
مشكل كفاشان مشهدى بررسى شد نانوايان آزادپز در تعيين وزن و نرخ نان آزادند
 با حضور مسئوالن اتاق اصناف، اتحاديه كفاشان و توليدكنندگانرئيس اتحاديه نانوايان مشهد:

قــدس  مشــكل كمبــود مــواد اوليــه 
توليدكنندگان مشهدى كفش و قيمت باالى 
آن روز گذشته در نشستى با حضور مسئوالن 
اتاق اصناف مشهد، اتحاديه كفاشان و چند تن 
از توليدكنندگان بررسى و راهكارهاى الزم اتخاذ 

شد. نائب رئيس اتاق اصناف مشهد...

قدس  رئيس اتحاديه نانوايان مشهد گفت: 
نانوايان آزادپز در تعيين وزن و نرخ نان آزادند 
و از اين بابــت ايراد قانونى بر آن ها نمى توان 
نانوايان  گرفت.ابراهيم براتى قربانى افــزود: 
آزادپز آرد مصرفى خود را از كارخانه هاى تهيه 

و توليد آرد تأمين مى كنند...
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پيك موتورى هايى كه مسافركش شدند
براى نخستين بار 

در كشور اتفاق افتاد
صدور مجوز توليد 

بدون كارخانه 
در خراسان رضوى

.......صفحه 3

گزارش قدس از پديده اين روزهاى حمل و نقل عمومى

.......صفحه 3

قدس از بازار پروتئين مشهد 
گزارش مى دهد

مرغ هم 
دالرى شد! 

قدس  رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوى از صدور مجوز توليد بدون كارخانه در اين اســتان 

براى نخستين بار در كشور خبر داد...

قدس   قيمت مرغ گرم در مشــهد از مرز 10 هزار تومان 
گذشت و ديروز به نرخ هر كيلو 11 هزار تومان براى خريداران 
رسيد.يك شهروند با انتقاد از گران شدن قيمت مرغ گفت:طى 
هفته هاى اخير قيمت مرغ با افت و خيزهايى روبه رو شــد و 
زمانى به مرز 10 هزار تومان رســيد اما دوباره روند كاهشــى 

.......صفحه 4يافت اما اكنون با افزايش قيمت ...
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.......صفحه 2

گزارشى از عروسى متفاوت 
زوج مشهدى

جشن ازدواج 
در مسجد

قدس   وارد كه مى شــوم نمازمغرب وعشا تمام 
مى شــود. نمازگزاران زيادى منتظر نشسته اند. همه 
از ازدواج دختر و پســرى كه محل شــروع زندگى 
مشترك  شان را مســجد جواديه در خيابان كريمى 
مشهد  انتخاب كرده اند، مى گويند.مى دانم با مراسم 
ازدواج متفاوتــى روبه رو خواهــم بود.صداى خوش 
مداحى مى خواند: عقد زهرا و على در آسمان ها بسته 
شد / سرنوشت عشق بر زلف آن ها بسته شد.  به طبقه 
همكف مسجد مى روم. سفره عقد ساده اى پشت پرده 
انداخته شده است و عروس با لباسى ساده و تعدادى 
از خانم هاى خانواده نشســته اند. خبرى از گل هاى 
چند ميليونى و تزئينات مدرن نيست.كنارعروس كه 
مى نشينم، سادگى كالمش علت اين ازدواج متفاوت 
را برايم مشــخص مى كند.«مرجان على جانى »19 
ســاله و ديپلم مديريت خانواده است و از شروع اين 
ازدواج به خبرنگار ما مى گويد: مادر همسرم با مادرم 
در ماه مبارك رمضان در حرم آشــنا شدند و درباره 

اينكه مى خواهند فرزندشان ...



گزارشى از عروسى متفاوت زوج مشهدى

جشن ازدواج در مسجد ��ر

سرور هاديان  وارد كه مى شوم نمازمغرب 
وعشا تمام مى شــود. نمازگزاران زيادى منتظر 
نشسته اند. همه از ازدواج دختر و پسرى كه محل 
شروع زندگى مشــترك  شان را مسجد جواديه 
در خيابان كريمى مشــهد  انتخــاب كرده اند، 
مى گويند.مــى دانم با مراســم ازدواج متفاوتى 

روبه رو خواهم بود.

 يا على گفتيم وعشق آغاز شد
صداى خوش مداحى مى خواند: عقد زهرا و على 
در آسمان ها بسته شد / سرنوشت عشق بر زلف 

آن ها بسته شد
 به طبقه همكف مســجد مى روم. ســفره عقد 
ساده اى پشت پرده انداخته شده است و عروس 
با لباسى ســاده و تعدادى از خانم هاى خانواده 

نشسته اند.

 سادگى باطنى و كالمى 
خبرى از گل هاى چند ميليونى و تزئينات مدرن 
نيست.كنارعروس كه مى نشينم، سادگى كالمش 
علــت ايــن ازدواج متفاوت را برايم مشــخص 
مى كند.«مرجان على جانى »19 ســاله و ديپلم 
مديريت خانواده اســت و از شروع اين ازدواج به 
خبرنگار ما مى گويد: مادر همسرم با مادرم در ماه 
مبارك رمضان در حرم آشنا شدند و درباره اينكه 
مى خواهند فرزندشــان را داماد كنند صحبت 
مى كردند و همين آشــنايى سبب خواستگارى 

از من شد.
او توضيح مى دهد: هر دوى ما در خانواده اى ساده 

زندگى مى كنيم و قرارمان ازدواج آسان بود.

 مهريه 14 سكه اى 
او ادامه مى دهد: مالك انتخابم سالمت اخالقى 
و پاك بودن همسرم بود، خانه و ماشين اولويت 
من نبود، آن ها را خدا بعد به ما مى دهد، همسرم 

شاگرد آرايشگاه است. 
او تأكيد  مى كند: ما سر مهريه، وسايل و مراسم 
مشكلى نداشــتيم. 14 سكه مهريه من است و 
قرار شد هرچه در توان دو طرف باشد، جهيزيه 
و وســايل را فراهم كنيم و هنگامى كه شرايط 
گرفتن خانه مهيا شــد، يك جشــن كوچك و 
مختصر بگيريم و زندگى مان را با آرامش شروع 

كنيم.
حاال ادامه مى دهد: پيشنهاد كرديم كه  خطبه 
عقد و مراسم را در مسجد برگزار كنيم كه همه 

موافق بودند.

 عاقبت بخيرى؛ دعاى مادر
مادر عروس كه 48 ســاله اســت هم مى گويد: 
مرجان تــك دختر من اســت و دو پســر در 

آســتانه ازدواج هم دارم و اميدوارم عروس هايى 
با ويژگى هاى خوب براى پسرهايم نصيبم شود و 
با ازدواجى ساده و آسان زندگى مشترك شان را 
آغاز كنند و خوشبخت شوند.همه مادرها آرزوى 
عاقبت بخيرى و خوشبخت شدن بچه هايشان 

را دارند.

 ازدواج در «مسجد»
منيژه ابراهيمى مى گويد: مسائل  دنيوى زودگذر 
است، آن چه مى ماند رضاى خدا و آخرت ماست. 
خيلــى اتفاقى بحث ازدواج بچه ها در مســجد 
مطرح شــد كه به اعتقاد من گويا خداوند اين 
گونه مى خواســت و همه چيز مهيا شد و مورد 

استقبال هم قرار گرفت.
در تمام اين مدت برنامه هاى متنوع و شادى كه 
براى اين ازدواج تدارك ديده شده بود، در مسجد 

برگزار شد.
حاال با شربتى شروع اين آغاز به كام ميهمان ها 

شيرين مى شود.

 ازدواجى نمادين براى جوان ها 
عروس خانم چادر ســفيدش را بر سر مى كند 
و داماد 24 ســاله كنار عروس مى نشيند، حاال 
از«مســعود چناق لو» كه ديپلم معمارى است، 
مى پرســم، مالك اين انتخاب و ازدواج چه بود؟ 
دلم مى خواست ازدواجى ساده و شروعى با حس 

خوب و آرامش داشته باشم.
دامــاد تأكيد  مى كنــد: ازدواج ما حالت نمادين 
دارد و مى خواستم به ساير جوان ها بگويم ازدواج 

سخت نيست ما آن را سخت گرفته ايم. 
 خطبه عقد با 14 سكه مهريه به نيت 14 معصوم 

خوانده مى شود.

 «بله» و آرزوى خوشبختى نمازگزاران
صلواتى براى اين پيوند توسط خانواده ها و همه 
نمازگزاران فضا را زيباترمى كند. ساعت 22 است 
و عروس بله را كــه مى گويد همه نمازگزاران و 
خانواده ها براى خوشــبختى اين پسر و دختر با 
دست زدن ها، آرزوى شــادمانى، خوشبختى و 

عاقبت بخيرى شان را اعالم مى كنند.

