و بايد به آن توجه ويژه شــود، ولى 
آن قدر مورد بى مهرى قرار گرفته كه حتى فرزندان ما تمايلى 
به ادامه اين كار ندارند. وى آموزش اين هنر در زمان ابتدايى تا 
مقطع دانشگاه و مراكز فنى و حرفه اى، بدون توجه به كارگاه هاى 
ســنتى و محيط عملى را بدون نتيجه پيش بينى كرد و گفت: 
كارآموزان اين رشــته بايد بخش زيادى از اين هنر را در محيط 

كارگاهى و عملى ياد بگيرند.

 فراموشى فرهنگ ها
 استاد سفالگر قوچانى، عشق و عالقه را از مهم ترين انگيزه هاى 
يك سفالگر خواند و افزود: در اين رشته تمايل خانم ها و عالقه 

آن ها معموالً بيشتر است.
رمضانعلى فخارى ادامه داد: 70 درصد از خاك زمين هاى قوچان 
براى ساخت سفال مناسب است و اين يكى از داليل گسترش 

اين هنر صنعت در اين شهرستان است.
اســتاد فخارى فوت كوزه گرى را نزد پدر آموخته و حدود 70 

سال اين هنر را به خوبى حفظ كرده است.
وى در ادامه گفت: مشــكالت سفالگران و هنرمندان اين رشته 

بسيار است و توجهى هم به حل آن ها نمى شود.

 هنرى با سرمايه اى كم و اشتغال زايى فراوان
وى عنوان كرد: سفالگرى و ديگر صنايع دستى به دليل نياز كم 
به سرمايه و مواد اوليه وارداتى، به راحتى قابل گسترش است و از 

اين طريق مى توان شغل هاى زيادى ايجاد كرد.
فخارى در ادامه تصريح كرد: هنر سفالگرى و آموزش تكنيك هاى 
موجود در صنعت ســفالگرى مسير جديدى را براى پيشرفت و 

موفقيت در زندگى افراد ايجاد مى كند.
سفالگرى با وجود ســابقه زياد در اســتان خراسان رضوى به 
علت حمايت نشــدن از جانب مسئوالن مسير فراموشى را طى 

مى كند.
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فارس  با گشت و گذارى در چند فروشگاه 
مانتو در سطح شهر متوجه مى شويد كه طراحان 
مد و لباس آن  طرف آبى، چگونه اعتقادات مردم 
را نشانه رفته و به بهانه گرمى هوا، مانتوهايى را 
طراحى كرده اند كه هيچ سنخيتى نه با تفكرات 
مذهبــى مردم كه با تمدن كهــن ايرانى هم 

ندارند.
فرقى نمى كند، نگاهى به فروشگاه هاى پايين 
شــهر بيندازى يا باالى شــهر، متأسفانه  اين 
مانتوهــا در همه نقاط شــهر در حال جوالن 
دادن هستند و اين پرســش را در ذهن هاى 
بيدار جامعــه ايجاد مى كند كه چه كســى 
مســئول ايجاد اين پديده شوم در اين كشور 
اسالمى اســت و چرا مسئوالن فرهنگى و مد 
و لبــاس ما فكرى به حال اين اتفاق شــوم و 

نامبارك نمى كنند؟

 ورود مانتوهاى نامتعارف نتيجه بى توجهى مسئوالن
در يكى از همين فروشــگاه هاى سطح شهر 
خانمــى را به همــراه دو دخترش مشــاهده 
مى كنم كه مشــغول برانداز كــردن مانتوها 
هستند، جلو مى روم و خود را معرفى مى كنم 
و نظرشان را در مورد مانتوهاى موجود در بازار 
جويا مى شــوم كه مادر لب به سخن گشوده و 
اعتراض گونه مى گويد: دو ســاعت اســت كه 
همه پاســاژ را باال و پايين كرده و حتى ديگر 
پاساژهاى سطح شهر را نيز زير پا گذاشته ايم، 
اما مانتويى كه در شأن يك دختر ايرانى باشد، 

نيافتيم.
وى ادامه مى دهد: مدت هاســت كه مانتوهاى 
جلو بــاز در ويترين فروشــگاه ها خودنمايى 
مى كنند و هيچ مقام مسئولى اين وضعيت را 

پيگيرى نمى كند.
اين شهروند مشهدى بيان مى كند: متأسفانه  
به قدرى مســئوالن نســبت به اين مســئله  
بى توجهى كرده اند كه حتى مدتى اســت كه 
شــاهد مانتوهايى با مدل هاى نامناســب نيز 

هستيم.

 طراحان مد و لباس به خواست مردم توجهى ندارند
عادله انوريان يكى از شــهروندان مشــهدى 
اســت كه در خصــوص اين موضــوع با او به 
گفت وگو مى نشينم، وى مى گويد: مدتى پيش 
براى خريد مانتو به بازار رفتم، اما فقط شــاهد 

مانتوهاى جلو باز و بدون زيپ و دكمه بودم.
وى ادامه داد: متأسفانه  مدت هاست كه طراحان 
مد و لباس به تنها مسئله  اى كه نمى انديشند 
خواست مشترى اســت، آنان يك مدل مانتو 
به بازار عرضه و مشــترى را مجبور به تهيه اين 

نوع از پوشش مى كنند.
انوريان تصريح كرد: همين مســئله  ســبب 
مى شود، افرادى مانند من كه دغدغه حجاب 
را دارند، عالوه بر اينكه مبلغى براى خريد مانتو 
هزينه مى كنند، مبلغى نيــز براى اصالح آن 

بپردازند و براى آن زيپ و دكمه بدوزند.
اين شهروندى مشــهدى در بخش ديگرى از 
سخنان خود به ارائه پيشنهادى در اين خصوص 
پرداخــت و ادامــه داد: بايد فروشــگاه هايى 
كه اقــدام به ارائه لباس هاى ايرانى- اســالمى 
مى كنند، مورد تشويق قرار گيرند تا اين گونه 
آنان نيز براى گسترش فعاليت هاى خود اقدام 

كنند.
   

 ضرورت فرهنگسازى براى استفاده از پوشاك 
ايرانى- اسالمى 

رئيس اتحاديه پوشاك مشهد نيز در خصوص 
وضعيت نابسامان بازار پوشاك خاصه در بخش 
مانتو گفت: متأســفانه  چند سالى است كه 
شاهد هستيم در ايام گرم سال انواع و اقسام 
مانتوها وارد بازار مى شوند كه هيچ سنخيتى با 

ارزش هاى ايرانى- اسالمى ندارند.
مهدى لسان طوسى با اشاره به اين نكته كه در 
بازار هم زمينه براى تقاضاى چنين مانتوهايى 
وجود دارد؛ افزود: اين تقاضا از اينجا ناشــى 
مى شود كه فرهنگسازى عليه جامعه ايرانى 
رخ داده و همين موضوع ســبب شده، مردم 
به سمت خريد چنين مانتوهايى ترغيب شوند.

