
اجراى طرح ترافيك
باعث كاهش ماندگارى زائران مى شود

  محبت امام حسين
در قلوب اهل تسنن جايگاه ويژه اى  دارد

در گفت و گو با قدس عنوان شد مدير حوزه علميه محمديه اهل سنت راز و جرگالن: 

قدس   ورود زائران به شــهر مشــهد هر 
ســاله با چالش هايى همراه اســت؛ يكى از 
آن هــا اجراى طــرح ترافيك اســت. طرح 
مذكور كه ســاعت اجراى آن در ايام پيك 
زائر و مسافر افزايش مى يابد هر سال صداى 
زائران و مسافران را در مى آورد. شفيعى يك 

زائر خوزستانى ...

قــدس  مدير حــوزه علميــه محمديه
اهل ســنت راز و جرگالن گفت: محبت به 
اهل بيت پيامبر(ص) و امام حســين(ع) در 
قلوب اهل ســنت جايگاه ويژه اى دارد. حاج 
اراز آخوند محمدى با اشــاره به فرارســيدن 
ايام محرم و شهادت حضرت امام حسين(ع) 

اظهارداشت: قيام امام حسين(ع) ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2
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دالربـازى دالالن در پـياده رو شلـوغ
نفوذ واسطه ها به دفاتر 

پيشخوان شهردارى

.......صفحه 3

ساعتى در خيابان ارزى مشهد

.......صفحه 4 

قدس  معاون برنامه ريزى و توســعه ســرمايه انســانى 
شهردارى مشــهد گفت: مجوز و صالحيت دفاتر پيشخوانى 
كه با واســطه ها همكارى مى كنند و مانع ارتباط مســتقيم 
شهروندان با  شــهردارى مى شــوند لغو خواهد شد.شهريار 
آل شيخ اظهار داشــت: بايد ارتباط شهروندان با شهردارى 
كامال شفاف باشــد ولى متاسفانه در حال حاضر، انجام امور 
شهروندان در دفاتر پيشخوان شهرسازى از طريق واسطه ها 
صورت مى گيرد و شــهروندان خود مســتقيم به اين چرخه 
ورود پيــدا نمى كنند لذا بــا برنامه ريزى هاى جديد در نظر 
داريم تا پايان سال سرعت و شفافيت در اين حوزه به نحوى 

چشمگير افزايش يابد...

 11 بند براى اداى حِق ميزبانى 
يكم. مشهِد عزيز، امسال بيش از هر ساِل ديگر، ميزباِن زائران و 
گردشگرهاى عرب زبان است. حضورى كه هرچند با حاشيه ها و 
فضاسازى هايى نيز همراه شد، اما بى شك به بازار و اقتصاِد شهر، 
رونق داده است. اين روزها و در چنين احوالى، بد نيست از خودمان 
بپرسيم: كشورى كه مى خواهد فصل تازه اى در گردشگرى اش باز 
كند و سال هاست، شــعارِ «درآمِد صنعِت گردشگرى» به جاى 
«پوِل نفت» بر سِر زباِن نخبه هاى اقتصادى اش است، مردمانش آيا 

مى دانند چگونه بايد با گردشگِر خارجى رفتار كنند؟ ...
.......صفحه 2
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.......صفحه 3

ثبت تنها 18 روز پاك 
از ابتداى سال تاكنون

زنگ هشدار 
آلودگى هوا 

دوباره در مشهد 
به صدا درآمد

قدس    زنگ هشدار آلودگى هوا دوباره در مشهد 
به صدا درآمد. هشدارى كه با نزديك شدن به روزهاى 
سرد سال هر روز براى شهروندان اين كالنشهر زنگ 
خطر خواهد بود.مدير اجرايى مركز پايش آالينده هاى 
زيست محيطى مشهد در گفت و گو با خبرنگار ما از 
اعالم وضعيت هشــدار كيفيت هوا در روز گذشته 
خبر مى دهد و مى گويد: متأسفانه اين بار هم ذرات 
معلق باعث افزايش شاخص آاليندگى هوا در مشهد 
شده اند. وى با اشاره به ثبت شاخص عدد 132 براى 
كيفيت هواى مشهد مى افزايد: اين در حالى است كه 
طى دو ماه گذشته، كيفيت هوا شاخص خوبى داشته 
است. اسماعيلى با بيان اينكه تنها در روزهاى هشتم، 
نهم و دهم خرداد ماه گذشــته به دليل وزش توفان 

گرد وغبار عدد شاخص ...

درخشش اعضاى كتابخانه بشرويه
 در جشنواره كتابخوانى رضوى

بشرويه - خبرنگار قدس: مســئول اداره كتابخانه هاى عمومى 
بشــرويه از درخشش كشــورى اعضاى اين كتابخانه در هشتمين 

جشنواره كتابخوانى رضوى خبر داد. 
مريم كيانى در گفت و گو با خبرنگار قدس با اعالم اين خبر خاطرنشان 
كرد: كسب يك مقام ملى و پنج مقام استانى از افتخارات شهرستان 
بشرويه در هشتمين جشنواره ملى كتابخوانى رضوى بود. در اين بين 
خانم «فاطمه صارمى» عضو كتابخانه مالعبداهللا بشــرويه در بخش 
خانوادگى اينترنتى جشنواره برنده كشورى و از وى در آيين اختتاميه 
جشــنواره رضوى در سطح ملى تقدير شــد.وى افزود: خانم «مريم 
سردار» و «عباس عباسپور اول» در بخش خانوادگى اينترنتى و آقاى 
«يوسف حسن زاده»، «سيدعليرضا محسن پور محمدى» و «مريم 
نامور» در بخش نقاشى از برگزيدگان استانى بودند.وى افزود: از پنج 
برنده شايسته تقدير در مرحله اختتاميه كتابخانه اى تقدير خواهد شد.

استاندار خراسان شمالى تأكيد كرد
اولويت اصلى آموزش و پرورش بايد 
تعليم و تربيت باشد نه مسائل مالى

بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالى 
با تأكيد بر اين نكته كه اولويت اصلى تمام مديران 
مجموعه آمــوزش و پرورش بايــد تعليم و تربيت 
دانش آموزان باشــد، گفت: در چند سال اخير يكى 
از امــور مهــم و جارى مديران آمــوزش و پرورش 
رســيدگى به مشــكالت مالى اين مجموعه شده 
در حالى كه نبايــد از امر تعليم و تربيت و پرورش 
دانش آموزان غفلت كرد.محمدرضا خباز در پنجمين 
جلسه شوراى آموزش و پرورش استان اظهار داشت: 
ما فقط مســئول تعليم دانش آموزان نيستيم بلكه 
مســئول پرورش و تربيت آنان هم هستيم بنابراين 
بايد اين موضوع بيشتر مورد توجه و تأكيد قرار گيرد.

پايان فصل دوم كاوش در ارگ نادرى شيروان
شيروان- خبرنگار قدس: معاون ميراث فرهنگى اداره 
كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان 
شمالى از اتمام فصل دوم كاوش در ارگ نادرى شيروان 
خبر داد و گفت: كاوش باســتان شناســى در اين اثر 
تاريخى از 27 خردادماه امسال آغاز و تا اوايل شهريورماه 
ادامه داشت.على اكبر وحدتى تصريح كرد: گروه كاوش از 
متخصصان رشته هاى مختلف از جمله باستان شناسى، 
زمين شناسى، ژئوفيزيك، مرمت، معمارى و نقشه بردارى 
از سازمان ميراث فرهنگى كشور، دانشگاه نانجينگ چين 
و مــوزه تاريخ طبيعى پاريس در ارگ نادرى شــيروان 
حضور داشتند.وى يكى از اهداف اصلى فصل دوم كاوش 
در تپه نادرى را اليه نگارى براى شناخت توالى باستانى 
و تأســيس گاه نگارى محلى در منطقه شمال خراسان 

دانست و افزود: مواد حاصل از كاوش عالوه بر شناخت 
دوره هاى استقرار باستانى در منطقه، از طريق مطالعات 
ميان رشــته اى به بازســازى اقتصاد معيشتى ساكنان 
اين منطقه در طول تاريخ كمك شــايانى خواهد كرد.
وى اظهار داشــت: با توجه به قرارگيرى تپه نادرى در 
بافت مسكونى شهر شــيروان، در جهت رفع مشكالت 
محلى و كمك به پروژه بازآفرينى شــهرى با تأكيد بر 
هويت شهرى شيروان، ساماندهى و تعيين دقيق عرصه 
و پيشنهاد حريم تپه نادرى در دستور كار گروه مشترك 
قرار گرفت.وى گفت: بر اين اساس زندگى در تپه نادرى 
از ميانه هزاره چهارم پيش از ميالد (حدود 5500 سال 
قبل) آغاز شــده و در دوران مختلف تا دوره اســالمى 

زندگى در آن جريان داشته است.

یاددا�ت
فرجام علوى

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

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

شماره پيامك:   300072305
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در گفت و گو با قدس عنوان شد

اجراى طرح ترافيك باعث كاهش ماندگارى زائران مى شود
یاددا�ت

به شــهر  زائران  ورود  فاطمه معتمدى  
مشهد هر ســاله با چالش هايى همراه است؛ 
يكى از آن ها اجراى طرح ترافيك است. طرح 
مذكور كه ســاعت اجــراى آن در ايام پيك 
زائر و مسافر افزايش مى يابد هر سال صداى 

زائران و مسافران را در مى آورد. 