  اين ازدواج ارزش دارد
حجت االسالم سيدى نسب درباره مراسم ازدواج 
مى گويد: در شــرايط فعلى انجام اين مراسم در 
مسجد اتفاق بسيار زيبايى است، زيرا جوانانى هنوز 
هستند كه مى توانند الگو باشند و پيوند آسمانى 
شان را در مسجد برگزار كنند.وى مى افزايد: امروز 
باتوجه به هجمه هاى تبليغاتى و تهاجم فرهنگى 
و فضاى مجازى، ازدواج اين جوانان را بايد ارزش 
دانســت. وى در ادامه خاطرنشان ساخت: همه 
متدينان بايــد براى ازدواج جوانان قدم بردارند تا 

اين مسير آسان شود.

 سنت ازدواج در مسجد
وى درباره مراســم ازدواج در مسجد نيز تصريح 
كرد: شايد بسيارى با اين موضوع بيگانه باشند اما 
اين كار، سنتى است كه از زمان پيامبراكرم(ص) 

شكل گرفته است.

حجت االسالم سيدى نسب خاطرنشان ساخت: 
عقد در مكان مقدسى چون مسجد بسيار باارزش 
است و همانند جارى شدن عقد در حرم آقا امام 
رضا(ع) اســت؛ از اين رو بايــد در جهت ترويج 
برگزارى اين گونه مراســم ها در مســاجد گام 

برداريم.

 تولدى معنوى 
وى بــا اعالم اين نكته كه ازدواج بعد از تولد هر 
انسانى دومين تولد او محسوب مى شود، اظهار 
مى دارد: چقدر خوب اســت اين تولد با معنويت 

آغاز شود.

 شروع با گناه، پايان با طالق
حجت االســالم سيدى نســب اظهار مى دارد: 
متأسفانه  در شرايط كنونى گاهى در بين برخى 
متدينان هم شاهد مجالس ازدواجى هستيم كه 

به گناه آلوده مى شود.
وى تأكيد  مى كند: زندگى كه با گناه آغاز شود، 

نتيجه اش افزايش آمار طالق است. 

 يك پايان خوب
ساعت 11 شب است و همه با حسى متفاوت از 
ازدواج هايى كه تاكنون همه ما در مراســم هاى 
مختلف تجربــه اش را داريم، مســجد را ترك 
مى كنيم. به خانه هايمان برمى گرديم اما آرزوى 
همه درعاقبت بخيرى و خوشبخت بودن اين آغاز 
ساده و متفاوت همراه اين دختر و پسر جوان تا 

ابد جارى است.

در حوالى امروز2

 اعزام 4000نفر از خراسان رضوى به 
اردوهاى راهيان نورغرب

مســئول اردويى راهيان نور و گردشــگرى ســپاه 
امام رضا(ع) گفت: امسال 4000 نفر از استان خراسان 
رضوى از مناطق عملياتى استان آذربايجان غربى و كردستان 
بازديد خواهند كرد. سرهنگ عباس صالحى در ادامه به قدس 
آنالين افزود: اعزام اين كاروان ها به مناطق عملياتى از تاريخ 
5 شــهريور ماه آغاز مى شود و تمام اقشار با مراجعه به پايگاه 
و حوزه هاى بســيج سراسر اســتان مى توانند در اين اردوها 
ثبت نام نمايند.وى با بيان اينكه  اردوهاى راهيان نور پس از 
جنگ به دليل واكاوى و بازگو كردن ايستادگى رزمندگان در 
برابر استكبار جهانى براى نسل بعدى رونق گرفت و سال 78 
با حضور رهبر معظم انقالب اسالمى  در مناطق عملياتى غرب 
كشور اين اردوها به صورت رسمى آغاز شدند، تصريح كرد: هزينه 
ثبت نام اين اردوها بــراى هر نفر در حدود 200 هزار تومان 

پيش بينى شده است.

مديركل امور موزه هاى كشور:
 آسباد هاى خواف به موزه منتقل مى شوند

قدس: مديركل امور موزه هاى كشــور از انتقال آســباد هاى 
خواف به موزه خراسان بزرگ خبر داد.

محمدرضا كارگر با اعالم اين خبر افزود: محتواى موزه خراسان 
بزرگ براساس تاريخ و شكل گيرى خراسان بزرگ و با تكيه 
بــر آثارى كــه در رابطه با فرهنگ، هنــر و تمدن مجموعه 
استان هاى خراســان رضوى، شمالى و جنوبى داريم انتخاب 

مى شوند.
او ادامــه داد: تــالش مى كنيم تا براى بيان مــوزه اى از روند 
شــكل گيرى و فرهنگ و تمدن خراسان بزرگ آثار ملموس 
مرتبط با خراسان بزرگ را جمع آورى كنيم و شيوه هاى بيان 
تاريخى از دوره هاى مختلف فرهنگ و تمدن خراسان تا دوره 

معاصر را نمايش دهيم.
كارگر اظهار كرد: آسبادهاى خواف و محراب گچى تاريخى از 

جمله آثارى هستند كه به موزه منتقل خواهند شد.

 ماجراى ممنوعيت صادرات شيرخشك 
از خراسان چيست؟

رسائى فر: مديرعامل اتحاديه شركت هاى تعاونى كشاورزى 
گاوداران و دامــداران صنعتى خراســان رضــوى در نامه به 
وزيرجهاد كشــاورزى موضوع درخواســت كارخانجات لبنى 
مبنى برممنوعيت صادرات شيرخشك را مورد تحليل قرار داد.
فرشيد صراف در اين نامه خطاب به وزير عنوان كرد: با توجه به 
پيگيرى هاى برخى از صنايع فراوردهاى لبنى براى جلوگيرى 
از صادرات شيرخشك به ساير كشورها احساس مى شود صنايع 
لبنى كشور به بهانه كمبود محصوالت لبنى در بازار داخلى و 
تعطيلى كارخانجات در صدد مقابله با دامدارانى هستند كه 
سالهاست براى نرخ پايين فروش شيرخام و پرداخت هاى بلند 
مدت خسارت هاى فراوانى ديده اند كه اين رفتار صنايع لبنى 
بيشتر به يك خودكشــى دسته جمعى شباهت دارد تا يك 

فرصت براى رشد صنعت دامپرورى كشور.
وى در ادامه مى افزايد: با شرايط موجود اين سؤال ها در ذهن 
شكل مى گيرد كه آيا در حال حاضر مردم با كمبود محصوالت 
لبنى در فروشگاههاى سطح كشور مواجه هستند يا اينكه به 
دليل افزايش قيمت فراورده هاى لبنى قدرت خريدشان پايين 
آمده است؟ آيا اگر صادرات شير خشك قطع شود كارخانجات 
پودر شــير كه در چارچوب همين صنايع فعاليت مى كنند 
كاركنانشان بيكار نمى شوند؟ آيا زمانى كه مى بايست شيرخام 
را با قيمت 14400 ريال (مصوب سال 93) خريدارى نمايند 
اينگونه دلسوزانه از توليد و مصرف صحبت مى كردند؟ آيا براى 
جبران ســوء مديريت برخى از صنايع لبنى با لطمه زدن به 
توليد شيركشــور بدنبال واردات شيرخشك با تخصيص ارز 

نيستند؟
مديرعامل اتحاديه شركت هاى تعاونى كشاورزى گاوداران و 
دامداران صنعتى خراســان رضوى با ارائه پيشنهادى مبنى 
بر برون رفت از شــرايط فعلى اظهار مى دارد: دامداران اعالم 
آمادگى دارند كه شير مورد نياز را تأمين نمايند با اين شرايط 
كه مابه التفاوت ارز حاصل از بازار صادرات در جهت توســعه 
صنعت شير كشور سرمايه گذارى شود ضمن اينكه اين مابه 
التفاوت قيمت ارز مى تواند بخشى از افزايش قيمت محصوالت 

لبنى در داخل جبران نمايد.
مورد ديگر اينكه از اين رونق صادرات مى توان در جهت واردات 

نهاده هاى دامى و كنترل افزايش قيمت آن ها استفاده كرد.

 نهضت بزرگ گاز رسانى 
در خراسان رضوى

قدس: مدير روابط عمومى شركت گاز خراسان رضوى گفت: 
شركت گاز استان طى ســال هاى گذشته نهضت بزرگ گاز 
رســانى را در دستور كار خود قرار داده است كه در اين راستا 
گازرسانى در بخش هاى مختلف شهرى، روستايى، تجارى و 
كارخانجات توليدى خراسان رضوى با هدف خدمت رسانى به 

مردم انجام شده است.
ســيد احمد علوى اظهار داشت: تا ابتداى ســال 92، 946 
روستاى استان گاز رسانى شده بود و بعد از آن در 5 سال اخير 
853 روستاى ديگر خراســان رضوى از نعمت گاز برخوردار 
شده اند كه سهم سال 96 از اين گاز رسانى ها به ازاى هر روز 

يك روستا بوده است. 