وى بيان كرد: بســيار مشاهده كرديم، زمانى 
كه مانتوهاى تنگ وارد بازار شــد، افرادى كه 
حتى مانتوهاى مناسب خريدارى مى كردند، 
با سپردن لباس خود به خياط از آنان تقاضا 

مى كردند، اين مانتو را برايشان تنگ كنند.
رئيس اتحاديه پوشــاك مشهد فرهنگسازى 
براى استفاده از مدل هاى ايرانى- اسالمى را 
موضوعى ضرورى و الزم دانســت و تصريح 
كرد: اينكه مدام بخواهيم ايــن مدل ها را از 
بازار جمع كنيم، پاك كردن صورت مســئله  
است، بايد اقدامى اساسى در اين زمينه انجام 
داد. لسان طوسى تصريح كرد: بخش زيادى 
از مانتوهاى جلوباز در واقع لباس مجلســى 
هستند كه متأســفانه  بانوان بيرون از منزل 

مورد استفاده قرار مى دهند.
وى تأكيد  كرد: بنابراين نيازمند اين هستيم 
كه مسئوالن ذى صالح، اقدام به فرهنگسازى 
گسترده در اين زمينه كنند، صرفاً جمع آورى 

پوشاك از سطح بازار راه حل نهايى نيست.
رئيس اتحاديه پوشاك مشهد در ادامه سخنان 
خود به  مســئله  بازرســى هاى هر روزه اتاق 
اصناف و اتحاديه پوشاك اشاره و خاطرنشان 

كرد: هر روز در ســطح شهر مشغول بازرسى 
هستيم و در صورت مشاهده تخلف از سوى 
فروشــنده ها ابتدا به صورت لســانى با آنان 
برخورد مى شــود و در صــورت بى توجهى 
فروشــنده مراتب را به گونه اى ديگر و حتى 

پلمب فروشگاه دنبال مى كنيم.
لسان طوسى در ادامه در پاسخ به اين پرسش 
كه چه ميزان از اين مانتوها از خارج از كشور 
وارد مى شــوند؟ گفت: از ســال 96، واردات 
پوشاك توسط اشخاص حقيقى ممنوع شد 
و حدود دو ماه اســت كه واردات پوشــاك 
چه توســط اشــخاص حقيقى و چه حقوقى 
ممنوع اعالم شده است.رئيس اتحاديه پوشاك 
مشــهد ادامه داد: بنابراين چنانچه بخواهيم 
مشــكل را بر گردن واردات بيندازيم، بيراهه 

رفته ايم.
لسان طوســى يكى ديگر از مشكالت امروز 
بازار پوشــاك را اهميت ندادن به طراحان مد 
و لباس دانســت و گفت: متأســفانه  در اين 
زمينه به هيچ عنوان فعاليتى صورت نمى گيرد، 
چنانچه به اين طراحان بها داده شود، بخشى از 

مشكالت رفع مى شود.

كاسبى دانه درشت ها از حجاب در تابستان
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 آزادى 377 زندانى جرايم غيرعمد

در خراسان رضوى

قدس: 377 زندانى جرايم غيرعمد از ابتداى امسال تا نيمه مرداد 
در خراسان رضوى آزاد شدند.

رئيس ســتاد ديه خراسان رضوى گفت: از اين تعداد 51 نفر به 
علت بدهى مهريه، 40 نفر به علت بدهى نفقه، 230 نفر به علت 
بدهكارى هاى مالى، 46 نفر به علت بدهى ديه و جرايم ناشــى 
از تصادفات و 10 نفر نيز به دليل ســاير جرايم مالى غير عمد 
زندانى بودند. جواد غفاريان طوسى افزود: مجموع بدهكارى 377 
زندانى آزاد شده بيش از 245 ميليارد ريال بوده است كه به همت 
خيرين و كمك هاى ســتاد ديه كشور، تقسيط ديون و مشاوره 

زمينه پرداخت بدهى و آزادى آنان فراهم شد.
وى گفت: بر اســاس اعالم ستاد ديه كشــور، خراسان رضوى 
بيشــترين ســهم آزادى زندانيان جرايم غير عمــد را به خود 

اختصاص داده است.

 10 ايستگاه شتاب نگار زلزله
 در مشهد ايجاد مى شود

قدس: با امضاى تفاهمنامه اى بين شهردار مشهد و معاون وزير 
و رئيس مركز تحقيقات وزارت راه، مسكن و شهرسازى 10 نقطه 
در مشــهد جهت نصب دستگاه هاى شتاب نگار مكان يابى و10 
ايســتگاه شتاب نگار ايجاد خواهد شــد. شهردار مشهد در اين 
نشســت با تأكيد بر اهميت توجه به ايمنى در ساخت و سازها 
گفت: با وجود گسل ها و زلزله خيز بودن شهر مشهد شهردارى 
به موضوع مشاركت در ايجاد ايستگاه هاى شتاب نگار ورود پيدا 
كرده است. تقى زاده خامسى ادامه داد: با توجه به اهميت موضوع 
به مشاوران تدوين طرح هاى تفصيلى گفته ايم كه مناطق زلزله 
خيز شهر مشهد را مشخص كنند تا براساس شناخت اين مناطق 
برنامه ريزى هاى الزم انجام شــود. رئيس مركز تحقيقات وزارت 
راه، مســكن و شهرسازى نيز در اين نشست اظهار كرد: با توجه 
به زلزله خيز بودن خراســان رضوى و شهر مشهد اين منطقه 
از اهميت ويژه اى براى ما برخوردار اســت. محمد شكرچى  زاده 
تصريح كرد: ايجاد و نصب دستگاه هاى شتاب نگار تأثير زيادى 
در ايجاد سيستم هشدار زلزله و همچنين برنامه ريزى و اقدامات 
مناسب در هنگام وقوع زلزله دارد. وى اضافه كرد: در ابتدا كار را 
با نصب و ايجاد 10 ايستگاه شتاب نگارى در مشهد آغاز خواهيم 
كرد و در ادامه اميدواريم بتوانيم با كمك شهردارى مشهد و ستاد 

مديريت بحران استان اين ايستگاه ها را در آينده افزايش دهيم.
همچنين امير عزيزى، سرپرست مديريت ساماندهى و مديريت 
بحران شــهردارى مشــهد نيز در حاشــيه اين نشست در اين 
خصوص گفت: در حال حاضر 52 شتاب نگار در خراسان رضوى 
فعال اســت كه از اين تعداد تنها دو مورد در دانشگاه فردوسى و 
اداره كل راه و شهرســازى فعال هستند. اين در حالى است كه 
اساتيد زلزله شناسى دانشگاه فردوسى محور گسل هاى مشهد را 

در كمربند جنوبى شهر اعالم كرده اند.

سخنگوى شركت گاز خراسان رضوى
در گفت وگو با قدس:

 روستاى زكريا فعال قابليت گازرسانى ندارد
فاطمه معتمدى: ســخنگوى شــركت گاز خراسان رضوى 
درخصوص گاليه ســاكنان روســتاى زكريــا مبنى بر عدم 
برخوردارى از گاز طبيعى در حالى كه در دل يكى از محالت 
رو به توسعه مشهد قرار دارند، اظهار داشت: سه روستاى زكريا، 
چشمه پونه و چهار چشمه كه در حاشيه بولوار نماز قرار دارند 
مشــمول طرح جامع شهر هستند بنابراين تا تعيين تكليف 
طرح نهايى تفصيلى و نيز مشخص شدن وضعيت ساخت و 
ساز موجود و تطابق با طرح تفصيلى قابليت گازرسانى را ندارد.
سيد احمدعلوى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود:روستاى زكريا 
با اينكه در حريم شهر قرار دارد اما هنوز از ماهيت روستا خارج 
نشده است بنابراين در صورت صدور مجوز از ناحيه شهردارى 
و بررسى مدارك، گازرسانى در برنامه شركت قرار مى گيرد. 
رئيس روابط عمومى شركت گاز خراسان رضوى اضافه كرد: 
گازرسانى به روستاها نيز تابع شرايط و ضوابط است.گاز رسانى 
به روستاهاى باالى 20 خانوار در برنامه شركت گاز قرار دارد 

كه طبق آن پروژه تعريف و گازرسانى انجام مى شود. 