 زائران چه مى گويند
شــفيعى يك زائــر خوزســتانى در همين 
خصوص مى گويد: ما پارســال بعد از سال ها 
تصميم گرفتيم به مشهد سفر كنيم اما چون 
از طــرح ترافيك خبر نداشــتيم وارد طرح 
شديم، بعد كه به شــهرمان برگشتيم كلى 
جريمه براى ما ثبت شــده بود! امســال اما 
حواس مان جمع اســت ولى عبور و مرور از 
مسير طوالنِى ميدان شهدا كه خودرويمان را 

پارك مى كنيم تا حرم مشكل است.
خليلى يكى ديگر از زائــران اظهار مى دارد: 
مشــهد براى همه مردم ايــران جاذبه دارد 
اما برخى از مســائل از جملــه همين طرح 
ترافيك سبب مى شود زمان ماندگارى مسافر 
كمتر شود. قشــقايى يك زائركردستانى نيز 
خاطرنشان مى كند: سال هاى قبل ما بعضى 
مواقع با هواپيما به مشــهد سفر مى كرديم و 
كمتر با معضل طرح ترافيك رو به رو بوديم اما 
امسال با گران شدن بليت هاى هواپيما مجبور 
شــديم با خودروى شخصى به مشهد بياييم 
و اكنــون بايد با دردســرهاى طرح ترافيك 
دست و پنجه نرم كنيم. عباسى زائرى ديگر 
كه از تهران آمده نيز بيــان مى كند: ما اين 
چنــد روزى كه به مشــهد آمديم ســر اين 
موضوع مشــكالت زيادى داشتيم. چه خوب 
بود آن هايى كه اين طرح را اجرايى كردند به 
فكر راه هايى براى رفاه حال زائران مى بودند 
نــه اينكه بدون در نظر گرفتــن امكاناتى از 
جمله پاركينگ اين طرح اجرايى شود.  وى 
ادامه مى دهد: مســئوالن اســتان و مشهد 
بايــد حتماً براى بهبود طرح چاره انديشــى 
كنند چون ميزان نارضايتى مسافران خيلى 
باالست. حميدى يكى از شهروندان مشهدى 
اســت كه ميزبان تعدادى از اقوام زائر خود 
اســت. او در مورد اجراى طرح ترافيك بيان 
مى كند: طرح ترافيك بــدون ارائه اطالعات 
الزم به مردم و بخصوص به زائران كه آشنايى 
چندانى با اين شــهر ندارند نوعى اجحاف در 

حق آنان است.
به گفته او مشهد با مشكل 
در  رو به روســت،  پاركينگ 
حالى كــه قرار بــود درآمد 
حاصــل از اليــت صــرف 
پاركينگ  افزايش  و  ساخت 
در مشهد شــود ولى عمًال 

چنين اتفاقى نيفتاد. 
معاون  عمومى  روابط  مدير 
ترافيــك  نقــل  و  حمــل 
شهردارى مشــهد در مورد 
بيان مى كند:  ترافيك  طرح 

محدوده طــرح ترافيك هفت كيلومتر مربع 
خيابان هاى اطراف حــرم را در بر مى گيرد. 
مجيد بخت آزما مى افزايــد: ما به جز بحث 
ترافيك شهر مشهد بحث آلودگى اين شهر را 
هم داريم بنابراين بايد براى كاهش آلودگى 
هــوا چنين طرحى را به اجرا در بياوريم. وى 
ادامه مى دهــد: وجود حــرم مطهر رضوى 
موجب مى شود مشــهد هر ساله ميزبان 25 
ميليون مســافر باشد يعنى هر سه سال يك 
بار كل مردم ايران به مشهد سفر مى كنند كه 
تعدادى از آن ها با خودروى شخصى وارد اين 

شهر مى شوند.

وى اذعان مى دارد: ما 100 
روز در ســال پيك ترافيك 
داريــم كه طــى آن روزانه 
70 تــا 90 خــودرو حامل 
زائران وارد مشهد مى شوند 
و اگر سرانه ماندگارى آن ها 
ســه روز باشــد بين 210 
تــا 270 خــودرو به قصد 
حرم وارد محــدوده اطراف 
حرم مى شــوند. وى يادآور 
كيلومتر  هفت  در  مى شود: 
مربع اطراف حرم روزانه بين 
50 تا 70 خودرو تردد مى كنند كه ســازمان 
ترافيــك بايد به آن ها خدمــات بدهد. طرح 
زوج و فرد در واقع يكــى از همين خدمات 
است كه به تصويب شوراى عالى ترافيك هم 

رسيده است.

 راه حل سرگردانى زائران
بخت آزما مى گويــد: خط BRT با امكانات 
رفاهى در مســير جنوب به شمال و بر عكس 
در شهر خدمت رسانى مى كند چنانچه زائران 
وارد اين محدوده شــوند و خودروى خود را 
در خيابان هاى همجوار منتهى به حرم پارك 

كنند، مى توانند از خط BRT براى تردد به 
حرم استفاده نمايد. وى مى افزايد: يك خط 
ريلى شــرقى غربى و برعكس هم داريم كه 
قادر اســت 180 هزار نفر را در روز جابه جا 
كنــد در حالى كه اكنون 120 هــزار نفر را 
جابه جا مى كند، مردم بر حسب عادت ترجيح 

مى دهند با خودروى شخصى تردد كنند.
وى خاطــر نشــان مى كنــد: يك ســرى 
پاركينگ هــا هم در ميدان شــهدا، شــهيد 
كامياب، ميدان فردوسى، ميدان 17 شهريور، 
پايانه مسافربرى و خيابان دانشگاه پيش بينى 

شده اند كه آماده ارائه خدمات هستند.
او خاطرنشان كرد: در كشورهاى ديگر هزينه 
استفاده از خودروى شخصى آن قدر باالست 
كه مردم ترجيح مى دهند به سمت استفاده 
از وســايل حمل و نقل عمومى بروند، از اين 
رو بايد قوانين اســتفاده از وســايل شخصى 

اصالح شود.

در حوالى امروز2

 11 بند براى اداى حِق ميزبانى 
يكم. مشــهِد عزيز، امســال بيش از هر ســاِل ديگر، ميزباِن 
زائران و گردشــگرهاى عرب زبان است. حضورى كه هرچند با 
حاشيه ها و فضاســازى هايى نيز همراه شد، اما بى شك به بازار 
و اقتصاِد شــهر، رونق داده است. اين روزها و در چنين احوالى، 
بد نيســت از خودمان بپرسيم: كشــورى كه مى خواهد فصل 
تازه اى در گردشــگرى اش باز كند و سال هاست، شعارِ «درآمِد 
صنعِت گردشــگرى» به جاى «پوِل نفت» بر سِر زباِن نخبه هاى 
اقتصــادى اش اســت، مردمانش آيا مى دانند چــه گونه بايد با 

گردشگِر خارجى رفتار كنند؟ 
دوم. پيش از هر چيز، بياييد گردشــگِر خارجى را صرفنظر از 
رنِگ پوست و مليت و نژادش ببينيم. اگر خودمان را ملِت متمدن 
مى ناميم بايد از هر رفتار كه سِر سوزنى بوِى نژادپرستى مى دهد، 

پرهيز كنيم. 
سوم. دوستان! گردشــگر را «طعمه» نبينيم. گردشگر به شهِر 
ما نيامده تا من و شــما سركيسه اش كنيم و جيبش را تا دينار 
و دالرِ آخــر، خالى كنيم. فكر نكنيم زبــاِن ما را نمى فهمد و با 
َچم و َخِم شــهر، آشنا نيســت پس تيغ زدنش سزاوار است و 

مى چسبد و حال مى دهد! 
چهارم. گردشــگِر خارجى «همين امروز و فردا به كشــورش 
برمى گردد و ديگر دســتش به ما نمى رسد.»... اين همان نگاِه 
نابخردانه است كه سال ها تيشه به ريشه گردشگرى زده، همان 
نگاهِ سوداگرانه و «آنى» كه نمى گذارد نگاه راهبردى به توريسم 
در ايراِن نازنيِن ما شكل بگيرد. اين را هم فراموش نكنيم كه در 
روزگارِ ارتباطاِت جهانى هستيم و هر گردشگر پيش از سفرش، 
همه هزينه هاى كشور ميزبان را از اينترنت درمى آورد و حساب 
و كتاب مى كند. پس همين امروز، فرهنِگ «زرنگ بازى» را دست 

به سر كنيم. 
پنجم. اين نسخه را با آب طال بنويسيد، چون براى من و شماى 
ميزبان، از ناِن شب هم واجب تر است، اينكه به خودمان بگوييم: 
«جورى رفتار كنيم كه گردشــگر، سفِر اول و آخرش به ايران و 
مشهد نباشد.»... عزيِز دِل برادر! اگر افزون خواه هم هستى، جاى 
آن همين جاست و نه جاى ديگر. پس بياييد نسبت به حضوِر 

دوباره و سه باره و چندباره گردشگِر خارجى، حريص باشيم. 
ششم. برخى ها نسبت به گردشــگِر خارجى «حِس بد» دارند، 
شمارِ ديگر اما توريسِت خارجى را شيفته وار مى نگرند و بر َفرِق 
سر مى نشــانندش! همان ها كه وقتى گردشگِر خارجى- خاصه 
از جنِس چشــم آبى اش- را مى بينند، ماننــِد «نديد بديد»ها با 
انگشــت به او اشاره مى كنند و با سه چهار كلمه « ِيس، نو، واتر، 
بوك» مى خواهند تسلط شان را به زباِن انگليسى نشان بدهند، 
يا با موتور ســيكلت شان ويراژ مى دهند و تك چرخ مى زنند تا 
توانمندى هــاى محيرالعقوِل ايرانى را بــه رِخ ميهماِن خارجى 
بكشند و بگويند: «ما اينيم!».... ناگفته پيداست، هم نفرت و هم 
شــيفتگى، تصويرهاى كاريكاتورى و نادرستى از مردِم ايران به 

خارجى ها مى دهد. 
هفتم. بحث سياسى ممنوع! اگر سر و كارمان به يك گردشگِر 
عراقى افتاد، قرار نيســت نظرش را درباره صدام و جنِگ هشت 
ساله كشورش با ايران بپرسيم يا گردشگِر اروپايى را استنطاق و 
سين جيم كنيم كه پس از امضاى برجام، چرا همچنان بانك هاى 
اروپايى از ترامپ مى ترسند و با ايرانى ها كار نمى كنند؟... اين را 
بدانيم كه نه ما ديپلماِت ارشــِد نظام هســتيم و نه او فرستاده 
بلندپايه بروكسل!... قرار نيست، ميهماِن چند روزه شهِرمان را با 