يك نماينده مجلس عنوان كرد:
  مخالفت استاندارى خراسان رضوى با 

ايجاد فرودگاه در نيشابور

فارس:نماينده مردم نيشــابور و فيروزه در مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: اســتاندارى خراسان رضوى به توسعه فرودگاه 
نيشابور ايراد مى گيرد، ولى حاضر نيست، نكات مثبت را ببيند.
حميد گرمابى در نشســت خبرى با اصحاب رسانه در محل 
شــوراى شهر نيشابور اظهار داشــت: براى فرودگاه نيشابور، 
تحقيقات گســترده اى انجام دادم، با بررسى تعداد بليت هاى 
هواپيماى خريدارى شــده از نيشــابور به اين نتيجه رسيدم، 
ظرفيت پروازهاى احتمالى تكميل مى شود و براى ساخت اين 
فرودگاه اعتبارى حدود يك هزار ميليارد ريال نياز است، ولى 

در استاندارى نظرات منفى بسيار زياد بود.
وى با اشــاره به اينكه اين طرح فرودگاه بر اساس تحقيقات و 
بررسى هاى دقيق به صورت پروپوزال آماده است؛ تصريح كرد: 
يكى از ملزومات توسعه گردشگرى نيشابور به علت وجود خيام 
و عطار، فرودگاه بوده، ولى ديدگاه مســئوالن اســتان منفى 
است، فقط تعداد بليت هاى خريدارى شده توسط نيشابوريان 
از آژانس هاى اين شهر به مقصد تهران در هفته بيش از 500 
بليت اســت و اين شــهر با پرواز روزانه يك فروند هواپيماى 

ATR مى تواند با ظرفيت تكميل فعاليت داشته باشد.
نماينده مردم نيشــابور و فيروزه در مجلس شوراى اسالمى 
اضافه كرد: يكى از ايراداتى كه به توســعه نيشابور مى گيرند، 
نزديكى آن به مشــهد است، ولى حاضر نيستند نكات مثبت 
نزديكى را ببينند، اســتاندارى و سازمان برنامه و بودجه ادعا 
مى كنند كه بودجه اى زياد نياز دارد و تحقيقات و پروپوزال را 
قبول ندارد. وى افزود: برخى مسئوالن يك سرى اعداد و ارقام 
بسيار زياد مطرح مى كنند و احساس مى كنم، درباره اعدادى 

كه صحبت مى كنند، آگاهى ندارند.
نماينده مردم نيشــابور و فيروزه در مجلس شوراى اسالمى 
همچنيــن ادامه داد: طــرح آزاد راه حرم تا حــرم و برخى 
مشخصات آن به برخى علت ها محرمانه اعالم شده، ولى قول 

داده اند از كم ترين فاصله با نيشابور عبور كند.

در خراسان رضوى 
 12 هزار مرد غير ايرانى همسران ايرانى دارند

محمود يوسف پور: مهاجرين افغانستانى كه داراى كارت 
آمايش13 و گذرنامه با رواديد خانوارى هســتند، مى توانند با 
مراجعه به دفاتر خدمات اتباع خارجى و اشتغال در خراسان 
رضوى، از امروز نسبت به خروج و مراجعت به كشورشان اقدام 
كنند. مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجى خراسان رضوى 
روز گذشــته در جمع خبرنگاران با اعالم اين مطلب، افزود: 
150 هزار تبعه خارجــى داراى كارت آمايش13 و 36 هزار 
تبعه داراى رواديد خانــوارى كه در مجموع 186 هزار نفر را 
شامل مى شود، مى توانند از اين فرصت كه تاكنون فراهم نبوده 
است، استفاده كنند. محمد عجمى ادامه داد: افرادى كه داراى 
گذرنامه خانوارى هستند مى توانند به دفاتر اقامت و اشتغال 
مراجعه، گذرنامه را تحويل داده و فيش هاى الزمه را پرداخت 
و پرونده تشكيل دهند، پرونده توسط دفاتر به پليس مهاجرت 
منتقل و در گذرنامه آن ها سه ماه اقامت و يك ماه اجازه خروج 
و مراجعت درج مى شــود. وى بــا تأكيد بر اين نكته كه بايد 
پس از يك ماه مهاجرين به ايران باز گردند، افزود: كســانى 
پس از مهلت يك ماهه برنگردند بايد با مراجعه به ســفارت 
و كنسولگرى هاى ايران در افغانســتان با اخذ ويزا بازگردند. 
عجمى تأكيد كرد: پس از بازگشــت از افغانستان، مهاجرين 
بايد به دفاتر كفالت مراجعه، اقامت سه ماهه خود را ابطال و 
كارت آمايش خود را تحويل بگيرند. وى در بخش ديگرى به 
ثبت نام دانش آموزان افغانستانى در مدارس خراسان رضوى 
اشاره كرد و گفت: تمامى دانش آموزان افغانستانى براى ثبت 
نام در مدارس ايرانى بدون پرداخت شــهريه اوليه هيچ گونه 

مشكلى ندارند و ثبت نام از آن ها انجام مى شوند.
مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجى خراسان رضوى درباره 
ثبت نام مرحله 13 كارت آمايش نيز گفت: اين مهلت تا 31 
مرداد 97 ادامه دارد و تمديد نخواهد شد و تاكنون بيش از 70 
درصد از 150 هزار نفر مشمولين اين طرح، ثبت نام كرده اند.

عجمى در بخش ديگرى با بيــان اينكه حدود 12 هزار مرد 
غير ايرانى در خراســان رضوى، همسران ايرانى دارند، افزود: 
از اين تعداد حدود 6 هزار نفر ثبت رســمى شده و بقيه ثبت 
شرعى هســتند و اقدامى براى ثبت رسمى انجام نداده اند و 
تاكنون 4500 جلد شناســنامه براى فرزندان حاصل از اين 
ازدواج ها صادر شــده است. وى در پايان اعالم كرد: از ابتداى 
تيرماه سال جارى تاكنون 489 مرد غير ايرانى در قالب 209 
خانــوار كه داراى مدارك معتبر براى ثبــت ازدواج نبوده اند، 
مراجعه كرده اند تا ثبت رســمى ازدواج آنان انجام شود و اين 

فرصت پايان مرداد ماه جارى است. 

 راهيابى 4 فيلم و يك فيلمنامه به 
جشنواره  سينماى جوانان اردبيل

بجنورد- خبرنگار قدس: مدير انجمن ســينماى جوانان 
خراســان شمالى از راهيابى چهار فيلم كوتاه و يك فيلمنامه 
به شــصت و يكمين جشنواره منطقه اى ســينماى جوانان 
اردبيل خبرداد.  محمد رضا على آبادى گفت: دبيرخانه شصت 
و يكمين جشنواره ســينماى جوانان اردبيل- مشگين شهر، 
اسامى فيلم هاى راه يافته به بخش مسابقه اين رويداد منطقه اى 
را اعالم كرد. وى اظهار كرد: 29 فيلم در بخش داستانى، 13 
فيلم در بخش مســتند، 9 پويانمايى و هشت فيلم در بخش 
تجربى اين جشنواره رقابت مى كنند كه در مجموع چهار فيلم 
كوتاه و يك فيلمنامه از فيلمســازان خراسان شمالى در اين 

مرحله از جشنواره با ساير آثار به رقابت خواهند پرداخت.
على آبادى افزود: فيلم كوتاه «قارالواچ» به كارگردانى احسان 
كمالى، «باران آباد» به كارگردانى رضا غالمى مطلق، مستند 
«بى ســايگان» به كارگردانى مجتبى رضايــى و فيلم كوتاه 
داســتانى «وحشى» به كارگردانى مجتبى رضايى و فيلمنامه 
«انسان، موتور، گوسفند» به نويسندگى محمد رضا على آبادى 
از آثار راه يافته فيلمسازان خراسان شمالى به بخش مسابقه 

شصت و يكمين جشنواره منطقه اى سينماى جوان هستند.
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مهر  دختر شهيد مدافع حرم گفت: پدر 
بعد از رفتن به ســوريه هر چهار روز يك بار 
تماس مى گرفت و شور و طراوت و سرزندگى 

يك جوان 20 ساله را داشت. 
زهرا ســادات منصورى افــزود: بزرگ ترين 
قهرمان زندگى هر دختر پدرش اســت. پدر 
هر چقدر رفيق و همراه پســر باشد، عشقى 
كه بين او و دختر وجود دارد، هيچ جاى دنيا 
پيدا نمى شود؛ براى من هم همين طور بود و 
با وجود تفاوت سنى زياد، رابطه من و پدرم 

بسيار صميمى و نزديك بود.
روزى كه از خواســته قلبى اش براى رفتن 
به ســوريه گفت با او مخالفت كردم چرا كه 
به نظرم او بــا 80 ماه حضور در دوران دفاع 
مقدس و جانبازى در اين راه، ِدين خود را به 
اين كشور ادا كرده بود و حاال بايد در كنار ما 
مى ماند؛ ولى پدر به خاطر عشقى كه در سر 
داشت ما را قانع كرد و بار سفر بست و رفت.
هر بار كه زنگ مى زد من اولين نفر بودم كه 
با وى صحبت مى كردم و قبل از قطع تماس 
باز هم با من صحبت مى كرد و من را دلدارى 

مى داد، آخر من ته تغارى اش بودم.
اين ها گوشه اى از صحبت هاى دختر شهيد 
ســرتيپ دوم پاسدار ســيد على منصورى 
اســت كه 20 خرداد ســال 95 در دفاع از 
حرم حضرت زينب(س) به آرزوى ديرينه اش 
رسيد و در سوريه به فوز عظيم شهادت نايل 

آمد.
هميشــه در صحبــت هايــش مهم ترين 
توصيه اش به ما صبورى بــود و در كنار آن 
به اقامه نماز اول وقت بســيار تاكيد داشت، 
همچنين بســيار به من توصيه مى كرد كه 
حجاب اســالمى را حفظ كرده و هميشــه 

ارزش چادرى كه به سر دارم را بدانم.

