
دكتر انتظارى، استاد دانشگاه فردوسى 
شيميدان برجسته كشور شد

ماجراى يك ميليارد تومان 
طال و جواهر در سطل زباله چه بود؟

قدس  در بيست و يكمين سمينار شيمى 
 فيزيــك ايران دكتر محمد حســن انتظارى، 
عضو هيئت  علمى گروه شيمى دانشكده علوم 
دانشگاه فردوســى مشهد به  عنوان شيميدان 
برجسته كشور در سال 97 انتخاب شد. بيست 
و يكمين كنفرانس شيمى  فيزيك انجمن شيمى 

ايران كه با حضور...

قدس   10 ميليارد ريال طالى گم شــده 
يك خانواده مشهدى با تالش و پيگيرى هاى 
مأموران پليس، از خانه يك مجرم ســابقه دار 
پيدا شــد.به گزارش خبرنگار ما، مرد خانواده 
اين ميزان طال و جواهر را كه همسرش داخل 
ســطل زباله پنهان كرده بود، به همراه ساير 

زباله ها كنار خيابان ...
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حضور «سيندرال» و «بن تن» در نمايشگاه پاييزه مشهد!
گفت و گوى قدس 

با يك بانوى تالش گر مشهدى 

از تخم مرغ فروشى 
تا راه اندازى 

كارگاه سيم ظرفشويى

.......صفحه 3

گزارش قدس از نمايشگاهى كه با هدف حمايت از توليد ايرانى برگزار مى شود

.......صفحه 4

هنگام برگشت از جلسه تبليغ
به وقوع پيوست

حمله افراد ناشناس با چاقو 
به يك روحانى در مشهد

قدس  سيم ظرفشويى يا پشم فلزى كه به آن اسفنج سيم 
نيز مى گويند، مجموعه اى از فيالمنت هاى بسيار منعطف و زبر 
است. اين محصول در سال 1896 معرفى شد.سيم ظرفشويى 

به عنوان ابزارى ساينده ...

قدس  حجت االســالم محمد تواليى شامگاه روز پنج شنبه 
هفته گذشته در حالى كه از جلسه تبليغ در منطقه ميامى قصد 
بازگشت به منزل خود را داشت توسط فردى موتور سوار مورد 
اصابت ضربات چاقو قرار گرفت و از ناحيه قلب دچار صدمات 
جدى شــد.  يكى از دوستان اين روحانى گفت: حجت االسالم 
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.......صفحه 2

قدس از معطلى يك ساله طرح 
ساماندهى مزار شهدا در محله 

پورسينا گزارش مى دهد

گرد نابسامانى 
بر تنها مدفن 

شهداى انقالب 
مشـهد 

قدس   ماجــرا بازمى گردد به دى ماه 1357 و 
يكشنبه خونين 10 دى مشهد كه پس از شهادت 
تعــدادى از جوانان غيور، مبارزو انقالبى محله بازه 
شيخ (هدايت آباد سابق) امام جماعت مسجد فاطمه 
الزهرا(س) با اســتناد به رهنمود امام خمينى(ره) 
مبنى بــر اينكه «شــهدا را در محله دفن كنيد» 
مى گويد «اين ها شهداى محله ما هستند. همين 
جا دفن شوند تا هميشه كنار ما باقى بمانند».حاال 
و پس از گذشــت حدود 40 ســال از آن دوران به 
لطف تدبير و مصلحت انديشــى امام جماعت وقت 
مســجد، محل دفن پيكر مطهر سه شهيد انقالبى 

محله پورسينا به نام هاى ...

مشاور رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح در نيشابور:
بايد مديريت و روحيه جهادى در كشور حاكم شود

نيشابور- خبرنگارقدس: بايد در جبهه اقتصادى مقاومت كنيم 
و گوش به فرمان رهبر عزيزمان باشيم و مديريت و روحيه جهادى 
در كشور حاكم شود تا بتوانيم از مشكالت براحتى عبور كنيم.سردار 
مرتضى قربانى مشاور رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح با عنوان اين 
مطلب در رزمايش گردان هاى بيت المقدس و كوثر در نيشابور اظهار 

كرد: حافظ اين انقالب خداست و بسيجيان سربازان خدا هستند.

كمك يك ميلياردى مردم نيكوكار 
خراسان شمالى در جشن عاطفه ها

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل كميته امداد اســتان خراسان 
شمالى با اعالم اينكه مردم نيكوكار اين استان طى مرحله اول جشن 
عاطفه ها يك ميليــارد و 227 ميليون تومان به دانش آموزان تحت 
حمايت اين نهاد كمك  كردند، تأكيد كرد: اين رقم، آمار اوليه است 

و ما همچنان شاهد كمك هاى مردمى به جشن عاطفه ها هستيم.
اهرابى با يادآورى اينكه مردم خير اين اســتان بيش از يك ميليارد 
و 50 ميليون تومان به صورت غيرنقدى به جشــن عاطفه ها كمك 
كردند، افزود:177 ميليون تومان از اين كمك ها نيز به  صورت نقدى 

به دانش آموزان اهدا شده است.