بحث هايى از اين دست، به چالش بكشيم يا برنجانيم. 
هشتم. شما هــم آيا ديده ايد كه برخى هموطناِن ما به محِض 
ديدِن يك خارجى، بى درنگ سفره دل شان را باز مى كنند و از 
پرايِد 36 ميليون تومانى و تأخير در واريِز رايانه 45 هزار تومانى تا 
خشكيدِن درياچه اروميه و كمبوِد پوشِك بچه، براى او درد و دل 
مى كنند!... دوستان! گشودِن سفره دل به نزِد ميهماِن خارجى، 
كارِ قشــنگى نيســت و ارزش و منزلِت ما را در پيِش چشِم او 
مى كاهد. وانگهى توريسِت خارجى، مگر فرستاده ارشِد دبيركل 
سازمان ملل است يا از دستش چه كار برمى آيد كه با شنيدِن 

مشكالِت ريز و درشِت ما بتواند چاره بينديشد؟ 
نهم. گاهى غلظِت ميهمان نوازِى ما چنان ســر ريز مى كند كه 
گردشگِر خارجى را در تنگنا مى گذاريم. هرچند او شايد متوجه 
باشــد كه علِت رفتار ما محبِت سرشارِ جماعِت ايرانى است، اما 

مراقب باشيم كه از قضا «سركنگبين صفرا نيفزايد».
دهم. آبريزگاه!... و تو چه مى دانى آبريزگاه چيســت؟... با نهايِت 
شرمسارى و افسوس بايد بگويم كه بسيارى از راه هاى جاده اى و 
جاذبه هاى گردشگرى ما هنوز از داشتِن سرويس هاى بهداشتِى 
استاندارد، محروم هستند و گردشــگراِن وطنى را از اين بابت، 
ســرافكنده مى كنند، ميهماِن خارجى كه پيشكش!... پيشترها 
در جايى خواندم: نخستين و شايد بزرگ ترين گام براى تحقِق 
صنعِت گردشگرى در ايران، راه انداختِن جنبِش فراگيِر ساخِت 

آبريزگاه در سراسِر كشور است. 
يازدهم. برخى از توريســت هاى خارجى، وقتى خاطره سفر به 
ايران را در شــبكه هاى اجتماعى منتشر مى كنند، به «تعارف» 
ايرانى ها اشــاره مى كنند و آن را پديــده اى پيچيده مى نامند. 
جيمز پس از ســفر به ايران نوشــته: «تعارف ايرانى ها براى من 
كابوس اســت» اما ماريشيا مى نويسد: «شما وقِت پرداخِت پول 
تاكسى و رستوران بايد اصرار كنيد، ايرانى ها وانمود مى كنند كه 
نمى خواهند از شما پول بگيرند. برخورد با تعارِف ايرانى ماننِد راه 
رفتن روى ميدان مين است» (مجله مهر).... قضاوت دراين باره با 
خودتان، اما تعارف كردن هاى ما ميهماِن خارجى را گيج مى كند، 
پس بد نيست در اين باره، كمى تخفيف بدهيم و آسان تر بگيريم.

 رونمايى 2 كتاب حاج بكتاش ولى 
و مجموعه شعر نرگس در نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: آيين معرفى و رونمايى كتاب «حاج 
بكتاش ولى» نوشته سيد حسين اكرامى و مجموعه «شعر نرگس» 
نوشته نرگس سادات اكرامى، پدر ودختر نويسنده نيشابورى با 
اهتمام انجمن كتاب پرواز سيمرغ در سالن همايش هاى جهاد 
دانشــگاهى با حضور اهالى فرهنگ و هنر نيشابور برگزار شد. 
كتاب «مجموعه شعر نرگس» نوشته نرگس سادات اكرامى شاعر، 
نويســنده، نقاش، كارگردان و دانشجوى دكترى زبان و ادبيات 
فارسى است. كتاب بكتاش ولى نيشابورى نوشته سيد حسين 
اكرامى نويسنده، پژوهشگر، مدرس دانشگاه است. اين كتاب به 
بررسى سرچشمه هاى انديشه علوى بكتاشى مى پردازد. در آيين 
معرفــى و رونمايى كتاب «حاج بكتاش ولى»،دكتر مهدى نوروز 
استاد زبان وادبيات فارسى دانشگاه اظهار كرد: كارهاى فرهنگى، 
ماندگارى انديشه ها را به همراه خواهند داشت و يكى از بهترين 
ابزار ارتباط مؤثر شعر است. وى گفت: شعر بهترين ابزار تفهيم 
و تفاهم اســت و شــاعران بايد آيينه تمام نماى انديشه خود و 
آيينه تمام نماى جامعه خودشان باشند و شاعر بايد زاييده زمان 

خويش باشد و خودش در شعرخودش مشهود نباشد.
 

مدير حوزه علميه محمديه اهل سنت راز و جرگالن: 
  محبت امام حسين در قلوب 

اهل تسنن جايگاه ويژه اى دارد 

تسنيم: مديــر حوزه علميه محمديه اهل سنت راز و جرگالن 
گفت: محبت بــه اهل بيت پيامبر(ص) و امام حســين(ع) در 
قلوب اهل سنت جايگاه ويژه اى دارد.  حاج اراز آخوند محمدى با 
اشاره به فرارسيدن ايام محرم و شهادت حضرت امام حسين(ع) 
اظهارداشت: قيام امام حسين(ع) و ياران با وفايش نكته اوج اسالم 
است و اين قيام و شهادت سبب شد كه مسلمانان وحدت داشته 
باشند و هميشه در مقابل جباران، مستكبرين و ظالمين بايستند.
وى تصريح كرد: در بســيارى از كتب اهل ســنت از قيام بزرگ 
عاشــورا و اهداف اين قيام و فلسفه شــهادت امام حسين(ع) و 
مظلوميت نوه پيامبر ياد شده است. اين عالم اهل  تسنن تصريح 
كرد: اهل سنت هميشه به اهل بيت پيامبر(ص) محبت داشته 
و دارنــد و در حوزه هاى علميه اهل ســنت ما كتابى به عنوان 
شهيد كربال داريم كه اين نشانگر ارادت قلبى اهل سنت به امام 
حسين(ع) است. وى بيان داشت: امام حسين(ع) با قيام خودش 
درس آزادگى، حريت و ايستادن در مقابل ظلم و جور و ستم را 
به مســلمانان جهان داد. راه و روش بزرگان دين اسالم و ادامه 
دادن راه آنان سبب سعادت دنيا و آخرت مسلمانان خواهد شد 
و الگو قراردادن امام حسين(ع) مى تواند ما را به سعادت حقيقى 
برساند. مدير حوزه علميه محمديه همچنين با تأكيد بر وحدت 
مسلمين جهان، خاطرنشان كرد: عمل به فرمايشات مقام معظم 
رهبرى به عنوان ولى امر مسلمين با تقويت وحدت و حفظ آن 
سبب ســربلندى و پيروزى امت اسالمى و مسلمانان و مأيوس  

شدن دشمنان خواهد شد.

 اجراى 883 ويژه برنامه در هفته
 امر به معروف و نهى از منكر خراسان رضوى 
قدس: دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر خراسان رضوى 
گفــت: 883 برنامه در هفته امر به معــروف و نهى از منكر در 
خراســان رضوى برگزار مى شود كه از اين تعداد 706 برنامه آن 
در مشــهد اجرا مى شود. سيدعبداهللا ارجاعى در نشست خبرى 
خود با اصحاب رســانه، اظهار داشــت: آمر به معروف و ناهى از 
منكر دوســتدار دين و جامعه بوده و فرد تذكر دهنده عالم بوده 
و موضوع برايش مهم و نسبت به فرد تذكر دهنده دلسوز است.

وى افزود: شــعار محورى ســتاد امر به معروف و نهى از منكر 
خراسان رضوى تشكر در قبال تذكر است و در همين رابطه پنج 
محور ترويج فرهنگ ميزبانى، اقتصاد مقاومتى و حمايت از كاالى 
ايرانى، عدم مصرف دخانيات در اماكن عمومى بويژه خيابان هاى 
منتهى به حرم مطهــر رضوى، رعايت عفاف و حجاب و عفيف 
بودن زائران و مجاوران امام رضا(ع) و فرهنگ رانندگى براى تذكر 
لسانى در مشــهد لحاظ شده كه تاكنون در دو نوبت اجرا شده 

است و نوبت سوم آن نيز در حال حاضر در حال اجراست.
دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر خراسان رضوى بيان كرد: 
در نوروز امســال 72 هزار تذكر امر به معروف و نهى از منكر در 
خراسان رضوى داده شد كه تنها 82 مورد با مقاومت همراه شد 
و در ماه مبارك رمضان نيز 124 هزار تذكر داده كه كمتر از 250 
مــورد با مقاومت همراه بود، اما هيچ كدام از اين موارد منجر به 

تشكيل پرونده قضايى نشد.

 اعالم ويژه برنامه هاى صدا وسيماى 
خراسان رضوى در ايام محرم 

قدس: مديركل صدا وســيماى خراســان رضوى گفت:مراسم 
سوگوارى و عزادارى حسينى در ايام محرم در دورترين نقاط استان 
با پوشش گسترده راديويى و تلويزيونى، با شكوه تمام به سمع و 
نظر مخاطبان مى رسد. محسن نصرپور با بيان اينكه برنامه هاى 
«شيرخوارگان حســينى» و«احلى من العسل» به تهيه كنندگى 
عباس غالم پور به صورت زنده از شــبكه اســتانى و شبكه هاى 
سراســرى پخش مى شــود،عنوان كرد:همچنين سخنرانى هاى 
مذهبى حرم رضوى و مرثيه آفتاب به صورت روزانه از حرم رضوى 
شامل مداحى، كارشناسى و... پخش مى شود. مديركل صدا و سيما 
خراسان رضوى گفت: در حوزه صدا برنامه حسينيه دل به تهيه 
كنندگى رضا سليمانى به مدت 90 دقيقه روى آنتن مى رود و از 
آيتم هاى اين برنامه مى توان به گزارش مردمى، گزارش از شهر ها و 

حرم مطهر،گفتار مجرى و نمايش نام برد.