 لحظه اول تا ته قصه را خوانديم
روز سوم ماه رمضان بود و يك ماه از اعزام پدر 
به سوريه مى گذشت، من و مادرم از صبح كه 
بيدار شديم حال خوبى نداشتيم، با اينكه روز 
قبــل با پدر تلفنى صحبت كرده بوديم ولى 
درست مثل غروب جمعه ها دل مان گرفته 
و در درون مان آشوبى به پا بود اما هيچكدام 
اين موضوع را بروز نمى داديم. عصر كه شد 
ديگر تحمل فضاى سنگين خانه را نداشتيم 
و به خانه مادر بزرگ پناه برديم تا شايد اين 
دل شوره رهايمان كند ولى رفتن به آن جا 
هم در بهتر شدن حالمان، تاثيرى نداشت و 

بعد از افطار به خانه برگشتيم.
وارد خانه كه شــديم برادرم را ديديم كه به 
شدت گريه مى كرد كه از خود بى خود شده 

بــود؛ همان لحظه اول تا ته قصه را خوانديم 
ولى باورش برايمان سخت بود. مى گفتم بگو 
بابا جانباز شده ولى نگو كه شهيد شده، آخر 
پدرم قول داده بــود براى عيد فطر به خانه 

برگردد و كنار ما باشد.
به ساعت نكشيد كه خانه مملو از جمعيت 
شــد و من مات و مبهوت گوشه اى كز كرده 
بودم و حتى قطره اى اشــك نمى ريختم. در 
آن ايام مدام در بيمارســتان بسترى بودم و 
كم كــم دچــار افســردگى شــدم چون 
نمى تواستم نبود پدر را بپذيرم و تا عيد فطر 

چشم انتظار بودم كه شايد برگردد.
قبل از اعزام پدرم به ســوريه بنا بود خانواده 
همسرم به خواستگارى بيايند ولى از آنجايى 
كه پدر همسرم نيز آن زمان در سوريه حضور 
داشتند موضوع به بعد موكول شد. برگشت 
پدر همســرم با اعزام پدر خودم به ســوريه 

همزمان شد به طوريكه در فرودگاه دمشق 
يكديگر را مالقات كردند.

پس از آن كه پدرم شــهيد شــد، در نبود 
ايشان غمگين بودم و اجازه حرف زدن درباره 
ازدواج را به اطرافيانم نمى دادم تا اينكه بعد 
از چهلم پدرم، خانواده همســرم به خانه ما 
آمدنــد و موضــوع خواســتگارى را مطرح 
كردند؛ از آنجايى كه با هم آشنا بوديم و اين 
موضوع به قبل از شهادت پدرم بر مى گشت 
و از طرفى يونس هم پسر خوبى بود من هم 
موافقت كردم. خيلى دوست داشتم خطبه 
عقدم را كنار مزار پدرم بخوانند و به همين 
خاطر موضوع را با يونس در ميان گذاشــتم 
و گفتم نمى خواهم مجبورت كنم اگردوست 
دارى قبــول كــن كه يونس نيــز با كمال 
ميل پذيرفت.بــراى دخترى كه پدرش را از 
دســت داده، خيلى سخت است كه در نبود 
او بخواهد ازدواج كند، خدا را شــكر من روز 
عقدم در كنار مزار پدرم حس خيلى خوبى 
داشتم. يك روز همسرم گفت اگر بخواهم به 
سوريه بروم اجازه مى دهى؟ گفتم از خانواده 
ما يك نفر شهيد شــده و ما رسالت مان را 
انجام داده ايم و برايمان كافى است، ولى واقعا 
اگر روزى بخواهد برود با اينكه بسيار سخت 
است مى گويم ان شاءاهللا، به سالمت به كشور 
بازگردى. امروز همه ما بايد قدردان باشيم، 
قــدر امنيت و آرامش كشــورمان را بدانيم؛ 
خطابم تنها به جوان ها نيست همه بايد قدر 
اين امنيت و در كنــار خانواده بودن خود را 
بدانيم.من به دختران هم سن و سال خودم 
مى گويم همين كه ما چادرمان را حفظ كنيم 
خودش به نوعى جهاد است و حجاب ما حتى 

كوبنده تر از خون شهيدان است.

دختر شهيد مدافع حرم:

خطبه عقدم كنار مزار پدر خوانده شد
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رئيس مجمع نمايندگان استان خراسان رضوى 

پاسخ داد
 علت تأخير در اجراى پروژه قطار برقى 

تهران - مشهد چيست؟

تسنيم: رئيس مجمع نمايندگان استان خراسان رضوى گفت: 
يكى از مواردى كه ســبب تأخير در اجــراى پروژه قطار برقى 
تهران - مشــهد است اين بوده كه فاينانس در اين حوزه جذب 
نشــده و عمالً ســبب تأخير در اجراى برقى كردن قطار تهران 
به مشهد شده اســت. حميد بنايى اظهار داشت: دولت بايد در 
حوزه جذب سرمايه گذار براى اين پروژه رايزنى بيشترى داشته 
باشــد زيرا خوشــبختانه در حال حاضر پروژه به مرحله جذب 
فاينانس رســيده و مى توان اقدامات مربوط بــه آن را آغاز كرد. 
وى گفت: مشهدمقدس ساالنه پذيراى ميليون ها زائر داخلى و 
خارجى اســت و اجراى پروژه برقى كردن قطار تهران به مشهد 
بايد هرچه سريع تر در دستور كار قرار بگيرد زيرا سفر به مشهد 
را بســيار تسهيل خواهد كرد و از اين حيث مى تواند زمينه ساز 
افزايش سفر به مشهد و رونق اقتصاد زيارت در اين حوزه باشد.
عضو كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان كرد: 
اين پروژه مسير و زمان فعلى سفر به مشهد مقدس را به حدود 
هفت ساعت كاهش مى دهد و تأثير بسزايى در حجم تبادالت و 

همچنين افزايش سفر به مشهدمقدس خواهد داشت.

  مشكل كفاشان مشهدى بررسى شد

ايرنا : مشكل كمبود مواد اوليه توليدكنندگان مشهدى كفش 
و قيمت باالى آن روز گذشــته در نشستى با حضور مسئوالن 
اتاق اصناف مشهد، اتحاديه كفاشان و چند تن از توليدكنندگان 

بررسى و راهكارهاى الزم اتخاذ شد.
نائب رئيس اتاق اصناف مشهد در اين باره گفت: در اين نشست 
فعاالن صنوف توليدى كفش و اعضاى اتحاديه كفاشان مشكالت 

خود را مطرح كردند كه موارد احصا و دسته بندى شد.
سيدمحسن خاورى هاشمى افزود: پيشــتر براى برخى از اين 
مشكالت راه حل هايى اتخاذ شده و در حال اجرا بود، اما برخى از 
مشكالت ديگر از جمله كمبود مواد اوليه نياز به بررسى و پيگيرى 
از طريق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى داشت.
وى اظهار داشــت: مقرر شد از طريق سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوى توزيع كنندگان عمده مواد اوليه شناسايى 
شوند تا در مشورت با آنان كمبود اين مواد براى كفاشان جبران 
شــود. وى بيان كرد: همچنين مقرر شد كميته اى پنج نفره با 
عنوان كميته بحــران با عضويت نماينــدگان كارگران، عمده 
فروشان، كارگاه هاى توليدى و اتاق اصناف در اتحاديه كفاشان 
تشــكيل شود تا مشكالت به اين كميته اعالم و به اتاق اصناف 

ارسال، تا در نهايت تصميم الزم در اين خصوص اتخاذ شود.

 ساماندهى دستفروشان اطراف
 آرامگاه فردوسى

قدس: معاون خدمات و محيط زيســت شــهرى شهردارى 
مشهد در بازديد از پروژه هاى عمرانى فضاى سبز و خدمات 
شهرى منطقه 12 از جمع آورى دستفروشان اطراف آرامگاه 
فردوســى خبر داد. خليل اهللا كاظمى افزود: براى زيباسازى 
منظر شهرى، دستفروشان اطراف آرامگاه فردوسى (محدوده 
شاهنامه) با همكارى ســازمان ساماندهى مشاغل شهرى و 
فراورده هاى كشاورزى و شــهردارى منطقه 12 جمع آورى 
و ســاماندهى خواهند شد. پارك اقدسيه به مساحت حدود 
4300 مترمربــع و با اعتبارى در حــدود 4 ميليارد و 600 
ريــال تا پايان مرداد ماه جارى افتتاح مى شــود. وى افزود: 
اجراى عمليات ســاخت فاز 3 و 4 پــارك صادقيه واقع در 
بلوار صادقيه با مســاحت 25 هزار مترمربع، به نحوى برنامه 
ريزى شده كه تا پايان سال جارى تكميل شود و شهروندان 
بتوانند از كل 5/2 هكتار فضاى اين پارك بهره بردارى كنند. 
وى خاطرنشــان كرد: در مجموع بيش از 50 ميليارد ريال 
اعتبــار براى پروژه هاى عمرانى فضاى ســبز قابل افتتاح تا 
پايان ســال جارى به منطقــه 12 تخصيص يافته كه با اين 
اعتبار بيش از 4 هكتار به ســطح فضاى سبز منطقه اضافه 

خواهد شد.