جانشين دبير ستاد خدمات سفر خراسان رضوى:
 قيمت ارزاق عمومى در بيلبوردهاى 

اطراف حرم اطالع رسانى مى شود

قدس: جانشين دبير ستاد خدمات سفر خراسان رضوى گفت: 
برابر مصوبه ســتاد خدمات سفر استان قيمت ارزاق عمومى در 

بيلبورد هاى اطراف حرم مطهر اطالع رسانى مى شود.
ســيدجعفر زراعتى افزود: با توجه بــه اين كه برخى واحد هاى 
صنفــى ارزاق عمومى را بيشــتر از قيمت مصــوب به فروش 
مى رســانند، در جلسه ستاد خدمات سفر استان نصب بيلبورد 
در اطراف حرم مطهر رضوي جهت اطالع رســانى قيمت ارزاق 
عمومى به تصويب رسيده است و شهردارى كه مسئوليت كميته 

خدمات شهرى ستاد را برعهده دارد اين وظيفه را برعهده دارد.
وى با اشاره به ديگر مصوبه ستاد خدمات سفر خراسان رضوى 
ادامه داد: همچنين مقرر شد با توجه به در پيش بودن اعياد قربان 
و غدير و روز عرفه دســتگاه هاي مرتبط به منظور گراميداشت 
دهه واليت، جشنواره هاي تخفيف كاال، برنامه هاي مفرح و شاد 
برگزار كنند. وى يادآور شد: با توجه به مشكالت به وجود آمده 
در واحدهاي اقامتى رسمى كه موجب كاهش درصد اسكان آنان 
شده تمامى دســتگاه هاي دولتى موظف شدند تا در واحدهاي 
اقامتى زائرسراها و ميهمانســراها و... از كاركنان خود پذيرايى 
نموده و از اقامت و اسكان ساير مسافران و زائران خودداري كنند.

 گليل و سرانى شيروان به عنوان 
«زيستكره» ايران در اندونزى ثبت شد

ايرنا: مديركل حفاظت از محيط زيست خراسان شمالى گفت: 
ثبت منطقه گليل و سرانى موســوم به كپه داغ در شهرستان 
شــيروان به عنوان سيزدهمين زيستكره كشور به تاييد نهايى 
رسيد و بتازگى به نام جمهورى اسالمى ايران در اندونزى ثبت 
شــد. مطهرى افزود: مطالعات خوبى براى ثبت كپه داغ انجام و 
به سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد(يونسكو) ارسال 

شده بود كه خوشبختانه به نتيجه رسيد.
وى گفــت: با ثبت اين منطقه به عنوان زيســتكره، پروژه هاى 

مختلف مى تواند از حمايت هاى بين المللى برخوردار شود.
وى تصريــح كــرد: روش مديريتى يونســكو در صيانت از 
ذخيره گاه ها، مردم محور است و تالش مى شود از مشاركت 
مردم بهره برده و از وابســتگى هاى مردم به طبيعت در رفع 

نيازها، كاسته شود.
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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     .

 همراه اول بخواند
چند بار شارژ و بسته اينترنت همراه اول گرفتم اول مى گن 
رزرو بعد هم شــارژ ندارم، بسته هاى كم حجم هم اينقدر 
اذيت مى كند كــه ما فقط با واى فاى منزل مى توانيم كار 

كنيم.
 935...5672

 تقاضاى آسفالت يك معبر
كشــاورز 7 از چهارراه دوم به بعد آســفالت نيست و گرد و خاك بسيار به علت عبور خودروها 

تنفس را آزار مى دهد، لطفاً رسيدگى كنيد.
933...5181

 اتوبوس هاى پرمسافر
بعضى از اتوبوس ها بخصوص در ايام پيك زائر؛ مسافر بيش از حد سوار مى كنند و اگر خداى 

ناكرده با آن وضعيت اتفاق و تصادفى رخ دهد پشيمانى سودى نخواهد داشت.
910...3533

 يك گاليه از رانندگان اتوبوس شهرى
آستانه تحمل رانندگان محترم شركت اتوبوسرانى بشدت 
پايين اســت؛ لطفاً ضمن رسيدگى به مشكالت احتمالى 
ايشان؛ دوره هاى تكريم زائر و مسافر برايشان ترتيب دهيد. 

در شأن مشهد الرضا نيست.
915...1533

 لطفًا ما را آزار ندهيد
شــهردارى مشهد براى بيمه تكميلى عينك مبلغ ناچيزى پرداخت مى كند آن هم درساعت 
ادارى بايد به بهدارى شهردارى براى تأييديه برويم! اين چه وضعى هست بچه ها صبح كالس 

دارند و خودمان اداره. لطفاً دست از آزار كارمندان برداريد.
937...7213

 همراه اول بخواند

 يك گاليه از رانندگان اتوبوس شهرى

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.

هنگامــه طاهرى مهم تريــن عوامل طالق 
درخراسان رضوى در درجه اول نبود مسئوليت 
پذيرى و در درجه دوم خشونت فيزيكى و كالمى 

درج شده است.
كارشناس مسئول امور آسيب ديدگان بهزيستى 
خراســان رضوى ضمن اظهار مطلــب فوق در 
تورخبرى اصحاب رسانه به مركز طالق مهر حقى، 
اعتياد و روابط فرا زناشويى را از عوامل ديگر طالق 
برشمرد و گفت: از آنجا كه آسيب هاى طالق آمار 
رو به رشدى را نشان مى دهد، بهزيستى استان با 
هدف حفــظ كرامت خانواده و كمك به زوجين 
براى اتخاذ تصميم مناسب با آسيب كمتر وارد 

عمل شد.
شهره شاهرودى اظهار داشــت: ما تالشمان 
را در راســتاى كمك به خانواده بحران زده با 
طالق هاى توافقى و سپس طالق هاى يكطرفه 

آغاز كرديم.
 وى با اشــاره به فعاليت هشت تيم تخصصى 
در اين مركز بيان داشت كه تصور اغلب مردم 
بر آسيب ديدن زنان در طالق است حال آنكه 
آســيب عاطفى در مردان بمراتب بيشــتر از 

زنان است.
او عنوان كرد: از ابتداى كار يعنى خرداد 95 بيش 
از 100 هزار پذيرش داشتيم كه 50 هزار مورد به 

سازش ختم شده است.
وى گفت: رنج ســنى متقاضيان طالق در مركز 

طالق مهر حقى بين 24 تا 35 ساله است.

 خط 123
شهره شــاهرودى در باره فعاليت مشاوران خط 
123 عنــوان داشــت: از فوريت هــاى اين خط 
رسيدگى به خشونت هاى خانوادگى و خودكشى 
است كه 24 ساعته توسط كارشناسان پاسخگويى 
مى شود.وى بيان كرد: به دليل حساسيت باالى 
كار پس از دو دقيقه ارزيابى اوليه بالفاصله اعزام 

اوليه صورت مى گيرد.