 اكران فيلم مستند «فديشه» 
همزمان با روز ملى سينما 

نيشابور- خبرنگارقدس: همزمان با روز ملى سينما وآغاز 
ماه محرم وايام سوگوارى حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) فيلم 
مســتند «فديشــه» به تهيه كنندگى و كارگردانى ابوالفضل 
تاجيك هنرمند فيلمســاز نيشابورى درپرديس سينما شهر 
فيروزه نيشــابور رونمايى واكران مى شــود. مسئول انجمن 
ســينماى جوان اداره فرهنگ وارشاد اسالمى نيشابور اظهار 
كرد: موضوع فيلم مســتند نيمه بلند 43 دقيقه اى «فديشه» 
درباره شكل گيرى همكارى هاى متفاوت مردمى است كه از 
طريق مراسمى ساالنه كه بيش از سيصد سال زير لواى آيينى 
مذهبى ايام سوگوارى حضرت اباعبداهللا الحسين (ع) فعاليت 
داشــته است و يكى از باشكوه  ترين آيين تعزيه خوانى كشور 
اســت كه با مشاركت هزاران نفر از مردم در روستاى فديشه 
بخش ميان جلگه نيشــابور برگزار مى شود. سليمانى سپهر 
يادآور شــد: اين فيلم چهارشنبه 21 شهريور 97 ساعت 10 
صبح در پرديس سينما شهر فيروزه نيشابور با حضور اهالى 

فرهنگ و هنر اكران و از پوستر آن رونمايى مى شود.
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جليل فخرايى: معاون فرهنگى اجتماعى 
اداره كل اوقــاف و امــور خيريه خراســان 
رضوى گفت: ســوگواره بصيرت عاشورايى 
با هدف روشــنگرى بين افــراد جامعه در 
140 بقعه متبركه خراســان رضوى برگزار 
مى شود. حجت االســالم ايزدى در نشست 
مطبوعاتى با اصحاب رســانه عنــوان كرد: 
ســازمان اوقاف و امور خيريه كشور در طول 
سال برنامه هاى متعددى در بقاع متبركه و 
آستان مقدس امامزادگان كه به عنوان پايگاه 
فرهنگى محسوب مى شــوند، اجرا مى كند. 
معاون فرهنگى اجتماعــى اداره كل اوقاف 
و امور خيريه خراســان رضوى با بيان اينكه 
ويژه برنامه بصيرت عاشورايى در 140 بقعه 
متبركه خراســان رضوى از اول ماه محرم تا 
پايان ماه صفر اجرا مى شود؛ اظهار كرد: شعار 
امسال بصيرت عاشورايى «كرامتنا الشهاده» 

مى باشد. 
وى با اشــاره به برنامه هاى ايــن ايام گفت: 
برپايى نمايشگاه فرهنگى، اعزام 167 مبلغ، 
سخنرانى در 126 بقعه متبركه، برپايى دفاتر 

مشاوره و پاســخگويى به مسائل شرعى در 
67 بقعه متبركه از جمله برنامه هاى عمومى 
در ايام محرم و صفر مى باشــد. وى افزود: از 
ديگر برنامه هاى عمومى در اين دو ماه برپايى 
خيمه معرفت، اقامه نماز جماعت بويژه ظهر 

و عصر تاســوعا و عاشــورا در بيش از 120 
بقعه متبركه و برگزارى مراسم شام غريبان 
در 73 بقعه متبركه مى  باشــد. وى اطعام از 
محل موقوفات مرتبــط در دهه اول محرم 
در 83 بقعه متبركه، قرائت زيارت از راه دور 

پيامبر(ص) در 51 بقعه، برپايى بيش از 76 
ايستگاه صلواتى در بقاع متبركه و برگزارى 
مراسم اربعين حسينى در 87 بقعه متبركه را 

از ديگر برنامه هاى اين ايام عنوان كرد. 
حجت االســالم ايزدى با اشاره به دو برنامه 
ويژه ديگــر اين ايام از جمله «طرح قدم هاى 
آسمانى تا حرم حسينى با موضوع اربعين و 
قدم هاى آســمانى تا امام مهربانى با موضوع 
امام رضا(ع)»گفت: در طرح قدم هاى آسمانى 
تا حرم حسينى مانند سال گذشته سازمان 
اوقــاف و امور خيريه موكبــى را در كربال با 
خدماتى از جمله اســكان، اطعام، نانوايى و... 
ايجاد خواهد كرد. وى با اشاره به برنامه هاى 
حاشــيه شــهر در ايام اجراى ويــژه برنامه 
بصيرت عاشورايى؛ گفت: با توجه به اهميت 
حاشيه شهر مشــهد عالوه بر اجراى برخى 
ويژه برنامه ها از جمله «لبيك يا حسين» در 
روز دوم محــرم، از محــل موقوفات مرتبط 
به 200 مسجد حاشــيه شهر و 80 هيئت 
مذهبى براى اجراى مراســم عزادارى يارى 

مى گردد.

برگزارى سوگواره بصيرت عاشورايى در 140 بقعه متبركه 

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

قدس  خبرنــگار   - بشــرويه 
فرمانده ســپاه انصارالرضا(ع) خراسان 
جنوبــى گفت: دشــمن در حال ايجاد 
شكاف اســت و نبايد اجازه دهيم اين 
شكاف بيشتر شود؛ از ديگر برنامه هاى 
دشمن ايجاد جنگ روانى دوقطبى بين 

معيشت و موشك است. 
ســردارعلى قاســمى فرمانده ســپاه 
در  جنوبى  خراســان  انصارالرضــا(ع) 
مراســم يادواره شهداى محله ميان ده 
شهرستان بشرويه كه با حضور باشكوه 
مردم مؤمن و واليتمدار اين شهرستان 
برگزار شد، با گراميداشت ياد و خاطره 
شــهداى انقالب اســالمى خاطرنشان 
كرد: سابقه فرهنگى و اجتماعى مردم 
شهرستان در راستاى برگزارى يادواره 
شــهدا و پاسداشــت انقالب و اسالم 

بسيار درخشنده است.
وى با اشاره به برگزارى كنگره 2000 
شهيد خراســان جنوبى بيان كرد: اين 

برنامه در طول 2 ســال با تشكيل 27 
كميتــه و 850 برنامه تــدارك ديده 
شــده با محوريت فرهنگــى، هنرى و 
نمايشى و ســاخت 300 فيلم داستان 

و انيميشــن، 150 كتاب در حال اجرا 
اســت و هدف اين اســت كه سال 97 
تمام  فضــاى عطرآگين شــهادت در 
شهرســتان ها بپيچد و تجليل از شهدا 

به نحو شايسته صورت گيرد.
وى در خصوص اعمــال تحريم ها هم 
گفت: در تمام بخش ها اعم از شركت ها 
و كارخانه هــا و حتــى دولتى ها برنامه 
تحريــم عليه ايران و هر كســى را كه 
به نوعى با ايران ارتبــاط دارد، اعمال 

كرده اند.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) با اشاره به 
اينكه نگرانى بــراى وضعيت اقتصادى 
وجــود دارد ولى نبايد تــوكل به خدا 
را فراموش كــرد، افزود: همه به دنبال 
وضعيــت آينده اقتصاد كشــور بوده و 
نگرانى ها بــراى گرانى وجود دارد ولى 
بايد يأس را كنــار بگذاريم و با توكل 
به خداونــد متعال در راه شــكوفايى 
اقتصــادى و تحمل مشــكالت صبر را 

پيشه كنيم.
وى افزود: دشمن در حال ايجاد شكاف 
اســت و نبايد اجازه دهيم اين شكاف 

بيشتر شود.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبى:

دو قطبى موشك و معيشت، عمليات روانى دشمن است

طرح ترافيك بدون 
ارائه اطالعات الزم 
به مردم و بخصوص 

به زائران كه آشنايى 
چندانى با اين شهر 

ندارند نوعى اجحاف 
در حق آنان است

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

فرجام علوى
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 افزايش15 درصدى مصدومين تصادف 

بجنورد- خبرنگار قدس: مدير كل پزشكى قانونى 
خراسان شمالى گفت: تا پايان مرداد ماه آمار مصدومين 

معاينه شده در مراكز پزشكى قانونى استان كه ادعاى 
مصدوميت در تصادف داشته اند، 15 درصد افزايش 

يافته است.
دكتر سلحشــور افزود: تعــداد مصدومين تصادف معاينه 
شــده تا پايان مرداد ماه سال جارى، دو هزار و 290 نفر 
اســت كه اين آمار در مدت مشابه سال گذشته، يك هزار 

و 995 نفر بود.
عضو شــوراى قضايى اســتان افزود: متاسفانه درتابستان 
هر ســال شاهد اوج گرفتن تعداد مصدومين تصادفات در 
اســتان هستيم و امســال نيز از اين امر مستثنى نبود به 
طوريكه بيشــتر مصدومين معاينه شده تاكنون مربوط به 
مرداد ماه با تعداد 549 نفر وكمترين تعداد در خرداد ماه 

با تعداد 396 نفر بود.
سلحشــور گفت: بررســى آمار تفكيك شهرستانى تعداد 
مصدوميــن تصادفات نشــان داد كه قريب بــه نيمى از 

مصدومين تصادفات استان در بجنورد معاينه شده اند.
مدير كل پزشــكى قانونى خراسان شمالى گفت: از تعداد 
كل دو هزار و 290 نفر مصدوم 5 ماهه اســتان 699 نفر 

زن و يك هزار و 591 نفر مرد بودند.