 70 درصد كارمندان مجرد اداره هاى 
خراسان رضوى زن هستند

ايرنا: معاون فرهنگى و امــور جوانان اداره كل ورزش و 
جوانان خراســان رضوى گفت: از 157 هزار كارمند 52 
دســتگاه اجرايى اين اســتان حدود 15 هزار نفر مجرد 
هستند كه بانوان نزديك به 70 درصد اين تعداد را شامل 

مى شوند.
مجيد پوررضايى افزود: طبق تعريف «دســتگاه اجرايى» 
در قانــون مديريت جامع خدمات كشــورى، تعداد اين 
دستگاه ها در خراسان رضوى به حدود 150 واحد شامل 
بانك ها و شــهردارى ها افزايش مى يابد كه بر اين اساس 
آمار كارمندان مجرد اســتان نيز بيش از تعداد ياد شده 

مى باشد.
وى با بيان اينكه پديده تجرد گرايى يكى از آســيب هاى 
جدى جامعه جوان كشــور اســت، اظهار داشت: بايد با 
ارائه طرح هاى كارآمد و كارشناســى شده شمار مجردان 
دســتگاه هاى اجرايى را كاهش داد و بســتر ازدواج آنان 
را فراهم كــرد.وى گفت: بر خالف باور عامه كه ريشــه 
تمايل نداشــتن جوانان به ازدواج را وجود مشكالت مالى 
و اقتصادى مى دانند، تحقيقات نشــان داده است كه اين 
مقوله يــك پديده فرهنگى و اجتماعى اســت و بايد در 
حــوزه نظام ارزش هــا و نگرش ها به آن پرداخته شــود.
پوررضايى با بيــان اينكه كاركنان دولت پيشــانى نظام 
هستند و زيبنده نيست كه شاهد رواج پديده تجردگرايى 
در اين بخش باشــيم، افزود: در اين راســتا پيش نويس 
طرح ترغيب و تسهيل ازدواج كاركنان مجرد دستگاه هاى 
اجرايى از ســوى اين اداره كل تهيه و در جلسات متعدد 
مورد بازنگرى و كارشناســى قرار گرفته است كه بزودى 

اجرايى خواهد شد.
معــاون فرهنگى و امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان 
خراســان رضوى اظهار داشت: در اين طرح چهار راهبرد 
بسترسازى، توانمندســازى مالى، تسهيل در بهره بردارى 
از امكانات دستگاه ها و تقويت و تعالى نهاد خانواده مورد 
نظر اســت كه خدمات آن در سه دوره قبل، حين و بعد 

از ازدواج در اختيار زوج هاى كارمند قرار خواهد گرفت.
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براى نخستين بار در كشور اتفاق افتاد

 صدور مجوز توليد بدون كارخانه در خراسان رضوى
قدس: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى از صدور مجوز توليد بدون 

كارخانه در اين استان براى نخستين بار در كشور خبر داد.
راضيه عليرضايى با اعالم اين خبر افزود: بسيارى از افراد در حوزه هاى طراحى، بازاريابى، 
مد و شــناخت بازارهــاى خارجى توانمندى هايى دارند كــه مى توانند هويت جديدى به 
محصول توليد شده يا در حال توليد بدهند، اين موضوع ممكن است توسط توليدكننده اى 
اتفاق بيفتد كه از پايه ســرمايه گذارى كرده و مدل جديدى خلق كند؛ زمانى هم ممكن 
اســت يك صاحب ايده هويت ايجاد شــده را به آنچه در حال توليد اســت تبديل كند 
و اصالحــات مورد نظــرش را انجام دهد و به همين دليــل از روش توليد بدون كارخانه 

استفاده مى كند.
وى ادامه داد: كشورهاى موفق به همه رويه هاى خلق برند و رساندن آن به بازار بين المللى 
كمــك مى كنند، اين كمك ممكن اســت به كســب و كارهاى كوچكى كــه مى توانند 
زنجيره هايى همراه ايجاد كنند و محصول و يا كلكســيونى از محصوالت مرتبط را توليد 
كنند و يا واحدهاى بزرگى كه با تحقيق و توسعه گسترده يك برند را خلق مى كنند و يا 

در مواردى مشابه با توليد بدون كارخانه صورت بگيرد.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى يادآور شد: برخى از افراد نيز در 
خلــق برند از بازار مى آيند و نظريه  هاى خود را تبديل بــه هويت توليد يك كاال در يك 
كارخانه يا كارگاه كوچك مى كنند. كشــورهاى توســعه يافته از همه اين رويه ها حمايت 
مى كنند و ما نيز در همين راســتا در موضوع توليد بدون كارخانه بتازگى وارد شــديم و 
اميدواريم اين ورود، زمينه  دريافت اخذ مجوز توليد بدون كارخانه توســط افراد توانمند 
اســتان در حوزه هاى طراحى، تجارت، مد، بازاريابى و صادركنندگان كاالهاى خاص شود 
تا به اين ترتيب از ظرفيت هاى خالى كارخانجات اســتفاده و محصوالت جديد خلق شود، 

همچنين هويت هاى جديدى ترجمه شود و به بازارهاى بين المللى هم دست يابند. 
وى به برگزارى همايش ملى برندينگ از ســوى انجمن مديران صنايع خراســان در پنج 
ســال اخير اشــاره كرد و گفت: امسال ششــمين دوره اين همايش برگزار مى شود؛ اين 
همايش به نوعى نشــان دهنده ورود تشكل هاى صنعتى و توليدى به نقش هاى اجتماعى 

مورد نياز جامعه و ديگرى اهميت مسئله برندينگ است.
عليرضايى تأكيد كرد: اگر بتوانيم از برندهاى قديمى حفاظت كنيم و برندهاى خلق شده 
جديــد را پايدار كنيم و ســهم مان را در بازار در خصوص برندهــاى ايرانى تقويت كنيم، 
بخشى از وظايف خود را انجام داده ايم و در اين زمينه يكى از اولويت هاى دولت و سازمان 
صنعت، مسئله برندينگ است و ما عالقه مند به تقويت و حمايت از اين موضوع هستيم.

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.

با  علــى محمــدزاده  مسافركشــى 
موتورسيكلت؛ شــغلى كه حدود يك دهه 
قبل تنها در برخى نقاط تهران رايج بود، اما 
آرام آرام در شهرهاى ديگر هم رواج يافت و 
اكنون به يكى از مشاغل جدى جامعه بيكار 

طبقه كارگرى تبديل شده است.
در اينكــه اوضاع اقتصادى موجب شــده تا 
عده بســيارى از اين افراد از سر ناچارى به 
اين كار روى بياورند، ترديدى نيســت، اما 
اگر اندكــى واقع بينانه به ماجرا نگاه كنيم، 
مى بينيم كه كار آن ها به قدرى خطرناك و 
ريسك جدى محســوب مى شود كه اندكى 
سهل انگارى براى هميشه زندگى خودشان 
و حتى اطرافيان شــان را تحــت تأثير قرار 

خواهد داد.

 وسيله نقليه تك نفره
براســاس تعاريــف قانونى، موتورســيكلت 
وســيله اى طراحى شــده براى جابه جايى 
يك نفر است و در صورت داشتن ركاب دوم 
مى تواند يك سرنشين ديگر هم داشته باشد، 
ولــى همچنانكه در معابر شــهر مى بينيم، 
گاهى تعداد سرنشــينان موتورسيكلت ها به 

بيش از اين تعداد هم مى رسد.
هرچند در اين نوشــته به دنبال بررســى 
از  اســتفاده  قانونــى  دســتورعمل هاى 

نيســتيم،  موتورســيكلت 
نكتــه الزم  اين  اما ذكــر 
اســت كه متأســفانه فوت 
شــدگانى كــه بــه نوعى 
بــا موتورســيكلت مرتبط 
در  بااليى  ســهم  هستند، 
آمار تلفات تصادفات داشته 
و دارند والزم است بازنگرى 
درخصــوص  جدى تــرى 
اين حــوزه صورت  قوانين 
بازدارندگــى  تــا  بگيــرد 

بيشترى داشته باشد.
اما موضوع نوشته مربوط به مسئله افزايش 
موتورسوارانى اســت كه در شهرها و بويژه 
كالنشهر مشهد در قالب پيك موتورى عالوه 
بر جابه جايــى اجناس به مسافركشــى هم 
مى پردازند كه البته هر روز بر تعدادشان افزوده 

مى شود.
آنچه مسلم است اينكه افرادى كه به عنوان 
براى  مسافر سوار موتورســيكلت مى شوند 
كار خود دو دليل دارند؛ يكى براى استفاده 
حداكثرى از زمان و ديگرى فرار از ترافيك؛ 
هرچند وقت كافى داشــته باشــند. با اين 
وصف مى توان گفت يكى از پيامدهاى ضعف 
در سيستم حمل ونقل عمومى، روى آوردن 
شــهروندان به شيوه هاى ديگر جابه جايى از 

جمله موتورسيكلت است.
با تمام ايــن اوصاف حتى 
اين  اگر بپذيريم كه داليل 
دســته از مسافران منطقى 
باشــد و عده اى هم از اين 
درآمدى  اســت  قــرار  راه 
كســب كننــد و در ايــن 
اين  از  آن ها  منع  شــرايط 
كار تبعــات منفى ديگرى 
بايد  پس  داشــت،  خواهد 
بپذيريم كه آن ها هم ملزم 
هستند  قواعدى  رعايت  به 
كه چشــم پوشــى از آن مى تواند شــرايط 

بدترى را ايجاد كند.