طرح بصيرت عاشورايى 
در 65 بقعه متبركه خراسان شمالى 

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل اوقاف و امور خيريه خراســان 
شمالى از برگزارى طرح بصيرت عاشورايى ويژه محرم در 65 بقعه 
متبركه شهرستان ها خبر داد.حجت االسالم آسوده  اعزام 53 مبلغ 
دينــى به امامزادگان و انجام فعاليت هــاى فرهنگى در خيمه هاى 
معرفت، برگزارى محافل انس با قرآن كريم، برپايى ايســتگاه هاى 
صلواتى و پاسخگويى به شبهات دينى را از ديگر فعاليت هاى اوقاف 

در ايام محرم ذكر كرد.

هشدارها و انكارهاى واردات زعفران از افغانستان

مرثيه اى براى طالى سرخ خراسان
مهر: قاچاق پياز زعفران به افغانســتان، توليد انبــوه و واردات 
موضوعاتى اســت كه زنگ هاى خطر را براى دومين استان توليد 

كننده زعفران ايران به صدا در آورده است.
درحالى  كه هنوز سرنوشــت برند ســازى زعفران ايران در جهان 
مشخص نشــده بود، خبر قاچاق پياز زعفران ايران به كشورهاى 
ديگر ازجمله افغانستان تن زعفرانكاران را تب دار كرد و هنوز لرز 
ايــن تب التيام نيافته بود كه خبر مجاز شــدن واردات زعفران و 
پودر آن در تيرماه سال 96 صداى توليدكنندگان و صادركنندگان 
طالى ســرخ را درآورد، هرچند در پروسه اعالم اين مصوبه خبر 
تكذيب آن هم منتشــر شــد، اما انگار هنوز زمزمه هاى «واردات 
زعفران چه اشــكالى دارد؟» براى كشــورى كه خود 98 درصد 
زعفران دنيا را توليد مى كند، نقل محفل برخى از مسئوالن كشور 

است. 

 رتبه برتر كيفيت زعفران در خراسان جنوبى
به گفته رئيس ســازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى زعفران 
اين استان توانســته به لحاظ كيفيت و عطر رتبه نخست كشور 
را به دســت آورد. رتبه اى كه ثمره دســترنج قطــره  قطره جان 
زعفرانكاران استان اســت چراكه با شرايط آبى اين استان توليد 
باكيفيت در حقيقت يك عزم عاشقانه و توكل خاضعانه مى خواهد.
هاشم ولى پور مطلق به اين نكته نيز اشاره دارد كه باوجود دريافت 
رتبه برتر كيفيت؛ خراســان جنوبى با 15 هزار هكتار سطح زير 
كشت در رتبه بندى ميزان توليد بعد از خراسان رضوى قرار دارد.
در اين روايت شيرين تلخى هاى زخم هاى خشكسالى كم نبود كه 

زمزمه هاى واردات زعفران هم به آن اضافه شده است.
16 تير 96 بود كه تعدادى از رســانه ها تيترهاى شوكه كننده اى 
زدنــد «واردات زعفران و پودر زعفران مجاز شــد» اين در حالى 
بود كه اوايل همان ماه در ســال گذشــته وزير صنعت، واردات 

كاالهاى مشــابه داخلى را حرام اعالم كرده بــود. غافل از اينكه 
وزارتخانــه تحت مديريتش طى مصوبه اى واردات زعفران و پودر 
آن را جزو فهرست ممنوع الورودى ها قلمداد نكرده بود. از مصائب 
توليد، فروش و صادرات محصوالت كشاورزى هرچه بگوييم بازهم 
كم اســت چراكه در بحبوحه  انتشار اين خبر براى محصولى كه 
با توليد بيش از 320 تن در ســال مقــام اول در دنيا را به ايران 
داده است، عده اى پرسيدند مگر واردات چه اشكالى دارد؟ سؤالى 
كه شايد تعداد زيادى از كشــاورزان پاسخ هاى روشنى براى آن 

داشته باشند.

 هيچ بخشنامه يا مصوبه اى در اين  باره نديده ام
معاون توليدات گياهى سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى 
درباره چنين مصوبه اى اظهار بى اطالعى مى كند و مى گويد: وقتى 
پارامترهــاى گوناگون اين محصــول را در كنار يكديگر بگذاريد، 

متوجه مى شويد كه واردات اين محصول بى معنى است.
مهدى عصمتى پور اعالم مى كند: بيــش از 95 درصد از زعفران 
جهان در ايران توليد مى شــود و اگر چنين اتفاقى بيفتد، نه تنها 

كشاورزان بلكه صادركنندگان ما را نيز دچار مشكل مى كند.
وى ادامه مى دهد: هرچند ايــران توليدكننده اصلى اين محصول 
است، اما ارزش افزوده اين محصول نصيب كشورهايى مانند اسپانيا 
(بزرگ ترين واردكننده زعفران ايران) مى شود، يعنى سودش را اين 
كشور مى برد، چراكه با شيوه اى مدرن آن را بسته بندى كرده توزيع 
مى كند.وى دراين  باره اظهارنظر بيشترى نمى كند، اما معتقد است 
واردات زعفران به ايران طرحى نيست كه توجيه ارزى و اقتصادى 
داشته باشد.همان طور كه اين مســئول وجود چنين مصوبه اى را 
غيرقابل باور مى داند، عده اى از مســئوالن در 30 تيرماه 96 آن را 
به اين دليل كه ايران بزرگ ترين توليدكننده زعفران است تكذيب 
كردنــد، اما در مقابل عــده اى ديگر واردات زعفــران را منوط به 

پرداخت تعرفه 55 درصدى گمرك دانسته و عنوان كردند خود اين 
مسئله موضوع واردات را تا حد زيادى كاهش مى دهد.