 خط 1480
شهره شاهرودى خاطرنشــان كرد: خط 1480 
خط مشــاوره رايگان است كه روزانه 10 تماس 

با هر مشاور گرفته مى شود.
او تعداد مشــاوران اين حوزه را 16 مشــاور در 
هر نوبت بيان كرد و ياد آور شــد كه بيشترين 
مشــاوره ها در زمينه خانــواده و تربيت فرزندان 
اســت. اين خط روزانه در دو نوبت اقدام به ارائه 

مشاوره مى كند.

 مركز نگهدارى  زنان 
كارتن خواب

دفتر  مســئول  كارشــناس 
پيشگيرى از اعتياد بهزيستى 
خراسان رضوى در مورد مركز 
مــاده 16 بانوان گفت: در اين 
مركــز زنان كارتــن خواب و 
معتادان متجاهر اقامت دارند 
كه توســط نيــروى انتظامى 
جمع آورى شــده و با حكم 

قضايى نگهدارى مى شوند.
قربانى افــزود : درحال حاضر 11 مركز ماده 16 
در خراســان رضوى وجود دارد كه 10 تا مربوط 

به آقايان است .
او بيان كــرد: هــزارو 750 نفــر در اين مراكز 
تحــت درمــان تيمى متشــكل از پزشــك ، 

روانپزشك،پرستار  و  روانشناس هستند.
وى خاطر نشان كرد: در هر مركز مردان 150 نفر 

و در مركز زنان 180 نفر تحت درمانند.
او زمان درمان معتادان را سه ماه عنوان كرد.

قربانى تصريح كرد: درمان  و مراقبت ها از معتادان 
به خروج آنهــا از مراكز نيز معطوف مى گردد و 
چنانچه فردى از حمايت هاى خانوادگى برخوردار 
نباشد 6 ماه فرصت دارند در خانه هاى بين راهى 
تحت پوشش بهزيســتى براى زندگى مستقل 

برنامه ريزى كنند.
باعدى مدير مركز ماده 16 زنان اظهار داشت كه 
20 تا 30 درصد زنان تحت درمان پس از بهبود و 
ترخيص دوباره برگشت دارند و فرصتى دوباره مى 

يابند تا به درمان بپردازند . 

وى ادامــه داد: معمــوال اين 
بيماران پس از چند برگشت 

بهبود مى يابند.
وى رنج ســنى افــراد مورد 
پذيرش  اين مركز را بين 17 تا 
65 سال عنوان و خاطر نشان 
كرد : بيشترين پذيرش شده ها 
زنان 20 تا 45 سال را تشكيل 

مى دهد.
وى تعدادزنان مبتال به HIV را 
از ابتداى امسال 6 مورد عنوان 

كرد.

 شناسايى 135 هزار معتاد
معاون توســعه امور پيشــگيرى از آسيب هاى 
بهزيستى استان نيز گفت: هدف ما گسترش اين 
مراكز نيست بلكه هدف كاهش افرادى است كه 
به اين مراكز به عنوان انتهايى ترين نقطه كمك و 

دريافت خدمات ارجاع داده مى شوند.
وى بيان داشــت: اولين قدم ما خارج كردن اين 
مراكز از حالت اردوگاهى و ارايه خدمات انسانى 
است. او يكى از مشكالت را وجود اتباع بيگانه در 
بين معتادان عنوان كرد كه فاقد كارت شناسايى، 

هويت و خانواده هستند.
او خاطر نشان كرد:تقريبا از هزارو 700 نفر كه در 
اين مراكز نگهدارى مى شوند بين 5 تا 10 درصد 

اتباع  بيگانه هستند.
وى ضمن تاكيد بر كاهش تعداد معتادان متجاهر 
نسبت به سال 96 بار مالى هر معتاد را در قالب 
امكانات دولتى 15 هزارتومــان در هر ماه بيان 
داشــت و تاكيد كرد : اين مبلــغ براى امكانات 
دارويى، البسه،خوراك و درمان كفايت نمى كند.

به گفته او طبق پيمايش ســال 96 در خراسان 
رضوى 135 هزار معتاد شناسايى شد كه از اين 
تعــداد پنج هزار نفر معتاد متجاهر هســتند. او 
همچنين از آمادگــى مراكز صنعتى براى ايجاد 
اشــتغال جهت برگشت معتادان بهبود يافته به 

زندگى عادى خبر داد.
معاون امور توانبخشى بهزيستى خراسان رضوى 
در افتتاح اولين مركز مراقبت معلولين جسمى 
حركتى بانوان باالى 14 سال با تاكيد بر اهميت 
رسانه ها بر مطالبه نيازهاى جامعه معلولين گفت: 
حدود  پنــج درصد هر جامعه  را افــراد داراى 
معلوليت  تشــكيل مى دهند و يك ششم كل 
هر جامعه را يعنى بيــن 12 تا 15 درصد ، افراد 
كم توان يا ناتوان هستند لذا الزم است رسانه ها 

براى مطالبه نيازهاى جامعه هدف اقدام كنند.
فيوضى افزود:با وجوديكه 117 هزار نفر معلول در 
اســتان در بهزيستى تشكيل پرونده داده اند، اما 
پيش بينى مى شود 240 هزار معلول در استان 

داشته باشيم.

 مناسب سازى 30درصد  سازمان ها و نهادها
مدير كل بهزيســتى خراسان رضوى نيز در اين 
افتتاحيه به مناسب سازى تنها 30 درصد ادارات 
دولتى مبنى بر داشتن رمپ و سرويس بهداشتى 

و آسانسور براى معلوالن اشاره كرد.
پوريوسف همچنين از تنها  پنج درصد مناسب 
سازى سرويس بهداشــتى مساجد و  10 تا 15 
درصد معابر سطح شــهر خبر داد و يادآور شد 
مراكــز درمانى اصال در وضعيــت مطلوبى قرار 

ندارند.
او عالوه بر اين درخصوص ساماندهى متكديان ، 
20 دستگاه را مسئول ساماندهى متكديانى عنوان 

كرد كه شايد همه آنها بى سرپرست نباشند.

شرط معاون دادستان براى دريافت پروانه
معاون دادســتان مشــهد نيز بــا اعتراض به 
عدم توجه بــه قانون حمايت از حق معلولين  
در خصوص مناسب ســازى معابر و خدمات 
شهرى مصوب سال 82،گفت: دستگاه قضايى 
براى ورود به حق عمومــى معلولين در كنار 

بهزيستى قرار گرفت .
قاضى بخشى محبى تصريح كرد : در همين راستا 
از اين پس كسانيكه براى دريافت پروانه اقدام مى 
كنند نبايد ســابقه پارك روى پل يا محل عبور 

شهروندان را داشته باشند.