 كاله ايمنى؛ نياز اوليه
بــر همين اســاس اصلى ترين نيــاز اوليه، 
اســتفاده از تجهيــزات ايمنــى چون كاله 
ايمنى اســت كــه بايد راكب و سرنشــين 
موتورســيكلت هردو از آن اســتفاده كنند، 
ولى متأســفانه نه تنها هيچ كــدام از اين 
دسته از مســافركش ها را نديده ايم كه يك 
كاله اضافى براى مسافر خود داشته باشند 
كه بيش از نيمى از آن ها حتى خودشان هم 

كاله ايمنى ندارند.
شــايد اين مســئله در نــگاه اول امرى نه 

چندان مهم به نظر برسد، اما اگر موتورسوار 
محترمى كــه براى كســب حداقل درآمد 
روزانه تــن به اين كار داده، بداند كه اگر بر 
اثر سانحه اى سرنشين موتور او دچار عارضه 
جدى شــده يا فوت كند او بايد سال ها در 
گوشــه زندان بماند، قطعاً توجه بيشترى به 

نكات ايمنى خواهد كرد.
نكته ديگر اينكه در اكثر موارد، موتورسيكلت 
اين افراد فاقد بيمه نامه معتبر اســت كه به 
همان داليل ذكر شده در بند قبلى داشتن 
بيمه مى تواند در شرايط بحرانى بخش قابل 

توجهى از مشكالت را رفع كند.
با اين وصف به شــهروندان توصيه مى شود 
حاال كه قرار اســت رفتــارى غيرمعمول و 
پرخطر را انجام دهيم، بهتر اســت با اندكى 
وســواس زمينه هــاى خطر پذيــرى رفتار 
خودمان را كاهش دهيم و جان وســالمتى 
خــود را فداى چند دقيقه زودتر رســيدن 
يا فــرار از چند دقيقــه معطلى در ترافيك 

نكنيم.

گزارش قدس از پديده اين روزهاى حمل و نقل عمومى

پيك موتورى هايى كه مسافركش شدند

 اصلى ترين نياز اوليه 
استفاده از تجهيزات 

ايمنى چون كاله ايمنى 
است كه بايد راكب و 

سرنشين موتورسيكلت 
هردو از آن استفاده 

كنند

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.
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ا�بار ��اسان �ما�ی قدس از بازار پروتئين مشهد گزارش مى دهد

مرغ هم دالرى شد!
حنانه شيبانى قيمت مرغ گرم در مشهد از 
مرز 10 هزار تومان گذشت و ديروز به نرخ هر 

كيلو 11 هزار تومان براى خريداران رسيد.
يك شــهروند با انتقاد از گران شدن قيمت 
مرغ گفت:طــى هفته هاى اخير قيمت مرغ 
با افت و خيزهايى روبه رو شــد و زمانى به 
مرز 10 هزار تومان رســيد اما دوباره روند 
كاهشــى يافت اما اكنون با افزايش قيمت 

روبه رو شده است.
وى اضافه كرد: مرغ به دليل قيمت مناسب 
و ارزانــش در مقايســه بــا گوشــت قرمز 
بخصوص نوع گوسفندى مصرف زيادى دارد 
اما با گران شــدن آن و رسيدن به نرخ هر 
كيلــو 11 هزار تومان تهيــه آن ديگر براى 

خانواده ها آسان نيست.
شــهروند ديگرى نيز گفت: سراغ هر كااليى را 
كه مى گيريم با افزايش قيمت روبه رو مى شود و 
فروشندگان دليل آن را به دالر و نرخ ارز نسبت 
مى دهند در حالى كه بايد پرسيد وقتى درآمد 
خانوارها متناسب و هم تراز با نوسانات نرخ ارز 
افزايش نمى يابد چگونه مى توان از پس پرداخت 
هزينه هاى ضرورى زندگى از جمله حوزه خورد 

و خوراك برآمد.

 نوسان دو هفته اى 
متصدى يك واحد مرغ فروشــى واقع درعدل 
خمينى نيز با اشاره به گران شدن قيمت مرغ 
گفت: قيمت مرغ دوشنبه 22 مرداد ماه حداقل 
10 هزار و 50 تومان بود اما ديروز به 11 هزار 

تومان رسيد.
وى افــزود: افزايش قيمت مــرغ گرم ميزان 
فروش واحدهاى مرغ فروشــى را تحت تأثير  
قرار داده است به طورى كه فروش اين واحد 
از 100 كيلو در روز طى دو هفته به 50 كيلو 

كاهش يافته است.
وى كــه به گفته خودش 20 ســال در حرفه 
فروش مواد پروتئينى شامل مرغ و ماهى سابقه 
دارد، افزود: ماهى نيز طى اين مدت با افزايش 
قيمت روبه رو شــده است به طورى كه توسط 
واحدهــاى فروش براى هر كيلو ماهى قزل آال 
بايد 11 هزار تومان پرداخت مى شد اما اكنون 
همين ماهى را بايد كيلويــى 15 هزار تومان 

خريدارى كنيم.

 باز هم رد پاى دالر
وى دليل گران شدن مرغ را مرتبط با افزايش 
نرخ دالر و ارز و همچنين ســكه و طال دانست 
و گفت:نوسانات قيمتى در نرخ دالر و سكه بر 
قيمت ســاير محصوالت و كاالها اثرگذار بوده 
است كه در مرغ هم به خاطر اينكه دان از خارج 
تأمين  مى شــود قيمت اين فرآورده را افزايش 

داده است.
وى ادامه داد: البته اين در حالى است كه گفته 
مى شود دولت براى واردات نهاده هاى دامى دالر 
4200 تومانى در نظر گرفته است اما گويا اين 
نهاده ها به نــرخ دالر آزاد در اختيار واحدهاى 
فــروش مرغ قــرار مى گيرد كــه اين موضوع 
نيازمند نظارت بيشتر با هدف جلوگيرى از اين 

سوءاستفاده است.

 كاهش ميزان فروش
متصدى واحد ديگر فروش مرغ در مشهد نيز 
با بيــان اينكه قيمت مرغ گرم در هر كيلو 11 
هزار تومان شــده است، گفت: ديروز مرغ براى 
فروشــنده بيش از 10 هزار تومان تمام شده 
است لذا نرخ آن براى مصرف كننده در هر كيلو 

11 هزار تومان بود.
وى بــا ابراز گاليه از اينكه ايــن گرانى ميزان 
فروش را كاهش داده است، اضافه كرد: تا قبل 
از ايــن روزانه 50 تا 60 كيلو مرغ براى فروش 
روزانه خريدارى مى كرديم اما اكنون اين ميزان 

به 15 تا 20 كيلو رسيده است.
وى كــه در محدوده يكى از خيابان هاى احمد 
آباد بــه كار فروش مواد پروتئينى مشــغول 
اســت، ادامه داد: به خاطر كاهش ميزان خريد 
مشترى ناچاريم جنس كمترى خريدارى كنيم 
بخصوص اينكه مدت ماندگارى مرغ گرم اندك 

است و بايد زود فروخته شود.
وى درباره نرخ مرغ منجمد يادآورشد:هر چند 
خريدار و فروشــنده مرغ منجمد نيستيم اما 
حسب شــنيده ها نرخ اين مرغ نيز با افزايش 

قيمت به 7000 تومان رسيده است.
وى ادامــه داد:واحدهاى فــروش مرغ به هيچ 
عنــوان از افزايش قيمت ايــن ماده پروتئينى 
راضى نيستند چرا كه هر گونه افزايش در اين 
بخش در ميزان فروش اثرگذار و آن را كاهش 
مى دهد كه اين موضوع به طور مســتقيم بر 

درآمد واحدهاى فروش اثر منفى دارد.

 لزوم افزايش توزيع مرغ منجمد 
مســئول فروش مرغ فروشى ديگر در مشهد 
نيز با اشــاره به گران شدن نرخ مرغ در بازار 
خاطرنشان كرد: چند روزى است قيمت مرغ 
گرم روند افزايشى يافته است و روزانه حداقل 
بين 700 تــا 800 تومان بــا تغيير قيمت 

روبه رو شده است.
وى دليــل اين گرانــى را متوجــه مرغدار و 
كشتاركن ها دانست و گفت: مرغداران مدعى اند 

افزايش قيمت نهاده هاى دامى قيمت تمام شده 
توليد را افزايش داده است.