 اليه هاى پنهان ماجرا
زمانى كه مسئوالن كشور در حال دوئل بر سر واردات زعفران به 
ايران بودند در زيرپوست اين كشور جريان ناسالم ديگرى در حال 
انجام بود. «قاچاق پياز زعفران» تراژدى كه نه تنها توليدكنندگان 
را آزرده  خاطر كرد، بلكه صادركنندگان را نيز وادار به اظهارنظر در 
اين  باره كرده است.در اصل بايد گفت با مطرح شدن اين موضوع 
ذهن ها از موضوع بســيار حســاس ترى منحرف شد كه مى تواند 

ريشه به تيشه اعتبار زعفران ايران و برند ملى مان بزند.
ســوژه اصلى مربوط به همان قاچاق پياز زعفران است كه تا چند 
ســال آينده خواهد توانست افغانســتان را با شرايط آب و هوايى 
مساعد به يكى از رقباى اصلى ايران تبديل كند؛ البته اين موضوع 
را يكى از مســئوالن كشــورى خردادماه امســال در گفت وگو با 
خبرنگار مهر تشــريح كرد. رضا تازيكى، مدير طرح ملى توسعه 
كســب وكار و اشــتغال پايدار وزارت كار با اشاره به اينكه وزارت 
زراعت افغانستان اعالم كرده كه زعفران اين كشور براى سومين 
ســال به عنوان بهترين و باكيفيت ترين زعفران دنيا شناخته شده 
اســت، اظهار داشت: سال هاســت كه فعاالن زعفران درخصوص 
پيدا شدن رقيبى تازه براى يكى از محصوالت راهبردى كشاورزى 

كشورمان سخن مى گويند.
وى تصريــح كرد: صحبت از قاچاق پياز زعفران، كشــت و توليد 
زعفران در كشــور افغانســتان، هراز چند گاهــى در ميان اخبار 
مختلف به گوش مى رسد و بيان آمارهاى متفاوت، متناقض و گاه 
بدون سند و مدرك از توليد و كشت زعفران در افغانستان باعث 

نگرانى هايى شده است. 
تازيكى تأكيد كرد: بايد ســعى شــود كه با اطالعات مســتند از 
فعاليت هاى انجام شــده در كشور افغانســتان درخصوص توليد 
زعفران، تصميماتى مناســب براى مقابله با رقيب تازه  وارد اتخاذ 

شود.
وى ادامه داد: امروزه بخش كشاورزى افغانستان تنها حدود 35/5 
درصــد از توليد ناخالص داخلى افغانســتان را دربر مى گيرد، اما 
در حقيقــت 80 درصد جمعيت افغانســتان به طور مســتقيم يا 

غيرمستقيم در بخش هاى كشاورزى و دامدارى فعاليت مى كنند.

واردات صحت ندارد
ايــن نقيض ها نشــان مى دهد گاهى به جاى حل شــدن معادله 
صورت آن به كلى پاك مى شود و به جاى آن معادله ديگرى مطرح 

مى شود و امروز زعفران به اين بال دچار شده است.
رئيس اتاق بازرگانى خراسان جنوبى نيز با رد قطعى شدن موضوع 
واردات زعفران مى گويد: اين حرف به كل غلط اســت، با توجه به 
تمام شرايطى كه در بحث زعفران داريم، هيچ عقل سليمى اين را 

نمى پذيرد كه زعفران را وارد كنيم.
احتشــام با اشــاره به اينكه واردات زعفــران 100 درصد تعرفه 
دارد، اضافــه مى كند: امروز شــما زعفران را در بازار خراســان 
جنوبى مثقالى 28 هــزار تومان مى خريد، اما اين ميزان با تعرفه 
بايــد مثقالى 100 هزار تومان خريدارى شــود. بنابراين ماجراى 
واردات زعفران به طوركلى منتفى است. وى با تأكيد بر اينكه بايد 
افغانستان را در زمينه توليد و رقيب توليد زعفران جدى بگيريم، 
گفت: سوژه اصلى مربوط به همان قاچاق پياز زعفران است كه تا 
چند سال آينده خواهد توانست افغانستان را با شرايط آب و هوايى 

مساعد به يكى از رقباى اصلى ايران تبديل كند.



قدس از معطلى يك ساله طرح ساماندهى مزار شهدا در محله پورسينا گزارش مى دهد

گرد نابسامانى بر تنها مدفن شهداى انقالب مشهد 
��ر

احمد فياض  ماجرا بازمى گردد به دى ماه 
1357 و يكشــنبه خونين 10 دى مشهد كه 
پس از شهادت تعدادى از جوانان غيور، مبارز و 
انقالبى محله بازه شيخ (هدايت آباد سابق) امام 
جماعت مسجد فاطمه الزهرا(س) با استناد به 
رهنمود امام خمينى(ره) مبنى بر اينكه «شهدا 
را در محله دفن كنيد» مى گويد «اين ها شهداى 
محله ما هستند. همين جا دفن شوند تا هميشه 