معاون پژوهش دانشگاه علوم پزشكى مشهد:
 تكميل مركز سلول هاى بنيادى مشهد 

نيازمند 2 ميليارد تومان اعتبار است

مهر:معــاون پژوهش و فناورى دانشــگاه علوم پزشــكى 
مشــهد گفت: تكميل مركز سلول هاى بنيادى مشهد كه 
در حال ســاخت بوده، نيازمند 2 ميليــارد تومان اعتبار 

است.
دكتر محسن تفقدى در حاشــيه بازديد از پروژه هاى در 
حال اجراى پژوهشــكده بوعلى اظهاركــرد: مركز توليد 
سلول هاى بنيادى مشــهد در حال ساخت بوده كه براى 
اتمام ايــن پروژه بيش از 20 ميليارد ريــال اعتبار مورد 

نياز است.
وى افزود: در اين راســتا نيازمند حمايت خيران سالمت 
هســتيم زيرا اين افراد عالوه بر مشــاركت در ســاخت 
پروژه هاى بهداشــتى و درمانى، نقش مؤثرى در گسترش 

زير ساخت هاى پژوهشى و آموزشى دارند.
معاون پژوهش و فناورى دانشــگاه علوم پزشــكى مشهد 
خاطرنشان كرد: به منظور توســعه پروژه هاى پژوهشى، 
جلب مشــاركت خيران در حوزه تحقيــق و پژوهش در 

دستوركار اين معاونت قرار گرفته است.

 يك حاشيه از پارك حاشيه اى 
قدس: اليت باز هم حاشــيه ساز شد. به گزارش خبرنگار 
ما اين بار ممانعــت از فعاليت عكاس روزنامه قدس براى 
عكــس گرفتــن از پاركبانان، پاى حراســت را به ميدان 

كشاند.
اين اقدام تعجب برانگيز شركت اليت در حالى اتفاق افتاد 
كه فعاليت پاركبانان اليت به عنوان خدمتى عمومى تلقى 

مى شود.
شرح ماجرا از اين قرار است كه عكاس روزنامه قدس حين 
تهيه عكس براى آرشــيو عكاسى روزنامه با برخوردهايى 
از سوى سرپرســت پاركبانان روبه رو مى شود كه عمومى 

بودن اين خدمت را زيرسؤال مى برد.
او كه در حين انجام وظيفه براى انعكاس خدمتى عمومى 
در حاشيه معابر مشغول عكاسى از پاركبانان بود به جهت 

هماهنگى با سرپرست پاركبانان پاسكارى شد.
او سختگيرى هاى واحد حراســت را مانع از عكاسى آزاد 
از پاركبانان اعالم كرد و مدعى شــد، اجازه صادر شــده 
از واحد حراســت در حد تنها چند فريم عكس است در 
حالى كه اين تعداد اصًال پاسخگوى نياز حتى يك گزارش 

روزنامه هم نيست.

 نفوذ واسطه ها به دفاتر پيشخوان شهردارى

قدس:معاون برنامه ريزى و توســعه سرمايه انسانى شهردارى 
مشهد گفت: مجوز و صالحيت دفاتر پيشخوانى كه با واسطه ها 
همكارى مى كنند و مانع ارتباط مستقيم شهروندان با  شهردارى 

مى شوند لغو خواهد شد.
شــهريار آل شيخ اظهار داشــت: بايد ارتباط شــهروندان با 
شــهردارى كامال شفاف باشد ولى متاســفانه در حال حاضر، 
انجام امور شــهروندان در دفاتر پيشخوان شهرسازى از طريق 
واســطه ها صورت مى گيرد و شهروندان خود مستقيم به اين 
چرخه ورود پيدا نمى كنند لذا با برنامه ريزى هاى جديد در نظر 
داريم تا پايان ســال سرعت و شفافيت در اين حوزه به نحوى 

چشمگير افزايش يابد.
وى ادامه داد: ما تمام اقدامات مراكز زيرمجموعه شهردارى را 
بــه طور كامل رصد مى كنيم و تخلفات و كوتاهى عوامل را به 
آن ها تذكر مى دهيم. براى كاهش حضور واسطه ها نيز در برخى 
از مناطق شهردارى، طرحى را به صورت آزمايشى آغاز كرده ايم 
كه در اين طرح به شــهروندان شــماره تماس داده و مراحل 
استاندارد انجام هر درخواست را براى آن ها تشريح مى كنيم و 
از آن ها مى خواهيم اگر كارشان بيش از مدت اعالم شده طول 

كشيد، به ما اطالع دهند.
معاون برنامه ريزى و توسعه سرمايه انسانى شهردارى مشهد با 
اشاره به اينكه گاهى هم خود ما با شهروندان متقاضى خدمات 
تماس گرفته و ميزان رضايتشان را جويا مى شويم، تصريح كرد: 
در آغاز اجراى اين طرح، برخى از دفاتر پيشخوان، شماره هاى 
شهروندان را به درستى در سيستم ثبت نمى كردند كه ما نيز 
با اصالح روش، ثبت شماره تماس شهروندان را الزامى ساختيم 
زيرا فعال شدن پرونده منوط به داشتن كد تاييدى مى باشد كه 

به تلفن همراه شهروند ارسال مى شود. 
آل شيخ افزود: متأسفانه با اين حال، باز هم واسطه ها با نفوذى 
كه در برخى از دفاتر پيشخوان شهرسازى دارند مانع  شفافيت 
كارها مى شوند و شماره تماس خود را در سيستم ثبت مى كنند 
تا ارتباط ما با شهروندان ميسر نشود. آن ها در دفاتر نفوذ دارند 
لذا با همكارى بازرسى و حراست، بازنگرى كاملى در دفاتر انجام 
داد يم و احتمال لغو مجوز و صالحيت تعدادى از دفاتر پيشخوان 
وجود دارد. وى اضافه كرد: حضور واسطه ها در سيستم به ايجاد 
فساد در دســتگاه منجر مى شود و برخى از كاركنان را نيز به 
سوى فساد مى كشاند كه قطعا تعداد اندكى از همكاران ما هم 

آلوده مى شوند كه بايد اين نقيصه برطرف شود. 
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شماره 8779  ويژه نامه 3164 

در شهـر شماره پيامك: 300072305

رخ � رخ

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

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 چرا قيمت من كارت 3 برابر شد
مشهد حج فقراست بســيارى از زائران افراد مستضعفى 
هستند كه چند سال پول جمع مى كنند تا براى زيارت به 
مشهد مقدس مشرف شوند، چرا شهردارى من كارت ها را 
3 برابرگران كرده؟ چرا نقشه هايى كه قبالً رايگان بود را به 

قيمت 3000 تومان مى فروشد؟
936...6158

 گران كردن اليت خيانت است
پيشنهاد شهردارى مشــهد بابت افزايش 25 درصدى 
تعرفه اليت به شــوراى شهر مشــهد خيانت به مردم 
مشــهد است واگر شوراى شهر با آن موافقت كند آنان 
هم خائن به ملت هستند به جاى اينكه اليت را منحل 
كننــد، ببينيد چكار مى كنند اى مقامات و مســئوالن 
كشور آيا شما وجدان نداريد آخر چرا با اين ها برخورد 

نمى كنيد و جلو آنان را نمى گيريد.
915...7672

 نگهدارى سه قلوها
درباره دردســر عظيم و نگهدارى سه قلوها، خواستم 
بگم كه بنياد مســتضعفان به كسانى كه چند قلوزايى 
داشته باشــند كمك هاى مالى بالعوض مى كند و در 
كل ايــران اين كار درحال انجام مى باشــد. لطفاً پدر 
و مــادر چند قلوها را به بنياد مســتضعفان راهنمايى 

فرماييد.
921...3819

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.

مهناز خجسته نيا زنگ هشدار آلودگى هوا 
دوباره در مشهد به صدا درآمد. 

هشدارى كه با نزديك شدن به روزهاى سرد سال 
هر روز براى شهروندان اين كالنشهر زنگ خطر 

خواهد بود.
مدير اجرايى مركز پايش آالينده هاى زيســت 
محيطى مشــهد در گفت و گو بــا خبرنگار ما 
از اعالم وضعيت هشــدار كيفيت هــوا در روز 
گذشــته خبر مى دهد و مى گويد: متأســفانه 
اين بار هم ذرات معلق باعث افزايش شــاخص 
آاليندگى هوا در مشهد شــده اند. وى با اشاره 
به ثبت شــاخص عدد 132 براى كيفيت هواى 
مشهد مى افزايد: اين در حالى است كه طى دو 
ماه گذشــته، كيفيت هوا شاخص خوبى داشته 
اســت. اسماعيلى با بيان اينكه تنها در روزهاى 
هشــتم، نهم و دهم خرداد ماه گذشته به دليل 
وزش توفان گرد وغبار عدد شــاخص افزايش 
چشمگيرى داشت، اظهارمى دارد: در بقيه ايام 
فصل تابســتان كيفيت هوا در مشهد وضعيت 

مناسبى داشت.

 تداوم آاليندگى هوا در چند روز آينده
مدير اجرايى مركز پايش آالينده هاى زيست 
محيطى مشهد كيفيت هواى مشهد در روز 
گذشــته را ناســالم براى گروه هاى حساس 
اعالم و پيش بينى مى كند: اين وضعيت براى 
روزهاى آينده نيز كماكان ادامه داشته باشد.

اســماعيلى سرد شــدن هوا و شــروع به كار 
سيســتم هاى حرارتــى را از عوامل تشــديد 
آاليندگــى هوا در فصول ســرد ســال عنوان 
مى كنــد و مى گويد: در نتيجــه از اين پس بر 

تعداد روزهاى ناسالم سال 97 
افزوده خواهد شد.

 تنها 18 روز پاك
در سال 97

اين مقام مســئول در ادامه 
از ثبت تنهــا 18 روز پاك 
از ابتداى ســال جارى خبر 

مى دهد و مى گويد: متأسفانه شهروندان اين 
كالنشــهر فقط 136 روز هواى ســالم براى 

تنفس داشته اند.