وى معتقد اســت: دولت بــراى جلوگيرى از 
افزايش قيمت مرغ كه ســهم زيادى در سبد 
پروتئينى مردم بخصــوص طيف كم درآمد و 
متوســط جامعه دارد مى تواند دان مورد نياز 
واحدهاى مرغدارى را به نرخ مناســب تأمين  

كند تا قيمت تمام شده كاهش يابد.
وى كه در محدوده خيابان رودكى مشــهد 
فعال اســت، افزود: گران شــدن قيمت مرغ 
كاهش 30 درصدى مشتريان اين واحد را به 
همراه داشته است و مشترى كه قبًال سه عدد 
مرغ خريدارى مى كرد اكنون خريدش به يك 

عدد كاهش يافته است.
وى با اشاره به نوسانات قيمتى مرغ يادآورشد: 
قبًال اگر با 500 هزار تومان مى توانستم مرغ 
مغــازه را تأمين  كنم اكنــون با يك ميليون 
تومان هم نمى شود البته اين موضوع مربوط 
به يك يا دو هفته اخير نيست بلكه از ابتداى 
سال تاكنون و به دنبال گرانى و نوسانات نرخ 

ارز ايجاد شده است.
وى در ادامــه به ضرورت افزايش توزيع مرغ 
منجمد بــراى جلوگيرى از ادامــه افزايش 
قيمت مرغ گرم در بازار اشاره كرد و گفت:هر 
چه توزيع مرغ منجمد و تنظيم بازار بيشتر 
باشــد مى تواند به ثبات قيمتى در بازار مرغ 
كمك كنــد هر چند قيمت مرغ منجمد نيز 

افزايش داشته است.

 ضرورت نظارت بر كشتاركن ها و 
مرغدارى ها

وى راهكار ديگر براى تعادل بخشــى به بازار 
فروش مرغ را در اختيار قرار دادن نهاده هاى 
دامى مورد نياز واحدهاى توليد مرغ دانست 
و گفت: الزم اســت بر فعاليت كشتاركن ها 
نظارت بيشترى شود چرا كه در تعيين قيمت 

مرغ تأثير  گذارند.

آب و �وا
  پيش بينى افزايش دما 

در خراسان رضوى
قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: در سه روز 
آينده پديده غالب در ســطح اســتان وزش باد است كه در 
ساعات بعدازظهر در بخش هايى از استان بويژه در نوار شرقى 
و نيمه جنوبى استان گاهى شديد توأم با گرد و خاك پيش 
بينى مى شود. ضمن اينكه امروز دما در غالب نقاط استان به 
طور نســبى افزايش اما در روز پنجشنبه دما در غالب نقاط 

استان به طور نسبى كاهش مى يابد.

روی �ط حاد�
   كشف زمين خوارى 5 ميلياردى 

در بجنورد
بجنورد- خبرنگار قدس: جانشين فرمانده انتظامى خراسان 
شمالى از شناسايى و دستگيرى عامل زمين خوارى 5 ميليارد 

ريالى در بجنورد خبر داد. 
ســرهنگ حسين بدرى با اعالم اين خبر گفت: با كسب خبرى 
مبنــى بر تصرف اراضى ملى در شهرســتان بجنورد موضوع به 
صورت ويژه در دســتور كار مأمــوران مبارزه با جرايم اقتصادى 
پليس آگاهى اســتان قرار گرفت. وى افزود: در بررسى هاى فنى 
كارآگاهان پليس مشخص شد بخشى از اراضى ملى به مساحت 
32 هــزار و 947 متر مربع به ارزش تقريبى 5 ميليارد ريال به 

صورت غيرقانونى تصرف شده است.
اين مقام انتظامى تصريح كرد: تيم رسيدگى كننده پرونده پس 
از اطمينان از صحــت موضوع با هماهنگى مقام قضايى، عامل 
زمين خوارى را شناســايى و در يــك اقدام غافلگيرانه فرد مورد 
نظر را دستگير كردند.  جانشين فرمانده انتظامى استان خراسان 
شمالى با اشاره به معرفى متهم به دادسرا خاطرنشان كرد: حفظ 
بيت المــال، اراضى ملى و منابع طبيعى از دســت متجاوزان و 

سودجويان همواره در دستوركار پليس قرار دارد.

  دستگيرى سارق به عنف توسط پليس 
اسفراين

بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى شهرستان اسفراين 
از دستگيرى سارق به عنف در كمتر از چهار ساعت خبر داد. 

ســرهنگ جاويد مهرى گفت: در پى گزارش مركز فوريت هاى 
پليس مبنى بر وقوع يك فقره ســرقت به عنف، مأموران پليس 
آگاهى با انجام تحقيقات ميدانى و اقدامات فنى و پليسى موفق به 
شناسايى متهم با هويت معلوم شدند. وى افزود: مأموران با اخذ 
نيابت قضايى و در يك عمليات ضربتى متهم را در كمتر از چهار 
ساعت دستگير و به مقر انتظامى منتقل نمودند. سرهنگ مهرى 
در ادامه با اشــاره به اينكه متهم در بازجويى فنى و با مشاهده 
داليل و قراين موجود، لب به اعتراف گشود، تصريح كرد: متهم 
كه به همراه همدست خود اقدام به سرقت طالجات مى كرد به 
يك فقره سرقت به عنف و يك فقره سرقت نافرجام اعتراف كرد.

  ريزش كوه در كاشمر جان 3 نفر را گرفت
تسنيم:رئيس پليس كاشمر گفت: ريزش كوه در شهرستان 
كاشمر سبب شد سه نفر جان خود را از دست بدهند.سرهنگ 
ابوالقاســم باقرى اظهار داشــت: اين حادثه يك مصدوم نيز 
داشته كه بالفاصله به تهران منتقل شده و تحت درمان است، 
قربانيان اين حادثه نيز سه نفر بودند كه از اهالى روستاهاى 

اطراف شهرستان كاشمر هستند.

استاندار:
  خراسان شمالى به اندازه توانمندى هايش 

پيشرفت نكرده است
قدس:  خبرنــگار  بجنورد- 
اســتاندار خراسان شمالى گفت: 
حل مشــكالت فرودگاه بجنورد 
به عنوان يكى از عوامل توسعه در 
كنار جاده و راه آهن، از اولويت هاى 
استان است و بنده آمادگى خود 
براى پيگيرى ايــن موضوعات از 

مركز را اعالم مى كنم.
دكتر خباز در ديدار اعضاى ستاد مردمى توسعه استان اظهار 
داشــت: در آينده اى نزديك با وزير راه و شهرســازى ديدار 
خواهم داشــت و مطالبات اســتان در حوزه جاده، راه آهن و 
فرودگاه را اعالم مى كنم و يادآور مى شــوم زمانى كه حضور 
بنده در خراسان شمالى به عنوان استاندار مطرح شد، تمامى 
اين موارد را از دولت مطالبه كرده ام كه مورد استقبال هيئت 

دولت نيز قرار گرفت.
وى ادامه داد: فــرودگاه بجنورد طوالنى ترين باند را دارد و از 
توانمندى هاى فراوان ديگرى نيز برخوردار است اما متناسب با 
ظرفيت هاى موجود از آن بهره بردارى نمى شود و تعداد پروازها 

در اين فرودگاه بسيار اندك است.
وى مطرح كرد: فــرودگاه بجنورد افزون بر 20 ســال پرواز 
موفق را تجربه كرده اســت و امروز با توجه به پيشرفت علم 
و بهره منــدى از امكانات نوين، امكان پرواز در تمامى فصل ها 

وجود دارد كه بايد اين موضوع پيگيرى و عملياتى شود.
وى اشاره داشــت: زندگى مســالمت آميز اقوام مختلف با 
گويش هاى متفاوت در خراسان شمالى به معجزه شباهت 
دارد و بنــده اعتقاد دارم اين موضــوع به دودمان فهميده 
و عاقل مردم اســتان بر مى گردد كه براى مســائل جزئى 
با يكديگر بحث و جدالى نداشــتند و اين تفكر در اســتان 
نهادينه شده اســت و ما بايد از اين وحدت و انسجام براى 

توسعه و بالندگى بهره مند شويم.
دكتر خباز افزود: بخش گردشگرى استان بسيار غنى است و 
گردشگر مى تواند در كمتر از دو ساعت چهار اقليم آب و هوايى 
مختلف را در اين منطقه تجربه كند و بنده اعتقاد دارم تبديل 
خراسان شمالى از معبر به مقصد گردشگرى بايد شعار ما باشد 
و با ارائه راهكارهاى كارشناسى آن را عملياتى كنيم تا رونق 

اقتصاد استان را شاهد باشيم.
دكتر خباز تأكيد كرد: 14 سال از تقسيم خراسان مى گذرد اما 
هنوز خراسان شمالى به اندازه شأن و توانمندى خود پيشرفت 
نكرده است و بنده اعتقاد دارم بايد با بهره مندى از ظرفيت هاى 

فراوان استان در مسير توسعه گام هاى بلندى برداشته شود.