كنار ما باقى بمانند».
حاال و پس از گذشــت حدود 40 ســال از آن 
دوران به لطف تدبير و مصلحت انديشــى امام 
جماعت وقت مسجد، محل دفن پيكر مطهر سه 
شهيد انقالبى محله پورسينا به نام هاى شهيدان 
«سيد محمد سيدى،على اصغر معقول، محمد 
على شــهريور» به ميعــادگاه و تجديد ميثاق 
هرروزه اهالى محله تبديل شــده و ساكنانش 
به حماســه آفرينى و رشادت ها و خون فشانى 

جوانان انقالبى محله مباهات مى كنند.
محله پورســينا در حوالى شــهرك شــهيد 
رجايــى گرچه محله اى نابرخورداراســت، اما 
با مردمــى مؤمن و انقالبــى، قدمتى ديرينه 
در مشــهد مقدس دارد. تا همين چند سال 
قبل، قبرســتان قديمى بازه شيخ در ابتداى 
پورسيناى 7 خودنمايى مى كرد تا اينكه بنا بر 
تصميم مسئوالن شهردارى مقرر مى شود اين 
قبرستان كهنه تبديل به پارك محلى شود. در 
عين حال طى اقدام ارزشــى و انقالبى، مدفن 
سه شهيد خيزش 10 دى 57 در وسط پارك 
ساماندهى مى شود و مزار شهداى حماسه دى 

شكل مى گيرد. 

 وضعيت اسفبار مدفن شهداى انقالب
حاال بوستان شــهداى 10 دى محله پورسينا 
موســوم به آالله ها، تنها مدفن شهداى انقالب 
اسالمى است كه در يك بافت مسكونى و محلى 
كالنشهر مشهد جانمايى شــده و تا حدودى 
براى شهروندان مشهدى مهجور و غريب مانده 
اســت. (دقت شود! تنها مدفن شهداى انقالب 
اسالمى در مناطق شهرى مشهد مقدس بلكه 

در كل كشور)
تماس هاى تلفنى و پيامكى شــمارى از اهالى 
انقالبى محله پورســينا با روزنامه قدس، طى 

چند روز گذشــته، مبنى بر 
رهاســازى طرح ساماندهى 
مرقد شهداى بوستان آالله و 
وضعيت اسفبار مدفن شهداى 
انقالب سبب شد تا براى تهيه 
گزارش ميدانــى از وضعيت 
ســاماندهى شهداى حماسه 
10 دى محله پورسينا عازم 
اين محله شوم. در صبح يك 
روز شــهريورى وقتى گام بر 
بوســتان آالله ها مى گذارم از 
دور نماى آجر سفالى سازه اى 
بر بالين شهدا مشهود است و 
اين يعنى نســبت به آخرين 
گزارش ميدانى در دو ســال 
شده  حاصل  تغييراتى  قبل، 

است. ايجاد اِلمان و ساماندهى مدفن شهداى 
گرانمايه محله پورسينا؛ فى نفسه پروژه اى فاخر، 
ارزشمند و البته مايه خوشحالى و مباهات است، 
اما وقتى رفته رفته به ورودى هاى گنبدى شكل 
اين پروژه نزديك مى شوم، از تماشاى وضعيت 
آشــفته، ژوليده و نابســامان آرامــگاه دچار 
بهت و حيرت مى شوم. گرداگرد و ورودى پروژه 

انباشته از نخاله هاى ساختمانى است. 
درون پروژه و كنار مزارهاى شهدا نيز وضعيت 
به همين گونه است. گوشه هاى سازه؛ آجرهاى 
پراكنده، اجاق و آتشــگاه و آثارى از دود! ديده 
مى شود شواهد و قراين حكايت از حضور معتادان 

دارد! 
ناخودآگاه سنگ ميانى مزار كه متعلق به شهيد 
محمدعلى شــهريور اســت، نگاهم را به خود 
جلب مى كند. از امتداد نگاه اين شهيد گرانمايه 
كه جوانى حدوداً 20 ســاله اســت و مستقيم 
چشمانم را نشانه رفته، احساس شرم مى كنم. 
نارضايتــى و گاليه مندى را در چشــمان اين 
شهيد عزيز بخوبى احساس مى كنم چه آنكه 
اگر غير از اين بــود، اكنون براى تهيه گزارش 

اينجا حضور نداشتم!
 معتقدم همين عــدم رضايت و گاليه مندى 
شــهداى عزيز از وضعيت نابســامان موجود 
پــاى مرا بــه اين مأمن عاشــقى بــاز كرده 

است. 

 مسئوالن كجاى كار هستند؟
بانوى ميانســالى براى قرائت 
فاتحــه و راز و نياز با شــهدا 
وارد ســازه مى شــود. پس از 
آنكه دقايقى با شــهدا حرف 
مى زند، دلش طاقت نمى آورد. 
با بغض واگويه مى كند: بخدا 
اين وضعيت با شأن و كرامت 
شهداى عزيز منافات دارد. يك 
سال است كه وضعيت چنين 
اســت و پروژه ساماندهى به 
حال خود رها شــده. شرايط 
آزاردهنــده مدفن شــهداى 
انقالبى محله جاى تأســف و 
اندوه دارد. مســئوالن كجاى 