مدير اجرايــى مركز پايش 
آالينده هاى زيست محيطى 
مشــهد با بيــان اينكه 18 
ابتداى ســال  از  نيــز  روز 
97 تاكنــون كيفيــت هوا 
براى  ناســالم  مشــهد  در 
بوده  گروه هــاى حســاس 
اســت، اظهار مى دارد: سه 
روز هــم وضعيت كيفيت هوا ناســالم براى 

تمام گروه ها ثبت شده است.
اسماعيلى با اشاره به انتشار گزارش كيفيت 

هواى مشهد در ســال 96 مى افزايد: نسخه 
الكترونيكى اين گزارش ســاالنه در بخش 
آالينده هاى  پايش  گزارشات ســايت مركز 
زيست محيطى مشهد قابل دسترسى است.

ثبت تنها 18 روز پاك از ابتداى سال تاكنون

زنگ هشدارآلودگى هوا دوباره در مشهد به صدا درآمد

 از اين پس بر تعداد 
روزهاى ناسالم سال 97 

افزوده خواهد شد

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

به دليل رعايت نشدن حقوق مسافرين انجام شد

قطع همكاري با رئيس ايستگاه هواپيمايي قشم اير در فرودگاه مشهد 

خبر

قدس: مديركل فرودگاه هاي خراسان رضوى گفت: از ادامه كار 
رئيس ايســتگاه قشم اير به دليل رعايت نشدن حقوق مسافرين 
پرواز مشهد - نجف كه بيش از 20 ساعت تأخير داشت در فرودگاه 
جلوگيري شد. محمدباقر قاسم زاده افزود: پرواز شركت قشم اير به 
شماره 2293 قرار بود ساعت 14 و 30 دقيقه يكشنبه 18 شهريور 

صورت گيرد، اما طبق تعهد انجام نشد.
وى به سرگردانى مسافران اين پرواز طى همين مدت در فرودگاه 
مشــهد اشــاره و بيان كرد: با وجود تأكيد اداره كل فرودگاه هاى 

خراســان رضوى مبنى بر پذيرايى از مسافران و انتقال آن ها به 
هتل متأسفانه مديران شركت قشم اير پاسخگو نبودند. ازاين رو 
مسافران توسط فرودگاه به سى.آى.پى فرودگاه مشهد منتقل و 

پذيرايى شدند.
مديركل فرودگاه هاى خراسان رضوى ادامه داد: تمامي شركت هاي 
هواپيمايي در مشــهد، هنگام تأخير بايد دســتورعمل سازمان 
هواپيمايي كشوري مبني بر رعايت حقوق مسافر را دقيقاً رعايت 
كنند و پاسخگو باشند. وى افزود: قطعاً موضوع از طريق سازمان 

هم پيگيري خواهد شد و مسئولين شركت ها بايد نسبت به امور 
مسافرين اهتمام بيشتري داشته باشند.
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روی �ط حاد� ساعتى در خيابان ارزى مشهد

دالربازى دالالن در پياده رو شلوغ
على محمدزاده  پس از اعالم برنامه هاى 
بانك مركزى براى مهار نوســانات ارزى در 
روزهاى قبل، قيمت دالر در دو روز گذشته، 
نسبتاً شرايط مشــابهى داشت ودر مرز 13 

هزارتومان باقى ماند.
اگر به نمــودار قيمت ارز در بــازار نگاهى 
بيندازيــد، مى بينيد كه پس از صحبت هاى 
رئيــس جمهور و رئيس بانــك مركزى در 
دوهفتــه قبل به دليل آنكه برداشــت هاى 
متفاوتى از آينده بــازار ارز صورت گرفت و 
عده اى هم كه به دنبال سود بيشتر بودند با 
تفسير منفى گفته هاى مسئوالن، جو روانى 
بازار را در دســت گرفتند به يكباره قيمت 
دالر افزايش 4000 تومانى داشــت و تا مرز 

16 هزار تومان پيش رفت.
با وخيم تر شدن شرايط، بانك مركزى بسته 
جديد مديريت بازار ارز را ارائه كرد و همين 
امر موجب شــد تا سير صعودى قيمت دالر 
مهار شــود و هر چند در دو روز اول تغيير 
چندانــى در قيمت ها صــورت نگرفت، اما 
ســرانجام كليد كاهش قيمت ها زده شد و 
اوايل هفتــه جارى قيمت دالر اندكى باالتر 

از 12 هزار تومان شد.

 همه منتظر ساعت 12
روز گذشــته، نرخ دالر در بازار آزاد مشهد 
بين 12 هزار تــا 12 هزار و 500 تومان در 
نوســان بود و در حالى كه برخى  پيش بينى 
كاهش قيمت ها در روز دوشنبه را داشتند، 
امــا بااينكه اوايــل صبح ديــروز همچنان 
قيمت ها با قيمت هاى روز قبل از آن يكسان 
بود، ولى طبق روال بــازار ارز، همه منتظر 
ساعت 12 بودند چراكه به گفته فعاالن اين 
بــازار، نرخ روزانه ارز از ســاعت 11 به بعد 

مشخص مى شود.

 تجمع دالالن
ظهــر ديروز براى بررســى بــازار ارز راهى 
خيابان امــام خمينــى(ره) و محل تجمع 
دالالن ارز شــديم. عده دالالن بيشتر از هر 
زمان ديگرى بود به نحــوى كه هر بيننده 

ناآشنا به مشهد تصور مى كند بايد تجمعى 
يا راهپيمايى در پيش باشد.

در ميان آن ها همه اقشــار را مى توان ديد؛ 
پير و جوان و زن ومرد هركدام به تناســب 
توان مالى خــود در حال خريد وفروش ارز 
هستند. برخى  آرام نشســته اند و با گوشى 
خود در حال بررســى بازار دالر در پايتخت 
هســتند و هر چند دقيقه يــك بار خطاب 
به دوســتان خود فقط يك عدد مى گويند 
و مثًال مى گويند 450 شــد يا دقيقه اى بعد 

مى گويند 50 اومد پايين و...
اينجا والســتريتى از نوع جهان سومى است 
و خبرى از تابلوهاى بزرگ ودالالن گوشــى 
به دست نيســت و همه چيز به سنتى ترين 
شكل موجود صورت مى گيرد. جوانى با چند 
بسته تراول در دســت به دنبال خريد دالر 
با قيمت اعالمى خودش اســت. ديگرى داد 
مى زنــد 250 خريد 260 فروش فقط بانك 
ملت و ديگــرى با صــداى بلندترى اعالم 

مى كند 5000 تا آبى نقد فروش...
خالصه اينكه بايد ابتدا زبان اينجا را بدانى تا 
بفهمى دالر آبى وچكى يعنى چه، ولى تنها 
چيزى كه ما الزم داشــتيم، قيمت روز دالر 
در همين بازار است كه پس از پرس وجو از 
چند دالل معلوم شد اگر بخواهيم بفروشيم، 
هــر دالررا 12 هــزار و 600 تا 700 تومان 
مى خرنــد و اگر بخواهيــم بخريم، بايد 13 
هــزار و 200 تا 300 تومــان بپردازيم كه 
البتــه گويا حدود ســاعت 2 بعدازظهر اين 

ارقام اندكى باالتر هم رفته بوده است.
يورو هم 15هــزار و500 تا 16 هزار تومان 

خريد وفروش مى شد.

 نظر دالل ها درباره نرخ ها
نكتــه جالب اينكــه با هركــدام از دالل ها 
كه صحبت مى كرديــم واز آينده بازار دالر 
مى پرســيديم، بى معطلى مى گفتند آقا بخر 
اين قيمت ها موقتى اســت و باالتر مى رود. 

حتى يك نفر اين احتمــال را مطرح نكرد 
كه شــايد سياست هاى جديد بانك مركزى 
جواب بدهد و قيمــت دالر كاهش يافته يا 

حداقل براى يك سال ثابت بماند!
اينكه دالل ها براى فروش دالر خود مشترى 
امروز خود را مى ترســانند تــا دالر بخرد، 
امرى طبيعى اســت، امــا همين گفته هاى 
غيركارشناسى و بى دليل است كه جو روانى 
جامعه را ملتهب مى كند تا بى آنكه تغييرى 
در شــرايط كلى جامعه ايجاد شــده باشد، 
قيمت دالر درعرض يك هفته نوسان 4000 
تومانى داشــته باشــد و اين نشــانه خوبى 
نيســت. بايد دولت اطمينانى به شهروندان 
بدهد كه ديگر دالل ها و دانه درشــت هاى 
بــازار ارز نتواننــد نبض قيمــت دالر را در 
دســت بگيرند. چيزى كه به نظر مى رســد 
تاكنون عملى نشــده و همچنان دولت يك 
چيز مى گويد و بازار چيز ديگرى را نشــان 

مى دهد.

آب و �وا
  روند كاهشى دماى هواى استان 

از پنجشنبه
قدس: با آغــاز روند كاهش دماى هوا از روز پنجشــنبه تا 
روزهاى ابتداى هفته آينده، دما به ميزان هشت درجه كمتر 
خواهد شد. بيشينه دماى هواى مشهد روز پنجشنبه 5 درجه 
افت مى كند و به 32 درجه مى رسد. بر اين اساس براى امروز 
نيز آســمانى صاف تا كمى ابرى بويژه در ساعات بعدازظهر 
افزايش ســرعت وزش باد، در نواحى شــرقى و نيمه جنوبى 
گاهى توأم با گرد و خاك و در نواحى مرتفع شــمالى گاهى 

با رشد ابر براى اغلب نواحى استان پيش بينى شده است.