در مراسم تورگردى خبرنگاران و افتتاح يك مركز مراقبت از معلوالن عنوان شد

بى توجهى 70 درصد ادارات و سازمان ها به معلوالن

از آنجا كه آسيب هاى 
طالق آمار رو به رشدى 

را نشان مى دهد، 
بهزيستى با هدف حفظ 

كرامت خانواده و كمك 
به زوجين براى اتخاذ 

تصميم مناسب با آسيب 
كمتر وارد عمل شد
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روی �ط حاد� قدس واكاوى كرد

تحقق طرح «روستاى پاك» از حرف تا عمل
على محمدزاده معاون اســتاندار خراســان 
رضوى معتقد است طرح «روستاى پاك» كه در 
اين استان اجرايى شده، قابليت ملى شدن را دارد.
محمد رحيم نوروزيان ديروز در نشست هماهنگى 
طرح روســتاهاى پاك اســتان خراسان رضوى 
گفت: طرح «روستاى پاك» كه در 100 روستاى 
اســتان خراســان رضوى به اجرا درآمده است، 

قابليت كشورى شدن را دارد.
وى افزود: روستاى پاك روستايى است كه عارى 
از بيسوادى، بيكارى، طالق و اعتياد باشد و تمامى 
خانواده هاى روستا تحت پوشش بيمه روستايى 

درآمده باشند.
 وى اظهار داشت: همچنين مطالعه ساالنه حداقل 
يك كتاب براى باسوادان روستا و وجود حداقل 
يك سازمان مردم نهاد در روستا به عنوان مؤلفه 

ديگر روستاى پاك است.
وى تصريح كرد: رســيدن به روســتاهاى پاك 
جز با مشــاركت مردم امكان پذير نيســت و در 
اين ميان بايد مشــوق هاى مناســب نيز توسط 
دستگاه هاى مرتبط در نظر گرفته شود.  قبل از 
بيان هر نكته اى بر اين نكته تأكيد داريم كه ما نيز 
همچون معاون محترم استاندار خراسان رضوى 
اميدواريم كه نه چند روستا كه تمام روستاهاى 
استان و كشورمان روستاى پاك وعارى از هرگونه 
ناهنجارى باشند، اما مى خواهيم به نكاتى اشاره 

كنيم كه شايد از باب تذكر و تكرار مفيد باشد.
نكته اول اينكه براســاس منطق براى هر فعلى 
مفعولى الزم اســت وبراى هر مظروفى بايد ابتدا 
ظرفى باشد تا بتوان برنامه هاى بعدى را اجرايى 
كرد. بنابراين همچنانكه متوليان اين امر در استان 
گفته اند، قرار است اين طرح در راستاى برنامه هاى 
ديگربرنامه ششــم توسعه به مهاجرت معكوس 

روستاييان منجر شود.

  حيات روستا با روستايى
 به بيان ساده تر بايد روستاييانى باشند تا بشود 
راجع به روستاى پاك حرف زد و برنامه ريزى كرد.
با اين وصف به نظر مى رســد، ابتدا بايد نيازهاى 
اولويتدار روســتاييان شناسايى و نسبت به رفع 
آن ها اقدام شــود كه بى ترديد اگر بخواهيم چند 
نياز جدى روستاييان را بشمارييم، مواردى چون 
نبود آب براى كشــاورزى و باغدارى در حد نياز 
و حتى نبود آب آشــاميدنى در برخى روســتاها 
ويا نبود شغل براى نسل جوان روستا اصلى ترين 
عوامل مهاجرت هستند.  پس همان گونه كه در 
سخنان معاون استاندار هم اشاره شده است، بايد 
مشوق هاى مناسب توسط دستگاه هاى مرتبط در 
نظر گرفته شود. حال اگر اين مشوق ها را در چند 
حوزه دســته بندى كنيم، باز بى ترديد بيشترين 
نياز يا جدى ترين مشوق روستاييان، امكان اخذ 
تسهيالت ارزان و آسان براى انجام كارهايى است 
كه رابطه مستقيم با ماندگارى آن ها در روستا دارد.

اين درحالى اســت كه همگان بــر اين واقعيت 

واقفيم كه با شــرايط تعريف شده از سوى نظام 
بانكى، شايد تعداد انگشت شمارى از روستاييان 
بتوانند از تسهيالت گران بانكى بهره مند شوند و 
اخذ تسهيالت ارزان قيمت تقريباً براى بيش از 

90 درصد روستاييان ناممكن است.

 ارايه خدمات روز
نكته دوم مسئله خدمات مورد نياز روستاييان 
در عصر حاضر اســت چراكه روستايى امروز با 
روســتايى چند دهه قبل تفاوت بســيار دارد 
و ديگــر براحتى قبول نمى كند كه براى انجام 
يك تزريقات ســاده كيلومترها راه را طى كند 
و حداقل هاى خدمات در بخش هاى مختلف را 
مطالبه مى كند كه به نظر مى رسد در اين بخش 
هم كاســتى هايى وجود دارد كه تا آن ها مهيا 
نشود، شاهد اتفاقات مطلوبى در بحث بازگشت 

به روستاها نخواهيم بود.
نكته ســوم اطمينان دادن به روستاييانى است 
كه قرار است در روستا بمانند يا از شهربه روستا 

بازگردند. اطمينــان دادن به اينكه طرح هاى در 
دست اجرا موقتى نبوده وبا تغيير مديران تغيير 
نخواهد كرد چراكه اگر به تصميمات مشابه اين 
حوزه نگاهى بكنيم به طرح هايى برمى خوريم كه 
به محض تغيير مديران مجرى پايان يافته اند كه 
طرح روســتاى اسوه در استان ما نمونه اى از اين 

موضوع است.

 خدمات سليقه اى مديران
طرح روستاى اسوه يا طرح روستاى پاك يا هر 
نام ديگرى كه داشــته باشد براى روستانشين 
تفاوتــى ندارد. او تنها به دنبــال رفع نيازهاى 
زندگى خود است، ولى اينكه در هر دوره اى به 
فراخور ايده هاى مديران طرحى جديد اجرايى 
شــود، حتى اگر برخى از همان ايده هاى طرح 
قبلى اجرايى شــود در ميان مخاطبان حس 
بى اعتمادى ايجاد مى كنــد و همان گونه كه 
بارها شنيده ايم، مى گويند اين طرح هم چند 
روز ديگر تمام مى شود. نكته پايانى اينكه انجام 
هر اقدامى هرچند موقتى و براى چند ماه وچند 
سال براى روستاها قابل قدردانى است، ولى به نظر 
مى رسد كه اصلى ترين پيش نياز تمام برنامه ها 
هماهنگى بين بخشى و حتى تدوين دستورى 
آمرانه از ســوى مديران عالى براى دستگاه هاى 
مرتبط با موضوع براى ارائه خدمات حداكثرى به 
جامعه هدف است چراكه به طور مثال اگر هزاران 
جلسه براى ضرورت ارتقاى سطح سواد روستاييان 
برگزار شود، ولى دستگاه مرتبط توان ايجاد يك 
محل با عنوان كتابخانه يا محل مطالعه را نداشته 
باشد يا دستگاه ديگر امكانات الزم براى پوشش 
روستاهاى هدف براى برگزارى جلسات و استمرار 
ارتباط با كارشناسان و روستاييان را نداشته باشد، 

قطعاً نتيجه الزم به دست نخواهد آمد.