كار هستند؟

 پاكبان بوستان چه مى گويد؟
پاكبان زحمتكش بوستان نيز در حال روفت و 
روب اطراف پروژه است. وى با ابراز تأسف از اين 
وضعيت مى گويد: شهدا نور چشم و چراغ راه ما 
هستند. مبادا با بى حرمتى باعث شويم ديگر به 
ما نگاه نكنند كه به نگاه و توجه آنان نيازمنديم. 
جمع آورى اين حجم زياد نخاله هاى ساختمانى 
از عهــده من پاكبان خارج اســت. هر روز در 
وســع خودم اطراف را تميز مى كنم، اما بيش 
از يك سال است كه وضعيت به همين منوال 
است. وارد كانكس تأمين امنيت بوستان متعلق 

به سپاه ناحيه مسلم مشهد مى شوم. 
«كاووسى» از مســئوالن گشت بسيج بوستان 
نيز بــا انتقاد از وضعيت موجود اظهار مى كند: 
البتــه پس از اســتقرار پايــگاه تأمين امنيت 
بوستان توسط ســپاه ديگر خبرى از معتادان 
متجاهر و افــراد الابالى و ولگرد نيســت، اما 
درعيــن حال اين وضعيت هرگــز قابل قبول 

نيست. 
مدفن شــهدا بايد محل آرامش و محفل انس 
و ميعادگاه عاشــقى باشــد، نــه محل دپوى 
نخاله هاى ساختمانى! شهردارى منطقه 6 حتى 
اگر در اجراى طرح ســاماندهى نقشى نداشته 
باشد، اما مى تواند نسبت به تطهير و پاكسازى 

قبور مطهر شهدا اقدام كند. 

 گاليه خانواده شهيد
از بوســتان آالله ها خارج شده و به سمت منزل 
شهيد «سيد محمد سيدى» مى روم. برادر بزرگوار 
شهيد سيدى را كه از معتمدان و ريش سفيدان 
محله است، مالقات مى كنم. «سيد» از نابسامانى 
و طوالنى شــدن طرح ساماندهى قبور شهداى 
انقالبى محله و منجمله برادر شهيدش سخت 

شكوه دارد. 
وى با انتقاد شديد از عملكرد مسئوالن تصريح 
مى كند: شــاهد مراجعات مكرر اهالــى و ابراز 
نارضايتى آنان كه اين وضعيت را هتك حرمت 
شــهيدان تلقى مى كنند، هســتم و هر روز به 
اينجانب منتقل مى شود. مگر ساخت و تكميل 
سازه چقدر زمان مى برد؟ درد اينجاست كه سازه 
حدود 80 درصد پيشرفت دارد و تكميل و پايان 
پروژه چندان هزينه اى ندارد. آيا براى اين مقدار 
باقى مانده از پروژه بايد يك ســال معطل شد؟ 
پروژه بايد رها شود؟ اولويت سازى كجاى انديشه 

مسئوالن قرار دارد؟
«ســيدى» مى افزايد: براى پيگيرى ساماندهى 
مرقد شهدا چندين بار به شــهردارى و بنياد 
شــهيد مراجعه كرده ايم و هربار مى گويند كه 
پروژه به پيمانكار واگذار شده است كه اين فقط 

بهانه تراشى است و عذر بدتر از گناه.
وى با ذكر خاطــره اى مى گويد: يكى از بانوان 
محل با مراجعه به من از متوســل شدنش به 
شهداى محله و كرامات آن ها سخن گفت. اين 
خانم تعريف كرد كه از دســت جوان ناخلف و 
نااهلش به ســتوه آمده و روزى، دلشكسته به 
زيارت شــهداى محله آمده و بــه اين عزيزان 

متوسل مى شود. 
اين خانم محترمه گفت: صبح روز بعد در نهايت 
شگفتى، پسرم آمد و به دست و پاى من افتاد. 
به طرز عجيبى اظهار پشــيمانى كرد و گفت: 
غلط كــردم مادر! پس از آن پســرم به بركت 
عنايت و توجه شهداى محل، اهل شد و صالح! 
حاال آيا سزاست كه مزار اين شهداى عالى مقام 
كه اهالى محله را مورد عنايت، لطف و مراقبت 

دارند، مورد بى مهرى واقع شود؟
پيگيرى تعلل يك ســاله در تكميــل پروژه 
ساماندهى قبور شهداى محله پورسينا از سوى 

روزنامه قدس ادامه دارد. 

در حوالى امروز2

 رزمايش اقتدار عاشورايى بسيج در مشهد

قــدس: رزمايش عاشــوراييان ســپاهيان حضرت محمد 
رسول اهللا(ص) در ميدان صبحگاه لشكر عملياتى 5 نصر برگزار 
شد. رئيس سازمان بسيج مستضعفين در اين رزمايش گفت: 
انقالب اسالمى مينياتورى از عاشوراى حسينى است حركت 
امام حسين(ع) گوشزد بود كه راه رشد در پناه دين خدا ميسر 

است، ولى دشمن اين پيام را نمى خواست برتاباند.
سردار غيب پرور تصريح كرد: وقتى هواى نفسانى غالب و كانون 
ثروت و قدرت در جامعه خودنمايى كند، مى توانند دست به 
 دست هم دهند و تا جايى پيش روند كه سبط پيامبر(ص) را 
به  شهادت برسانند.  رئيس سازمان بسيج مستضعفين تأكيد 
كرد: همه ائمه معصومين (ع) نور واحد هستند، ولى همه در 
مظلوميت و غربت شهيد شدند خدا هم به  بركت اسالم ملتى 