��ر
مديركل ارتباطات و فناورى اطالعات خراسان 

شمالى در گفت و گو با قدس:
  محدوديتى در واگذارى ظرفيت پهناى 

باند در استان وجود ندارد

بجنورد- ســمانه محمدزاده ثانى: مديركل ارتباطات و 
فناورى اطالعات خراسان شــمالى گفت: با وجود 50 درصد 
ظرفيت خالى هيچ گونه محدوديتى در واگذارى ظرفيت پهناى 

باند در استان وجود ندارد.
ســيدعلى مرتضوى در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار كرد: در 
حال حاضر تعداد مشتركين اينترنت تا خرداد ماه امسال در 

استان، 709 هزار و 128 نفر است.
وى ضريــب نفــوذ اينترنــت را 80,22 درصد در اســتان و 
88,66 درصد در كشــور عنوان كرد و گفت: اكنون اســتان 
خراســان شــمالى در اين زمينــه در جايگاه 17 كشــورى 

قرار دارد.
مديــركل ارتباطات و فناورى اطالعات خراســان شــمالى 
درخصوص وضعيت اينترنت روستايى گفت: در حال حاضر 38 
درصد روســتاهاى استان داراى اينترنت هستند كه بنا داريم 
بخشــى از روستاهاى فاقد اينترنت را امسال و بخشى را سال 
آينده كامل كنيم كه اگر اين موضوع محقق شود، حدود 90 
درصد روســتاهاى استان از نعمت اينترنت برخوردار خواهند 
شد. وى افزود: از 840 روستا در استان 724 روستا باالى 20 
خانوار و 116 روستا نيز زير 20 خانوار هستند كه از مجموع 
اين روستاها 747 روستا معادل 89 درصد داراى تلفن خانگى 
هستند. مديركل ارتباطات و فناورى اطالعات خراسان شمالى 
همچنيــن گفت: 49 درصد مردم اســتان نيز از تلفن همراه 

برخوردار هستند.
اين مقام مسئول گفت: هفته گذشته جلسه اى با معاون وزير 
و رئيس ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى كشور 
درخصوص وضعيت پوشــش ارتباطى در ســطح شهرها و 
روستاها و تعهدات اپراتورها براى پوشش ارتباطى جاده هاى 

استان برگزار شد.
مرتضوى افزود: در اين جلســه مقرر شــد در محل هايى كه 
خألهايى وجود دارد، بحث سايت شيرينگ را در استان فعال 
كنيم كه نظارت آن را ســازمان تنظيــم مقررات و ارتباطات 
برعهده دارد و اســتان نيــز به موازات آن نظارت داشــته و 

گزارش هايى را در اين زمينه ارسال خواهيم كرد.

  كاهش 16 درصدى متوفيان جاده اى 
در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى خراسان شمالى با 
اشاره به اينكه از ابتداى سال جارى تاكنون 16 درصد متوفيان 
جاده اى نسبت به سال گذشته، كاهش داشته است، از تشديد 
طرح هاى برخورد با رانندگان حادثه ساز در محور هاى سطح 

استان خبر داد.
ســردار عليرضا مظاهرى در نشست خبرى با اصحاب رسانه 
اظهار داشت: در پنج ماهه سال جارى متأسفانه 107 نفر در 
جاده هاى خراسان شمالى كشته و تعداد 1557 نفر نيز مجروح 
شــده اند كه اين تعداد نســبت به مدت مشابه سال گذشته، 

متأسفانه 9 درصد افزايش داشته است.
اين مقام ارشد انتظامى در استان با اشاره به اينكه بى توجهى به 
جلو، رعايت نكردن سرعت مطمئنه و انحراف به چپ از عمده 
داليل وقوع تصادفات در سطح جاده هاى استان است، افزود: 
در بحث مجروحين تصادفات جاده اى نيز خوشبختانه در سال 

جارى با كاهش پنج درصدى مواجه هستيم.
فرمانده انتظامى خراسان شمالى همچنين با اشاره به اينكه 
از ابتداى سال جارى تاكنون متوفيان تصادفات درون شهرى 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته خوشبختانه 55 درصد 
كاهش داشــته است، خاطرنشان كرد: در طول اين مدت 13 
نفر و در مدت مشابه سال گذشته نيز 29 نفر در اثر تصادفات 

درون شهرى جان خود را از دست داده اند.
ســردار مظاهرى ادامه داد: در مجموع از ابتداى سال جارى 
تاكنون 120 نفر در تصادفات جاده اى و درون شــهرى جان 
خود را از دست داده اند كه اين تعداد خوشبختانه كاهش 24 

درصدى را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مى دهد.

  سارق حرفه اي قطعات خودرو 
در كاشمر به دام افتاد 

قدس: فرمانده انتظامي كاشــمر از دســتگيرى يك سارق 
حرفه اي قطعات خودرو در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالقاسم باقري گفت: در پي اعالم يك مورد سرقت 
قطعات خودرو در شــهرك ســيدمرتضي اين شهرســتان، 
شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان احتمالى در دستوركار 
تيم ويژه اي از مأموران اداره مبارزه با ســرقت پليس آگاهي 

قرار گرفت.
وى افزود: كارآگاهان پس از انجام اقدام هاى فني و پليسي 
و با اشــراف اطالعاتى، متهم را كه فردي ســابقه دار بود، 
شناســايى و با هماهنگى مقام قضايى وى را در عملياتى 
ضربتــى دســتگير و از مخفيگاهش تعــدادي از قطعات 

سرقتي خودرو را كشف كردند.
وى با اشاره به اينكه متهم در بازجويى ها به 25 فقره سرقت 
قطعات خودرو اعتراف كرده اســت، اظهار داشت: متهم پس 
از تشــكيل پرونده مقدماتى به منظور سير مراحل قانونى به 

مراجع قضايى معرفى شد.

  انبار لوازم خانگي محتكران 
در حاشيه شهر مشهد كشف شد

قدس: رئيس پليس آگاهى خراسان رضوى گفت: با شناسايى 
يك انبار در مشــهد، يك ميليارد و 500 ميليون ريال لوازم 

خانگي احتكار شده به دست آمد.
ســرهنگ حســين بيات مختارى تصريح كــرد: مأموران 
پليس آگاهى اســتان در اقدامي اطالعاتي به سرنخ هايي 
از احتــكار مقادير زيادي لوازم خانگــي در يك انبار واقع 
در حاشــيه شهر مشهد دست يافتند. آن ها پس از تكميل 
تحقيقات اوليه و شناســايي انبــار موردنظر، با هماهنگى 
قضايــى به همراه نماينــده اداره صنعت، معدن و تجارت 
در عملياتــى غافلگيرانه، اقدام به بازرســى اين انبار كرده 
و درنتيجه 415 عدد لوازم خانگي شــامل هود، گاز، اجاق 
گاز و فــر، درمجموع به ارزش يك ميليارد و 500 ميليون 

ريال كشف كردند.
در اين راستا سه متهم دستگير و به منظور سير مراحل قانونى 

به مراجع قضايى معرفى شدند.

  پلمب 21 واحد صنفي متخلف در قوچان 
قدس: فرمانده انتظامي قوچان گفت: 21 واحد صنفي متخلف 

در اين شهرستان پلمب شد.
ســرهنگ قدير مصرخاني افزود: در تــداوم اجراي طرح 
ارتقاى امنيت عمومى و جلوگيرى از بروز تخلفات صنفى، 
مأمــوران اداره نظارت بــر اماكن عمومى شهرســتان با 
همكارى اتحاديه هاى صنفى، طى هفته گذشته، تعدادي 
از واحدهاي صنفى در ســطح شهر قوچان را مورد بازديد 

قراردادند.
وى گفت: در اين طرح نظارتى پس از هماهنگى با دســتگاه 
قضايى 21 واحد صنفى متخلف كه فاقد مجوز بوده و يا اقدام 
به عرضه محصوالت غيربهداشتي كرده بودند، پلمب شده و 

55 واحد صنفى نيز تذكر و اخطار پلمب دريافت كردند.
او خاطرنشان كرد: طرح ساماندهي اصناف به صورت مستمر 
توسط اداره نظارت و اماكن عمومي شهرستان صورت مي گيرد 
و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به برخورد با آن و 

يا پلمب مغازه اقدام خواهد شد.

  چادر تاريخى حسينيه قنادهاى 
سبزوار دچار حريق شد

قدس: مســئول روابط عمومى آتش نشانى و خدمات ايمنى 
سبزوار گفت: بامداد ديروز چادر تاريخى حسينيه قنادها در 

اين شهر دچار حريق شد.
محمد همتى اضافه كرد: اين حادثه در ســاعت 3:37 دقيقه 
بامداد به مركز فرماندهى آتش نشــانى اطالع داده شــد كه 
بالفاصله 6 آتش نشان با دو خودرو به محل حادثه اعزام شدند.

وى ادامــه داد: پــس از اعــالم مركز فرماندهــى بى درنگ 
آتش نشــانان خود را به محل حادثه رســاندند، ولى به دليل 
ساعت وقوع حادثه كه معموالً به علت عبور و مرور كم در اين 
ســاعت ديرتر به آتش نشانى اطالع داده مى شود و همچنين 
جنس ايــن نوع پارچه ها، چادر به طور كامل ســوخته و به 
قســمت هايى از سيستم برق و ايزوگام حسينيه نيز خسارت 

وارد شد.
وى خاطرنشــان كرد: علــت حادثه در صورت درخواســت 
مسئوالن ذى ربط، توســط كارشناسان آتش نشانى بررسى 

خواهد شد.

  كشف 206 كيلوگرم ترياك از يك 
دستگاه وانت مزدا 

قدس: فرمانده انتظامى خراســان رضوى از كشــف 206 
كيلوگرم ترياك از يك دســتگاه وانت مزدا در بردســكن 

خبر داد.
سردار قادر كريمى افزود: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر 
بردسكن با پشــتيبانى پليس مبارزه با مواد مخدر استان، با 
اشــراف اطالعاتى از انتقال مقدار قابل توجهى موادمخدر از 
محورهاى مواصالتى اين شهرستان مطلع شدند كه بالفاصله 
پــس از هماهنگى با مقام قضايى وارد عمل شــده و پس از 
حضور در منطقه يك خودرو وانت مزدا را شناسايى كرده و به 
راننده خودرو مذكور دستور ايست دادند، اما راننده با مشاهده 

مأموران اقدام به فرار كرد.
وى گفت: در يك عمليات تعقيب و گريز با توجه به ســرعت 
عمل پليس، خودرو توسط پليس متوقف شد كه در بازرسى از 
آن مقدار 206 كيلوگرم ترياك را كه به طرز ماهرانه اى در بدنه 
خودرو جاسازى شده بود، كشف كردند. در اين زمينه يك نفر 

متهم دستگير شد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما
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عضو مجمع نمايندگان استان خراسان رضوى در گفت  و گو با قدس آنالين:

درباره «پديده» افشاگرى خواهم كرد

گپ

قدس: نماينده مردم مشــهد و كالت در مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: در طرح افزايش تعداد نمايندگان كه اوايل 
مــاه آينده به هيئت رئيســه مجلس ارائه خواهد شــد، با 
افزايش دو نماينده به خراســان رضوى تعداد نمايندگان 

استان به عدد 20خواهد رسيد. 
حجت االســالم نصراهللا پژمانفــر در ادامه به قدس آنالين 
افزود: در اين طرح قرار است يك نماينده به حوزه انتخابيه 
مشــهد و كالت و يك نماينده  به حــوزه تربت حيدريه و 

مه والت اضافه شوند.