آب و �وا
  پيش بينى وزش باد و احتمال خسارت 

در خراسان رضوى 
قدس: مركز پيش بينى هواشناســى خراســان رضوى با 
صدور اطالعيه اى نسبت به افزايش شدت وزش باد و بروز 

خسارت هاى احتمالى آن در اين استان هشدار داد.
بــه گزارش اين مركز، طبق آخرين نقشــه ها و مدل هاى 
هواشناسى انتظار مى رود طى دو روز آينده بر شدت وزش 
باد در خراسان رضوى بويژه نوار شرقى اين استان افزوده 
شــود كه ضمن ايجاد گرد و خاك، كاهش ديد و كيفيت 

هوا، احتمال بروز خسارت را نيز در پى خواهد داشت.
بر اساس اين گزارش با گسترش جريانات شمالى عالوه بر 
كاهش ســه تا پنج درجه اى دماى هوا در مناطق مختلف 
استان براى امروز افزايش ابرناكى نيز پيش بينى شده است.
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  تايباد سونوگراف خانم ندارد

تســنيم: شهرســتان 120 هزار نفرى تايبــاد فاقد 
سونوگراف خانم است و اين مسئله مشكالت متعددى 

را براى بانوان باردار اين شهرستان ايجاد كرده است. 
شهرســتان مرزى تايبــاد در 225 كيلومترى جنوب 
شرقى مشهد قرار دارد، اما در حوزه بهداشت و درمان 
مشــكالتى دارد كه يكى از آن ها نبود سونوگراف خانم 
است كه زمينه ســاز ناراحتى عده زيادى از مردم اين 

شهرستان شده است.
صادقى يكى از شــهروندان شهرستان تايباد در رابطه 
با نبود ســونوگراف خانــم مى گويد: چطور مى شــود 
شهرستانى با بيش از 100 هزار نفر جمعيت حتى يك 

سونوگراف خانم نداشته باشد.
وى مى افزايد: چندين بار به قصد پاسخ به فرماندارى، 
شوراى شهر و شبكه بهداشــت درمان رفتيم و پيگير 
ماجرا شــديم، اما هر دفعه وعده و وعيد مى گرفتيم و 
نتيجه اى نداشــت. بارها هم براى نماينده مجلس نامه 
فرســتاديم و حتى در ديدارهاى مردمى با نماينده اين 
شهرستان مشكل را مطرح كرديم و قرار شد كه پيگير 
ماجرا شوند، اما همچنان بعد از گذشت ماه ها و سال ها 

نتيجه نگرفتيم.

 سفر به شهرهاى همجوار براى سونوگرافى
يك خانم تايبــادى نيز مى گويــد: هزينه هاى جانبى 
درمــان و تردد بيماران به شــهرهاى ديگر خود بحثى 
كامًال جداســت و با توجه به جاده هــاى پرخطر اصًال 
به صالح شهروندان نيســت كه اميدواريم اين مسئله 
مدنظر مسئوالن اســتانى و كشورى قرار گيرد و براى 

رفع آن ها چاره جويى اساسى شود.
وى كه خود باردار است، خاطرنشان مى كند: نبود پزشك 
سونوگراف خانم سبب شده كه من با اين وضعيت جسمى 
مجبور باشم به صورت مكرر به شهرهاى همجوار مسافرت 
داشته باشم و اگر در مسير راه اتفاقى براى من و فرزندم 

پيش آمد چه كسى جوابگو خواهد بود.

 حل مشكل تا چند ماه آينده!
رئيس شــبكه بهداشت و درمان شهرســتان تايباد در 
اين زمينه مى گويد: با پيگيرى هاى انجام شده اولويت 
توزيع پزشــك ســونوگراف خانم در اســتان خراسان 

رضوى با شبكه بهداشت و درمان تايباد است.
محمد موســوى مى افزايد: با پيگيرى هاى انجام شده 
كمبــود ســونوگراف خانم طــى چند مــاه آينده در 

شهرستان تايباد حل خواهد شد.
موســوى يكى ديگر از كمبودهاى اين حوزه را متخصص 
چشم دانست و گفت: در برنامه ريزى هاى انجام شده اين 
نياز را به اســتان اعالم و در اولويت نياز شهرستان تايباد 

قرار گرفته است، اميد است اين كمبود هم حل شود.

  دستگيرى13 حفار غير مجاز 

در بردسكن

قدس: مدير ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
بردسكن گفت: از ابتداى امسال تاكنون 13 حفار غيرمجاز در 

اين شهرستان دستگير شده اند.
احمد صابــرى زارع افزود: تاكنون 9 پرونده براى قاچاقچيان 

تشكيل و13 نفر از عامالن آن مجازات شده اند.
وى يادآور شــد: اگرچه برخى از حفارى ها در مناطق بكر 
و غير تاريخى بوده اســت، اما با توجــه به تكاليف قانونى 
ميراث فرهنگى و قوانين موجود از جمله ماده 562 قانون 
مجازات اسالمى كه هر كس حتى به قصد به دست آوردن 
آثار تاريخى به كنــد و كاو اقدام كند و يا خريد و فروش 
اموال تاريخى كند جرم محســوب شــده و مرتكبين آن 

مورد پيگرد قرار مى گيرند.

  زن همسايه سر دسته كودكان سارق بود
قدس: فرمانده انتظامى مشهد گفت: سه كودك كه با فريب 
زن همسايه خود اقدام به كش روزنى در اين شهر مى كردند 

شناسايى و دستگير شدند.
ســرهنگ اكبر آقابيگى افزود: مأمــور ان كالنترى بانوان اين 

كودكان را در حال ارتكاب سرقت دستگير كردند.
وى ياد آور شد: كودكان دستگير شده در اعترافاتشان اجبار 
زن همسايه را عامل سرقت هاى خود از مغازه ها اعالم كردند. 
وى گفت: تحقيقات در اين زمينه و تالش براى دستگيرى زن 

فرارى ادامه دارد.

  انفجار در جاده سبزوار بر اثر تصادف 
دو كاميون حامل مواد شيميايى

ايسكانيوز: تصادف دو تريلر حامل مواد شيميايى در جاده 
سبزوار - مشهد حادثه آفريد. 

برخورد دو تريلر حامل مواد شيميايى در جاده سبزوار - مشهد 
حوالى ميامى باعث انفجار عظيمى شد.

بــر اثر اين حادثه دو تريلر در برخورد با هم منفجر شــدند و 
باعث ترس و وحشت مسافران و رهگذرانى كه در جاده سبزوار 

تردد مى كردند شد.
بر اساس اين گزارش اين حادثه ساعت 11 و 15 دقيقه صبح 
ديــروز روى داد و يكى از رانندگان با كمك مردم از كاميون 

بيرون كشيده شد.
به گفته حاضــران در محل حادثه على رغم تماس هاى مكرر 
مردم با آتش نشانى بعد از دو ساعت از حادثه نيروهاى آتش 
نشانى در محل حضور پيدا كردند و نيروهاى اورژانس نيز دو 

ساعت و نيم پس از حادثه به محل رسيدند.

  احتكار 50 تن مواد غذايى 
در تايباد لو رفت

قدس: جانشــين فرمانده انتظامى استان از كشف 50 تن 
مواد غذايى احتكار شده در چهار انبار در شهرستان تايباد 

خبر داد.
ســرهنگ «ابراهيم قربان زاده» در تشــريح اين عمليات 
گفت: در پى كسب اطالعاتى مبنى بر احتكار محموله هاى 
مواد غذايى در چند انبار زيرزمينى در شهرســتان تايباد 

دستورات الزم براى پيگيرى سريع پرونده صادر شد.
جانشــين فرماندهى انتظامى خراســان رضــوى افزود: 
تيم هاى ورزيده پليــس آگاهى تايباد در اجراى اين طرح 
ضربتى، پس از تحقيقات ميدانى گسترده محل، چهار انبار 

را شناسايى كردند.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: مأموران انتظامى با همكارى 
كارشناسان ســازمان صنعت و معدن پس از هماهنگى با 
مقــام قضايى، چهار انبار مورد نظر را به طور ضربتى پاك 

سازى كردند.
سرهنگ قربان زاده اظهار داشت: مأموران انتظامى در اين 
عمليات، مقادير زيادى انواع كاالهاى اساسى احتكار شده 
شامل هشــت تن قند، هفت و نيم تن روغن نباتى و 34 