بيدار، امام عظيم الشان و روحانيت ايران را تفضل فرمود.
وى با اشــاره به  اينكه ما نيازى به  رستم و اسفنديار نداريم تا 
زمانى كه شهدايى مانند برونسى، شوشترى و كاوه داريم؛ ادامه 
داد: قاطبه ملت ايران دلداده مكتب امام حسين(ع) هستند، 
ولى دشمن تمام  قد در برابر انقالب ايستاد و چه ددمنشى ها و 
توطئه هايى كه عليه ما ايجاد نكرد. سردار غيب  پرور با اشاره به  
اينكه در شرايط اقتصادى فعلى دولت مى تواند از ظرفيت هاى 
عظيم بسيج در حل مشــكالت استفاده كند؛ عنوان كرد: ما 
گله  منديم كه مسئوالن از ظرفيت بسيج استفاده نمى كنند، 

ولى مأيوس نيستيم.

آيت اهللا سيد احمد خاتمى:
 مهدويت تكميل كننده عاشوراست

قدس:امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبرى 
در جمع يگان هاى قرارگاه منطقه اى شــمال شــرق نيروى 
زمينى ارتش با بيان اينكه عاشورا محدوديت تاريخى ندارد، 

گفت:  پرچم نهضت حسينى بايد در جهان در اهتزاز باشد.
آيــت اهللا ســيد احمــد خاتمى گفــت: يكــى از نكاتى كه 
اهل بيــت (ع) بر آن اصرار دارند، حفــظ ارزش هاى نهضت 
حسينى مى باشــد كه همين اردوگاه هاى حسينى هميشه 
بايــد پابرجا بوده چرا كه دشــمنان و يزيديان نيز در زمينه  
توطئه افكنى فعال هســتند. عضو مجلس خبرگان رهبرى 
گفت: نهضت عاشــوراى حسينى ســرمايه معنوى اسالم و 
مهدويت نيز تكميل كننده عاشــورا بوده،  چراكه عاشــوراى 
حسينى محدوديت جغرافيايى ندارد.  وى افزود: شما عزيزان 
ارتشى افتخار جمهورى اسالمى ايران  هستيد و امروز خدمت 
در جمهورى اســالمى و اردوگاه هاى سيدالشهدا  از افتخارات 
ارتش در زير پرچم اســالم كه نصيب هركس نمى شــود و 
افتخارتان اين باشــد كه از اسالم و اهل بيت دفاع مى كنيد. 
آيت اهللا خاتمى گفت:  آنچه در عزادارى ها مهم است اين است 
كه سنگرهاى حسينى را حفظ كنيم،چرا كه امروز اين سنگر 

مورد هجمه دشمنان و منافقان قرار گرفته است.

 هنگام برگشت از جلسه تبليغ به وقوع پيوست
 حمله افراد ناشناس با چاقو به يك 

روحانى در مشهد

رضــا طلبى: حجت االســالم محمد تواليى شــامگاه روز 
پنج شنبه هفته گذشته در حالى كه از جلسه تبليغ در منطقه 
ميامى قصد بازگشــت به منزل خود را داشت توسط فردى 
موتور ســوار مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفت و از ناحيه 
قلب دچار صدمات جدى شــد.  يكى از دوستان اين روحانى 
گفت: حجت االسالم تواليى فردى مهربان و با اخالق هستند 
و با كسى خصومت نداشــته اند، اما هنگام برگشت از جلسه 
تبليغ در حالى كه قصد داشته اند ماشين پيكان خودشان را 
روشن كنند با ضربات چاقو مورد حمله يك فرد موتور سوار 

قرار مى گيرند.
سعيد عاكف در ادامه به قدس گفت: وى با وجود درد شديد با 
ماشين خودشان تا نزديكى ميدان شهداى مشهد طى مسافت 
مى كنند، اما چون خونريزى زيادى داشــتند از ماشين پياده 
شــده و به دليل اينكه كسى متوجه نشود و جو شهر به هم 
نريزد عباى خودشان را دور بدن پيچانده و توسط يك پيك 
موتورى قصد داشتند به اولين مركز درمانى مراجعه كنند كه 
در بين راه به دليل بيهوش شدن از موتور به زمين مى افتند و 

توسط مردم به بيمارستان امدادى منتقل مى شوند.
وى با بيان اينكه اين روحانى داراى ســه فرزند مى باشد كه 
فرزند بزرگ ايشان تنها سه سال دارد، تصريح كرد: از آنجا كه 
ضربات چاقو در شش ها و قسمتى از قلب ايشان فرو رفته بود 
وى ابتدا داراى عالئم حياتى نبود ولى باكمك پزشكان سطح 
هوشيارى ايشان ارتقا پيدا كرد و حتى قادر به صحبت كردن 
نيز بودند اما پس از انتقال به بيمارستان قائم، پزشكان اعالم 
كردند كه خون در بدن ايشان لخته شده وپس از عمل قلب باز 

كه دوشنبه شب داشتند تا كنون به هوش نيامده اند.
عاكف با اشاره به اينكه احتمال مى رود اين يك اقدام تروريستى 
باشد، اظهار داشت: با اينكه حجت االسالم تواليى جزو مبلغان 
استان هستند اما در طول اين چند روز هيچ كدام از مسئوالن 

جوياى حال ايشان نشدند.
وى افزود: اميدواريم اين روحانى مهربان كه داراى عائله بوده 
و مستأجر نيز مى باشند سطح هوشيارى خودشان را به دست 
آورنــد و از مردم نيز تقاضا داريم كه براى ســالمتى وى دعا 
نمايند.  پرستاران واحد   اى سى يو بيمارستان قائم مشهد نيز 
وضعيت اين بيمار را مساعد اعالم نكرده و به خبرنگار قدس 
اذعان داشتند كه پس از عمل قلب باز هنوز هوشيارى خود را 

به دست نياورده است.