عضو كميسيون فرهنگى مجلس تصريح كرد: عقيده ما بر اين 
است كه خراســان رضوى به نمايندگان بيشترى نياز دارد و 
اين تعداد كافى نيست. حجت االسالم پژمانفر اظهار داشت: 
هر فرد و دســتگاهى كه در موضوع پديده مقصر است، بايد 

مجازات شود و برخورد قانونى با آن ها صورت بگيرد.
وى تصريح كرد: متأسفانه شرايط به گونه اى شده است كه 
همه مردم را مقصر مى دانند در صورتى كه اين طور نيست 

و مردم در اين ماجرا هيچ تقصيرى ندارند. 
عضو مجمع نمايندگان اســتان افزود: چهار ســال اســت 

كه مردم به خاطر موضوع پديده دچار مشــكالت مختلف 
شده اند و حتى زندگى برخى از آن ها فلج شده است. 

حجت االســالم پژمانفر اظهار داشت: ســرمايه مردم در اين 
پــروژه از بين رفت و اين مطابق با عدالت نيســت، بايد يك 
كار كارشناســى صورت بگيرد و ضررى كه به مردم در طول 
اين چند ســال وارد شد، جبران شود و حداقل اصل سرمايه 
مردم به آن ها بازگردانده شــود. وى افزود: در مناظره اى در 
مجموعه «پديده» كوتاهى دولت و برخى دســتگاه ها را در 

اين پروژه افشا خواهم كرد.

ايرنا همزمان با افزايش دانش و دانسته هاى علمى هر 
روز جنبه هاى مختلفى از ســودآورى رشــته هاى شغلى 
جديــد و البته گاه غريب در عرصه هاى متعدد رخ نمايى 
مى كند كه پرورش عقرب به واسطه زهرگيرى از آن يكى 

از اين موارد است.
رونق كســب و كارهاى مجازى و اطالع رسانى در فضاى 
مجازى هم روند خبر رســانى در خصوص سودآورى يك 
فعاليت و به اصطالح زياد شدن دست در آن زمينه را به 
مراتب بيشتر از گذشته كرده و همين امر به نوعى موجب 
عجله فــراوان برخى براى حضــور در زمينه هاى جديد 
ســرمايه گذارى و شغلهاى جديد بدون تحقيق و بررسى 

دقيق و چند و چون فعاليت در آن زمينه شده است. 
در اين ميان كالهبرداران و افراد ســودجو نيز از شرايط 
و فضــاى موجود نهايت بهره را مى برند و از بى اطالعى و 
ناآگاهى مردم سوءاستفاده كرده و به راحتى در رقمهاى 
سنگين كالهبردارى مى كنند. طى چند هفته اخير انتشار 
اخبار متعدد از كشــف كارگاه هاى خانگى پرورش عقرب 
به يكــى از خبرهاى مهيج، عجيب و البتــه خواندنى و 
پرمخاطب بدل شده است. فعاليتى كه گسترش روزافزون 
آن و در ادامه افزايش كشــف و برخــورد با متخلفان در 
اين زمينه ذهن هر پرسشگرى را به اين سؤال مى رساند 
كه مگر چه خبر شــده و از پرورش عقرب چه اســتفاده 
و درآمدى حاصل مى كنــد؟  ارزش 800 ميليون ريالى 
هر گرم زهر عقرب پاسخى اســت كوتاه به اين پرسش. 
البته تحقق كامل اين سودآورى از زمان خريد، راه اندازى 
كارگاه، پــرورش و تا مرحله زهرگيرى عقرب و ســپس 
فروش آن به ارزش ادعا شــده، چيزى شبيه هفت خوان 
رستم اســت كه البته تاكنون كســى به خان هفتم آن 

نرسيده است. 

  سوءاستفاده از پرورش عقرب 
فرمانده يگان حفاظت اداره كل حفاظت محيط زيســت 
خراسان رضوى مى گويد: مراكز غيرقانونى پرورش عقرب 
كشف شده در مشهد اين روزها بسيار فراوان شده اند كه 
ناشى از تبليغات دروغين و سراب سودآورى اين كار است. 
ابوالفضل شــعبانى مى افزايد: در كارگاه هاى مكشوفه، 
پرورش انواع زرد و ســياه اين گونــه بندپا به صورت 
توامان انجام مى شــود و همه بررسى ها نشان مى دهد 
افــراد فعال در ايــن زمينه همه طعمــه كالهبرداران 

حرفه اى شده اند. 
وى ادامــه مى دهــد: در هيچكــدام از مــوارد نحوه 
زهرگيرى به افراد آموزش داده نشده و صرفا در حوزه 
برگزارى كالســها و فروش عقرب از آن ها كالهبردارى 
شــده اســت. ناآگاهى مردم عامل اصلى سوءاستفاده 

كالهبرداران در اين زمينه است. 
فرمانده يگان حفاظت اداره كل حفاظت محيط زيســت 
خراســان رضوى مى گويد: براى فعاليت اقتصادى در هر 
زمينه اى افراد پيش از هر اقدامى بايد از سازمانهاى متولى 
آن حوزه كسب اطالع كرده و وجوه قانونى آن فعاليت را 

بررسى كنند تا دچار مشكالت و مالباختگى نشوند. 

  پرورش سودآور عقرب سرابى تبليغاتى 
يكى از مالباختــگان در زمينه پرورش عقرب، مى گويد: 
پرورش ســودآور عقرب سرابى اســت كه برخى افراد و 
شــركت هاى جعلى و بدون مجوز در ايــن زمينه به راه 

انداخته اند. 
وى كه خواست نامش ذكر نشود، اظهار مى دارد: پرورش 
اين گونه بندپا و زهرگيرى از آن به هيچ وجه كار مردم عادى 
نيست و صرفا شركت هاى داروســاز، افراد مرتبط و داراى 

مجوز با اين شركت ها قادر به انجام چنين كارى هستند. 
او ادامــه مى دهد: زهر عقرب ارزش دارويى فراوانى دارد. 
كالهبرداران و افراد سودجو در اين زمينه با ارائه اطالعات 

ناقص و حساب شده اقدام به گول زدن مردم مى كنند. 
اين مالباخته مى افزايد: شــركتهاى بدون مجوز در اين 
زمينه پس از شناسايى افراد به روشهاى مختلف اقدام به 
برگزارى كالس آموزشى براى متقاضيان مى كنند كه هنوز 
هم در مشهد و شــهرهاى ديگر فعاليت دارند. براى يك 
دوره هشت ساعته آموزش پرورش عقرب بين 350 هزار 

تا 500 هزار تومان از هر فرد دريافت مى كنند. 
اين شــهروند مالباخته در سراب پرورش عقرب ادامه مى 
دهد: گواهينامه گذراندن دوره آموزشى در اين شركتها نيز 

كامال غيرمجاز و مدرك آن ها بى ارزش است. 

  فروش عقرب 46 برابر قيمت بازار 
اين مالباخته در ادامه مى گويد: اين افراد به جز كالهبردارى 
در زمينه برگزارى كالس هاى آموزشــى، در زمينه فروش 
عقرب نيز اقدام به كالهبردارى مى كنند. اين مسئله را بعد از 

كشف عقرب هايم توسط محيط زيست متوجه شدم. 
او ادامه مى دهد: 300 ميليون ريال از سرمايه ام را به اين 
طريق از دست دادم. 200 عقرب را با هدف بچه گيرى و 
سپس زهرگيرى از بچه هاى آن ها خريدارى كردم اما در 

همان اوايل راه دچار مشكل و كالهبردارى شدم. 

  مركز مجاز پرورش عقرب نداريم 
معاون پايش و نظارت اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان 
رضوى نيز عنوان مى كند: هيچ مركز داراى مجوز قانونى براى 
پرورش عقرب در خراسان رضوى وجود ندارد. تبليغات فراوان 
در فضاى مجازى در خصوص ارزش زهر عقرب و ارزش فوق 
العاده آن موجب راغب شدن افراد بسيارى براى ورود و فعاليت 
در اين زمينه شده است.  عرفانى مى افزايد: عقرب هاى كشف 
شده از مراكز غيرقانونى ، به مركز سرم سازى رازى در مشهد 
انتقال داده شده اند زيرا مصرف زهر عقرب صرفا در مراكز سرم 
سازى امكانپذير است. همچنين تاكنون گزارشى از انتقال زهر 
عقرب از مراكز غيرمجاز به خارج از كشــور دريافت نشده و 
بسيار بعيد است خريدار خارجى براى زهر توليد شده به اين 

روش وجود داشته باشد. 

  خريد زهر نداريم 
رئيس موسسه سرم سازى رازى مشهد هم مى گويد: به 
هيچ وجه خريد زهر از افراد در اين موسسه انجام نمى شود. 
دكتر حميدرضا فرزين مى افزايد: مركز اصلى موسســه 
رازى در كرج داراى مركز ويژه پرورش عقرب اســت كه 
روند زهرگيرى و اســتفاده آن در موارد دارويى در همان 
مكان انجام مى شود بنابراين نيازى به خريد زهر عقرب از 

افراد عادى وجود ندارد. 
وى ادامــه مى دهد: مراجعه كننــده اى براى فروش زهر 

عقرب تاكنون در مشهد نداشته ايم. 

تجارت سم عقرب از رؤيا تا واقعيت

حرفه اى شده اند. 
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