تن ماكارونى را كشف كردند. 
جانشــين فرماندهى انتظامى خراســان رضوى در پايان 
با اشــاره به اينكه براســاس اعالم نظر كارشناسان، ارزش 
كاالهاى احتكار شــده يكصد و 90 ميليون تومان برآورد 
شده است، تصريح كرد: در اين خصوص پرونده اى تشكيل 

و اقدام هاى قانونى الزم انجام شده است.
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قدس چالش هاى دامداران صالح آباد را بررسى مى كند

كشتار دام هاى نارس و حاشيه نشينى دامداران در شهرها

گزارش

صالح آباد - ابوالحسن صاحبى اين روزها صنعت دام سبك 
در منطقه صالح آباد نفس هاى آخر را مى كشد. اين مسئله هشدارى 
است جدى كه مســئوالن و دست اندركاران بايد براى راه اندازى 
چرخ اين صنعت چاره انديشــى كنند. دامــداران اين بخش از 
چالش هاى دامدارى در اين منطقه محروم و مرزى حكايت هاى 
تلخى دارند. آنان مى گويند: خشكسالى نفسى برايمان نگذاشته 
است. اگر شرايط تغيير نكند در سال هاى آينده بايد منتظر كوچ 
و مهاجرت خيلى از دامداران روستايى به شهرهاى دور و نزديك 
باشيم و بر اين باوريم كه «دام» تنها ثروت ودلخوشى يك روستايى 

است كه اگر بميرد، روستا نيز خواهد مرد.
به گفته دامــداران هرچند كه دســتگاه هاى ذى ربط به همراه 
متوليان امر، هرازگاهى به يارى دامداران مى شتابند، اما پيامدهاى 
خشكسالى و مشــكالت اقتصادى آنقدر وسيع است كه به اين 
ســادگى كمر خميده آن ها را دوباره استوار نمى سازد و از سويى 
دست اندركاران و مسئوالن نيز با اشاره به خشكسالى هاى پى درپى 

و فقر مراتع چشم انداز پرورش دام را روشن تصوير نمى كنند.

  خار كنى، چاره اى براى تعليف دام ها!
يكى از دامداران كه با پرورش گوسفند در يكى از روستاهاى اين 
منطقه امرار معاش مى كند، مى گويد: تا چند سال قبل خيلى از 
روستاييان در كناركشاورزى، دامدارى نيز مى كردند و البته تكيه 
آن ها بر كشاورزى بود، اما ديگر حال و روز خوشى ندارند و فقط 

روزگار سپرى مى كنند.
وى مى افزايد: اين ســال ها ديگر نه از برف خبرى اســت و نه از 
باران. به همين دليل بيابان ها علفى براى چراى گوسفندان ندارد و 
بره ها ديگر چاق نمى شوند چراكه علوفه اى پيدا نمى شود و در اين 

شرايط چاره اى جز فروختن و كشتار آن ها نداريم.
وى ادامه مى دهد: برخى از دامداران براى ذخيره علوفه و تعليف 
دام هاى خود در زمستان، در ايام تابستان به بيابان ها رو مى آورند 
و خاركنى را پيشه مى كنند تا از سِر ناچارى آذوقه اى را براى اين 
روزهاى دام ها فراهم كنند و مجبور نباشند تا در زمستان كيسه به 

دست براى تهيه كاه و جو به اين سو و آن سو بدوند. 
يك دامدار ديگر هم مى گويد: آنقدر با كمبود آب شرايط زندگى 
در روستا سخت شده كه خيلى ها را مى شناسم كه براى روزى 10 

هزار تومان اآلن در شهر كارگرى مى كنند در حالى كه اگر علوفه 
مورد نياز گوسفندان تأمين مى شد، شايد آن ها در روستا مى ماندند 

و اآلن روستاها سوت و كور نمى شد.
وى ادامه مى دهد: سال هاست كه دامدار بوده ام، اما حاال ديگر تاب 
و توانــى براى ادامه كار نــدارم. بى آبى همچون بختكى به جان 
روستا افتاده و در اين شرايط چاره اى جز خالصى از دام نمى بينم 

و مانده ام كه در آينده با اين وضيعت اسفناك چه كنم.

  كشتار بره هاى نارس!
وى با بيان درد دل هاى اين قشــر مى گويد: براى گوســفندان 
علوفه اى نداريم و در بيابان هم جز خار اندك چيزى پيدا نمى شود. 
اين زبان بسته ها در بيابان از فرط گرسنگى «خار» و بوته هاى خشن 
و خشكيده را مى خورند وهمين عامل باعث افت شديد وزن دام ها 

و الغرى آن ها شده است.
وى مى افزايد: اين در حالى اســت كه در اين ســال ها خيلى از 
بره هاى «نارس» كشتار مى شوند و چوپان ها هم تمايلى به چراى 
دام ندارند زيرا بيابان ها فاقد علف براى دام اســت و دام ها بيش از 
حد معمول راه مى روند و همين مسئله باعث خستگى و الغرى 

مفرط دام ها مى شود و اميدى به زايش خوب دام ها نيست.
وى معتقد است: خريد دام در شرايط كنونى هرچند كه از زيان 
دامداران جلوگيرى كرده، اما اين شيوه گزينه مناسبى براى رفع 
مشكالت موجود نيست زيرا زندگى خيلى از روستاييان وابسته به 
دام است و وقتى كه دام از آن ها گرفته شود، هم امرارمعاش براى 
آنان سخت مى شود وهم دام حذف مى شود. بنابراين بهتر است كه 

به جاى اين كار، علوفه در اختيار آنان قرار گيرد.
وى ضمن درخواست جلوگيرى از كشتار دام مولد، يادآور مى شود: 
طرح خريد دام اقدام مناسبى بوده، اما خريد دام مازاد يا دام مولد؟! 
از اين رو به نظر مى رسد تنها راه نجات دامداران، تأمين علوفه به 
صورت رايگان يا قيمت نازل است كه اگر اين اقدام صورت گيرد، 

قطعاً هزينه هاى دامداران و بلكه دولت كاهش مى يابد.

  قهر طبيعت! 
يك دامدار مى گويد: تا چند ســال قبل به همراه خيلى ديگر از 
همواليتى ها كشــاورزى مى كردم. گندم، جــو، پنبه و بعضى از 
ســال ها هم چغندرقند، هندوانه و خربزه مى كاشتيم. غروب كه 
مى شد، زير درخت بيد پير مزرعه بساط چاى را پهن مى كرديم. 
فصل برداشــت كه مى رسيد، انگار توى روستا عروسى بود؛ همه 
شــاد و دلخوش، گرچه دست ها پينه بسته بود، اما چهره ها شاد 
و خندان، عجــب حكايتى بود، اما كم كم قهر طبيعت ميهمان 

روستا شد.