مديركل ثبت احوال خبر داد
  ثبت 3800 ازدواج در خراسان شمالى

بجنورد-خبرنگار قدس: مديركل ثبت احوال خراســان 
شــمالى از ثبت 3820 واقعه ازدواج در استان از ابتداى سال 

جارى تاكنون خبر داد.
على زاهدى نيا اظهار كرد: از اين تعداد 3261 مورد در مناطق 
شهرى و 1559 مورد در مناطق روستايى به ثبت شده است.

زاهدى نيا بيشــترين ازدواج طى اين مدت در بين مردان 
را مربوط به گروه ســنى 24-20 سال با 1546 مورد و در 
بين زنان مربوط به گروه ســنى 19-15 ســال با 1345 

مورد اعالم كرد.
مديــر كل ثبت احوال خراســان شــمالى ادامه داد: طى 
ســال گذشته تعداد 9202 مورد واقعه ازدواج در خراسان 
شــمالى به ثبت رسيده است كه از اين تعداد 7935 مورد 
در مناطق شــهرى و 1267 مورد در مناطق روستايى به 

ثبت رسيده است.

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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رئيس اتحاديه نانوايان مشهد:

نانوايان آزادپز در تعيين وزن و نرخ نان آزادند
گپ

 وحيد اكرمى رئيس اتحاديه نانوايان مشهد گفت: 
نانوايان آزادپز در تعيين وزن و نرخ نان آزادند و از اين 

بابت ايراد قانونى بر آن ها نمى توان گرفت.
ابراهيم براتى قربانى افزود: نانوايــان آزادپز آرد مصرفى خود 
را از كارخانه هــاى تهيه و توليــد آرد تأمين مى كنند. قيمت 
كيسه هاى آرد بين كارخانه هاى مختلف متفاوت است و دليل 

اصلى اين تفاوت در كيفيت آرد توليدى شان است.
وى ادامه داد: بعضى از كارخانه ها آرد را با كيفيت پايين تر 
توليد مى كنند و قيمت كيسه هاى آردشان نيز كمتر است. 
برخى ديگر بــا كيفيت بهترى آرد را توليــد و در اختيار 
نانوايان قرار مى دهند و طبيعتاً قيمت كيسه هاى آردشان 
نيز بيشــتر مى شــود. تفاوت قيمت آرد در هر كيسه بين 
كارخانه هاى مختلف اصلى ترين دليل تغيير قيمت نان در 

نانوايى هاى آزادپز است.
وى عنوان كرد: از ديگر داليل تفاوت قيمت نان، مواد افزودنى 
مجاز اســت كه برخى نانوايان در پخت نان از آن اســتفاده 
مى كنند. موادى نظير روغن هاى خوراكى، شــكر، زردچوبه، 

برخى سبزيجات، كنجد و... از جمله موادى هستند كه نانوايان 
از آن ها اســتفاده مى كنند و درنتيجه نان را با قيمت باالترى 

مى فروشند.
رئيس اتحاديه نانوايان مشــهد با اشاره به اينكه هر كيسه آرد 
آزاد 2000 تا 3000 تومان گران شــده، افزود: برخى نانوايان 

آزادپــز قيمت نان خود را ثابت نگه مى دارنــد، اما از وزن آن 
كم مى كنند. در واقع براى جبران هزينه ها به جاى باال بردن 
قيمت نان از وزن خمير مى كاهند و نان را كوچك تر يا سبك تر 
از روزهاى گذشته در اختيار مشــتريان قرار مى دهند. البته 
افزايش بى رويه قيمت براى نانوايان ريسك محسوب مى شود 

چون ممكن است مشتريان خود را از دست بدهند.
ابراهيم براتى قربانى اعالم كرد: مطابق قانون، در تعيين وزن 
و قيمت نان، دست نانوايان آزادپز باز است و نمى توان به آنان 
خرده اى گرفت. البته تغييرات قيمت بايد بســيار اندك باشد 
و در صــورت تفاوت ناگهانى و زياد قيمت، مراجع قانونى وارد 
مى شوند و با متخلف برخورد خواهند كرد. همچنين نانوايان 
آزاد پز بايد نرخ قيمت پخت نانشان و نيز نشانه اى را مبنى بر 
اينكه نانوايى آزادپز است در قسمتى از نانوايى كه بخوبى قابل 

مشاهده باشد، نصب كنند.
وى گفت: ســامانه 124 در اختيار مردم اســت تا در صورت 
مشاهده تخلف و يا كيفيت پايين نان تحويلى، موضوع را با اين 

سامانه در ميان گذارند.

فرمانده  قـدس   خبرنگار  ـ  بشرويه 
در  بشــرويه گفت:خوشــبختانه  انتظامى 
سطح اســتان كمترين مورد سرقت ها در 
شهرســتان بشــرويه صــورت گرفته و به 
نســبت سال گذشــته تعداد سرقت ها 25 

درصد كاهش يافته است.
سرهنگ رضا فوالدى طى نشست خبرى با 
اصحاب رســانه به نقش رسانه ها در انضباط 
اجتماعى و امنيت اشــاره كرد و گفت: قلم 
خبرنگار مى تواند كمك بسيار مؤثرى به ثبات 

و امنيت جامعه داشته باشد.
 وى افزود: رســانه ها نقش بسيار مؤثرى در 

عملكرد نيروى انتظامى دارند.
فوالدى با اشــاره به حفظ وحدت و تعامالت 
اجتماعــى هم خاطرنشــان كرد: رســانه و 
خبرنگار مى توانند بــا رويكرد حفظ تعامل 
و همدلى و ايجاد وحــدت اجتماعى بازوى 
توانمند پليس در مسير تحقق وظايف باشند.

 فرمانده انتظامى بشــرويه افزود:همكارى 
و تعامل رســانه ها و خبرنــگاران با نيروى 
انتظامى شهرســتان بسيار خوب است كه 

جاى قدردانى دارد.
 وى در ادامه با اشــاره بــه عملكرد نيروى 
انتظامى بشرويه از ابتداى سال جارى تاكنون 
بيان كرد: در حوزه ســرقت ها خوشبختانه 
در ســطح استان كمترين مورد سرقت ها در 
شهرستان بشرويه صورت گرفته كه به نسبت 

سال گذشته 25 درصد كاهش يافته است.

وى تصريح كرد: حضور فيزيكى مأموران در 
ميان مردم بسيار مؤثر بوده و مردم احساس 

امنيت مى كنند.
فــوالدى با اشــاره به اينكه ســرقت اماكن 
خصوصى و احشام بيشترين فراوانى را دارد، 
گفت: با توجه به اينكه مراكز دامدارى بسيار 
پراكنده هستند احتمال سرقت افزايش پيدا 
مى كند كه تقاضا داريم شــهروندان مراقبت 

بيشترى از اموال خود داشته باشد.
 وى افزود:در خصوص سرقت منزل نيز نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته 700 درصد 
كاهش داشــته ايم و دليل اين امر ســرعت 
عمليات مأموران، آموزش هاى چهره به چهره 
در اماكن مذهبى و مساجد و كنترل سارقان و 

افراد مشكوك مى باشد.
 وى تصريــح كرد: همچنيــن در خصوص 
سرقت موتورسيكلت نيز 66 درصد نسبت به 

سال گذشته كاهش داشته ايم.
فرمانده انتظامى بشرويه به موضوع مواد مخدر 
در شهرستان بشرويه اشاره كرد و گفت:مواد 
مخدر معضل بزرگى درسطح كشور مى باشد 
و متأســفانه در سطح شهرستان نيز هرچند 
كم ولى همان مقــدار كم نيز وجود دارد كه 
مصمم هستيم بتوانيم مبارزه بسيار خوبى در 
حوزه پيشــگيرى و جلوگيرى از توزيع مواد 
مصرفى صنعتى و سنتى داشته باشيم كه در 
اين راستا در طول سال 63 نفر توزيع كننده 

دستگير شدند.

فرمانده انتظامى شهرستان خبر داد

كاهش چشمگير جرايم و سرقت در بشرويه

  پرداخت خسارت حمله پلنگ ها 
به چند دامدار درگزى

مهر: رئيس اداره حفاظت محيط زيست درگز گفت: دامدارانى كه 
از حمالت پلنگ دچار ضرر مالى شده بودند جبران خسارت شدند.

حسين اصالحى اظهار كرد: در پى خسارت وارده از سوى پلنگ به 
چهار دامدار درگزى، اقدامات قانونى براى جبران خسارت وارده از 

سوى محيط زيست صورت پذيرفت.
وى افزود: پس از كارشناســى و بازديد از محل وقوع خســارت و 
تكميل فرآيند ادارى، پرونده متشكله به سازمان حفاظت محيط 
زيست ارجاع و خسارت ناشى از حمله پلنگ به دام هاى چهار نفر 
از دامداران درگزى از ســوى شركت بيمه اى طرف قرارداد سازمان 
پرداخت شــد. وى ادامــه داد: حواله هاى صــادره جهت پرداخت 
خسارت با حضور كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست كشور 
و اداره كل حفاظت محيط زيســت خراسان رضوى در محل اداره 

حفاظت محيط زيست درگز به خسارت ديدگان تحويل شد.

��ر

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

300072305 پيامك كنيد.
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