مدير كل تبليغات اسالمى خراسان رضوى 
در گفت و گو با قدس آنالين عنوان كرد

 واعظان روشنگرى كنند نه افشاگرى

وحيد اكرمى: مدير كل تبليغات اســالمى خراســان 
رضوى گفت: مجالس عزادارى سيد و ساالر شهيدان (ع) 
بايد ويژگى هايى داشــته باشد و نكاتى در آن رعايت گردد تا به 
مجالسى پربار و كارآمد تبديل شوند.  حجت االسالم و المسلمين 
كاظم لطفيان اظهار داشــت: وحدت موضوع مهمى اســت كه 
جامعه ما امروزه به آن نياز مبرم دارد. بايد توجه داشته باشيم كه 
دشمن كليات نظام ما را مورد هدف قرار داده است و نه يك گروه 
و طيف خاص را؛ بنابراين حفظ و انسجام وحدت جامعه مقوله اى 
پراهميت است كه بايد روحانيون و واعظان در مجالس عزاى امام 
حسين(ع) آن را مورد توجه قرار دهند. وى بيان كرد: نقد تا جايى 
كه مخل نظم نباشد خوب اســت و نبايد از اين حد فراتر رود. 
روشنگرى خوب است، اما افشاگرى خوب نيست. بخصوص به 
دليل اينكه افشاگر ممكن است اطالعات كافى از موضوع نداشته 
باشد موجب تخريب انديشه مخاطبان نيز بشود. وى ادامه داد:نقد 
خوب است، اما نبايد براى مردم دلسردى و نااميدى ببار آورد. نقد 

نبايد حس اعتماد به نظام را در بين مردم مخدوش كند. 
وى گفت: تجلى مقاومت ســيد الشهدا(ع) در زندگى سياسى و 
جامعه امروز ايران يكى ديگر از موضوعاتى اســت كه رعايت آن 
از وعاظ انتظار مى رود. در شــرايط كنونى به پرداختن به ابعاد 
سياسى زندگى امام حسين(ع) بيش از هر زمان ديگر نيازمنديم. 
بنابراين تبيين تجلى شخصيت امام حسين(ع) و روحيه مقاوم 
ايشــان يكى از مهم ترين وظايفى اســت كه وعاظ بايد در نظر 
داشته باشند. حجت االســالم لطفيان بيان داشت: در مجالس 
و منبرها بايد به طور ويژه از تعاليم و معارف قرآنى بهره جست. 
انس با قرآن بايد حتماً مورد توجه قرار گيرد. مجالس ما متأسفانه 
از بعضى از معارف كالم خدا خالى اســت. قرآن بايد به مجالس 
ما و مجالس به دامان قــرآن بازگردند.وى اضافه كرد:منبر بايد 
واليت مدارى را در جامعه احيا و ابالغ كند. منبر بايد انسان را از 

حيات مادى به حيات طيبه برساند.

 اهتزاز پرچم حرم حسينى بر فراز قله دماوند

قدس: در آســتانه ورود به مــاه محرم پرچم حرم حضرت امام 
حسين(ع) بر فراز قله دماوند بام ايران برافراشته شد.

گروهى از كوهنوردان خراســانى متشكل از كوهنوردان شركت 
گاز استان، سازمان مپ شهردارى، سپاه امام رضا(ع)، مركز فاواى 
سپاه، باشگاه كوهنوردى پويا و برخى از ديگر كوهنوردان استان 
در يك برنامه معنوى و در آستانه ماه محرم با همراه بردن پرچم 
حرم حسينى و با حضور ذاكرين اهل بيت(ع) عزاى حسينى را 

در بام ايران اقامه نمودند.
در اين برنامه كه با حضور نزديك به 50 كوهنورد در طيف هاى 
مختلف مربى، جوان و پيشكسوت كوهنوردى بويژه جانباز قطع 
عضو دفاع مقدس انجام شد پرچم عزاى امام حسين(ع) در قله 
دماوند، مســجد صاحب الزمان(عج) و قرارگاه فدراســيون پلور 

برافراشته شد.

 استاد دانشگاه فردوسى شيميدان برجسته 
كشور شد

قدس: در بيســت و يكمين سمينار شيمى  فيزيك ايران دكتر 
محمد حسن انتظارى، عضو هيئت  علمى گروه شيمى دانشكده 
علوم دانشگاه فردوسى مشهد به  عنوان شيميدان برجسته كشور 

در سال 97 انتخاب شد.
بيست و يكمين كنفرانس شيمى  فيزيك انجمن شيمى ايران كه با 
حضور بيش از 40 نفر از استادان و شيمى فيزيكدانان مجرب كشور 
همچنين دانشجويان دكتراى تازه دانش آموخته شده يا در شرف 
فراغت از تحصيل و همچنين استادان جوان دانشگاه هاى مختلف 

در تاالر معلم دانشگاه شهيد مدنى آذربايجان تبريز برگزار شد.
طى برگزارى آيين افتتاحيه ايــن كنفرانس از دبيران علمى و 
اجرايى و شيميست برتر شاخه شــيمى  فيزيك ايران در سال 
1397 تجليل شد كه دكتر محمد حسن انتظارى، عضو هيئت  
علمى گروه شــيمى دانشكده علوم دانشــگاه فردوسى مشهد 
به عنوان شيميدان برجسته كشور انتخاب و از فعاليت هاى علمى 

وى تجليل شد.