   دامداران اسير حاشيه نشينى در شهر!
وى مى افزايد: با خود گفتيم چاره اى نيست. بايد با قهر طبيعت 
كنار آمد. بنابراين با هزار و يك اميد گوسفند دارى كرديم تا شايد 
حاال كه زمين سخاوتمند نيست، لقمه اى نان براى خود دست و 
پا كنيم، اما خشكســالى خيلى زود اين سفره را هم از ما گرفت، 
گوسفندان را براى بسته اى پول ناچيز به كشتارگاه فرستاديم، ديگر 
نه كشاورزيم و نه دامدار و شايد در آينده يك مهاجر حاشيه نشين 

شهر باشيم!              
يك دامدار ديگر «كوچ» را واقعيت تلخ ناشــى از فروش وســيله 
امرار معاش روستاييان مى داند و مى گويد: نبايد بگذاريم روستايى 
دامداركه تا ديروز توليدكننده بوده و ديگران از حاصل زحمات وى 
كه فرآورده هاى لبنى اســت، استفاده مى كرده اند، امروز به جمع 

افراد تحت پوشش كميته امداد بپيوندند.
وى با اشاره به «دستپاچگى» دامدار در فروش دام مى گويد: شرايط 
بد افتصادى، تورم و خشكسالى هاى پى در پى و بى پولى چاره اى 
جز فروش دام نگذاشته و از اين رو بارها ديده ام كه دامدار با ريختن 
اشك دام مولدش را روانه بازار كرده تا مبادا آبرويش حراج شود.    

ايرنا  خبر بدحالى «ارس» پلنگ 6 ساله باغ وحش مشهد 
هنوز هم يكى از موضوعات پرمخاطب در رسانه هاى مجازى 
است و فيلم ها و تصاويرش با زيرنويس هاى غيركارشناسانه و 
اغراق آميز دست به دست مى چرخد. 15 مرداد ماه جارى در 
پى تشــكيل تيم تخصصى حيات وحش در خراسان رضوى 
براى نخستين بار وضعيت «ارس» مورد بررسى قرار گرفت و 
با بيهوشــى و گرفتن نمونه ها گام نخست تشخيص بيمارى 
اين گونه ارزشمند برداشته شد.  ابهام در پرونده پزشكى اين 
پلنگ جوان در باغ وحش مشهد، شرايط، محيط نگهدارى و 
فضاى زندگى گونه هاى جانورى در اين مجموعه، مشكالت و 
ضعف هاى تغذيه و بهداشت محيط زيست جانواران در كنار 
غيراســتاندارد بودن فضا و ضعف جــدى مديريت و كنترل 
سالمت گونه هاى مختلف تنها بخشى از مشكالت مورد تأكيد  

استادان صاحبنظر و متخصصان حيات وحش است. 

  موفقيت در آزمايش هاى اوليه 
سرپرست گروه تخصصى حيات وحش خراسان رضوى در اين 
باره گفت: مطالب منتشره در فضاى مجازى پيرامون وضعيت 

ارس به هيچ وجه علمى نيست.
دكتر جواد خوش نگاه افزود: پاســخ اوليه آزمايش ها نشانگر 
وضعيت تقريباً مناسب بود، اما روند اخذ نمونه آزمايش موجب 
تشــخيص عفونت هاى جلدى در ارس شد. جراحات جلدى 
اطراف لب و دهان وجود داشت كه يا ناشى از آسيب هاى فنس 
قفس و يا علت آن بيمارى هاى عفونى جدى است. آزمايش 

مولكولى روشن كننده علت ايجاد اين عفونت ها، طى دو هفته 
آينده به دست ما خواهد رسيد.  

  خوابگاه آلوده پلنگ 
اين دامپزشــك متخصص حيات وحــش همچنين گفت: 
حيوانات باغ وحش دو بخش زندگى دارند. يك بخش فضاى 
بيرونى است كه مورد بازديد عموم قرار مى گيرد و در معرض 
ديد اســت. بخش دوم خوابگاهى اســت كه حيوان در زمان 

ناراحتى، خستگى و خواب به آنجا مى رود. 
وى افزود: تاكنون هيچ كس خوابگاه گونه ارزشــمند پلنگ را 
در باغ وحش مشــهد بازديد نكرده بود. در بازديد انجام شده 
با صحنه بســيار بد و ناراحت كننده اى از فضاى خواب براى 
يك حيوان ارزشــمند در باغ وحش مشــهد روبه رو شديم. 
روشن شد كه علت عفونت پنجه هاى حيوان همين آلودگى 

محل خواب بوده است.  وى گفت: براى انجام دو تشخيص از 
بيمارى و حال «ارس» منتظر آزمايش هستيم. در وهله نخست 
تشخيص بيمارى هاى عفونى شايع در بين گربه سانان است 
كه با دريافت جواب آزمايش هاى مولكولى طى دو هفته آينده 
انجام مى شود. وى به دو حمله تشنجى اين پلنگ 6 ساله طى 
چند روز اخير اشاره و بيان كرد: علت اين حمالت با توجه به 
ابهام در پرونده پزشكى روشن نيست. اميدواريم «ارس» در اين 
حمالت تلف نشــود و اگر دوام بياورد با انجام  ام.آر.آى دقيقاً 
مشخص مى شود مشكل وى تومور مغزى، خونريزى مغزى 

يا مورد ديگرى است. 

  بيمارستان ها همكارى كنند 
نماينده تام االختيار مديركل حفاظت محيط زيست خراسان 
رضــوى در امور تخصصى حيات وحش نيز گفت: هم اكنون 
بشــدت در پى رايزنى براى انجام آزمايش ام.آر.آى پلنگ باغ 

وحش مشهد در همين شهر هستيم. 
فريد هومن افزود: مذاكره با چند بيمارستان براى اين اقدام 
در حال انجام است و اميدواريم با همكارى بيمارستان هاى 
مشــهد بتوان اين آزمايش حياتى را براى ارس انجام داد. 
براى تشخيص مشكل مغزى احتمالى نيز صرفاً آزمايش  

ام.آر.آى جوابگوست. 
وى ادامه داد: تشــكل هاى محيط زيســتى خراسان رضوى 
بشدت در حال پيگيرى موضوع و رايزنى با مسئوالن و دانشگاه 

علوم پزشكى مشهد هستند. 

در صورت همكارى بيمارستان ها

«ام.آر.آى» تنها راه تشخيص بيمارى پلنگ بيمار باغ وحش است رئيس اداره بازرگانى خارجى سازمان صمت 
خراسان رضوى خبر داد

  برگزارى ميز كشورى توسعه صادرات 
صنايع تبديلى در مشهد

قدس: رئيــس اداره بازرگانى خارجى ســازمان صنعت، 
معــدن و تجارت خراســان رضوى گفت: ميز كشــورى 
توســعه صادرات صنايع تبديلى شامل كمپوت وكنسرو و 

نوشيدنى، در مشهد برگزار مى شود.
محمدعلى اميرفخريان اظهار داشت: ميز كشورى توسعه 
صادرات صنايع تبديلى شامل كمپوت و كنسرو و نوشيدنى 
پس از ابالغ مســئوليت از سوى ســازمان توسعه تجارت 
ايران به اين اســتان و با هم افزايى تشــكل هاى مرتبط 
بخش خصوصى و پردازش اطالعات ســاير اســتان هاى 
كشــور، با هدف پايش و احصاى مسائل و مشكالت پيش 
روى اين صنعت در حوزه هاى تأميــن  مواد اوليه، توليد، 
حمل و نقل، برندسازى، بسته بندى، صادرات، گمركات، 
طرف هاى تجارى، نقل و انتقــال ارز، قوانين و مقررات و 
نيز ارائه راهكارهاى اجرايى بهبود شــرايط موجود برگزار 

خواهد شد.
رئيــس اداره بازرگانى خارجى ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراســان رضوى افزود: اين رويــداد، همزمان با 
نوزدهمين نمايشــگاه بين المللى صنايع غذايى و ماشين 
آالت وابســته در محل نمايشگاه بين المللى مشهد پنجم 

شهريور سال جارى برگزار مى شود.
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