 گشايش نمايشگاه نقاشى در آتيه 
نيشــابور- خبرنگارقدس: نمايشگاه نقاشــى آثار هنرمند 
نيشابوري «اكرم محمودى» در نگارخانه آتيه تحت نظارت اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمى نيشابور برپا شد.
سرپرســت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نيشــابور اظهار كرد: 
هنرمندان نيشــابوري در رشــته هاي هنري بخصوص نقاشي 
توانســته اند آثــار مانايي را تا كنون از خود بر جــا گذارند و در 
اين رهگذر نمايشگاه نقاشــي آثار هنري جديدي را از هنرمند 
نيشابوري «اكرم محمودى» كه به مخاطب خود ارائه كند برپاشده 
اســت. خليل اهللا عراقى افزود: نمايشگاه نقاشــي آثار هنرمند 
نيشابوري «اكرم محمودى» اســت كه در آن 15 اثر نقاشي در 

ابعاد 45 در60 سانتيمتر برپا شده است.
وى به تكنيك، سبك و موضوع اين نمايشگاه اشاره كرد و گفت: 
اين نمايشگاه داراي تكنيك رنگ روغن روى بوم است وبا سبك 

رئاليسم طراحي شده وبا موضوع طبيعت مي باشد.
اين نمايشــگاه تا 21 شــهريور97 هر روز از ساعت 18 الي 21 
بعد از ظهر در محل نگارخانه آتيه تحت نظارت اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمي نيشابور واقع در خيابان اميركبير1 پالك 11 ويژه 

عموم عالقه مندان داير مي باشد.
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قدس  ســومين همايش ملــى «ازغدير تا 
اربعين» پس از ســه روز برگــزارى عصر روز 

گذشته به كار خود پايان داد.
در اين همايش استادانى همچون محمدهادى 
همايون مديــر گروه ارتباطــات و دين مركز 
تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع)، حجت االسالم 
عبدالحميد واســطى مدير مؤسسه مطالعات 
راهبــردى علوم و معارف اســالم، محمدرضا 
ابن الدين عضو هيئت علمى گروه علوم اجتماعى 
دانشگاه امام  حسين(ع)، شيخ مازن از عراق و 
حجت االسالم سعيد اصفهانيان دبير علمى و 
مدير مؤسســه مطالعات راهبردى و فرهنگى 

اصحاب الحسين(ع) حضور داشتند. 
در اين همايش موضــوع «آثار الهى و تربيتى 
جريان اربعين» و نقش آن در حوزه هاى مختلف 

زندگى را مورد بررسى قرار داد.
شــيخ مازن اســتاد حوزه نجف و عضو اتحاديه 
اربعيــن عــراق، در اين همايش كه در ســالن 
همايش هاى مؤسسه آموزش عالى فردوس برگزار 
شــد، گفت: انسان متشكل از دو عنصر خاك و 
روح بوده و وقتى خدا انسان را از تين خلق كرد 
از روح خود در او دميد و دستور به سجده بر او را 
داد كه اين نشان  دهنده جايگاه مهم روح آدمى 
است و امروز در اربعين حسينى(ع) شاهد ارتقا 

بُعد روحى انسان ها هستيم.
اين اســتاد حوزه نجف با بيان اين مطلب كه 
كربال و اربعين انسان را از بُعد جسم عبور داده 
و بــه بُعد روح منتقل مى كنــد، افزود: ممكن 
است در راهپيمايى اربعين جسم زائران دچار 
خستگى و سختى شود، اما روح آنان مدام در 

حال ارتقا است.
وى ادامه داد: در زيارت اربعين حسينى ارزش هاى 

روحى و اخالقى همچون ايثار و محبت را شاهد 
هستيم كه اين بيانگر رشد انسان ها در بعد روحى 
است و اين يعنى خدا به  وسيله امام حسين(ع) 

درحال تربيت انسانيت است.
عضو اتحاديه اربعين عراق گفت: جريان اربعين 
حسينى سال ها پيش اتفاق افتاده و خداوند آن 
را با ماجراى انقالب اســالمى پيش برد و رشد 
داد؛ امــروز نيز امام حســين(ع) همچون جد 
بزرگوارشان پيامبر اكرم(ص) مردم را در اربعين 
ذيل يك امت واحده جمع كرده است كه در اين 
مسير اختالفات كنار زده شده، وحدت پررنگ 
مى شود و ميان زائران تحول قلوب رخ مى دهد.

محمدرضا ابن الدين حميدى، قائم مقام رئيس 
سازمان بسيج استادان كشور نيزبا بيان اين كه 
محبت و عالقه نسبت به اربعين حب به خدا را 
نشان مى دهد، تصريح كرد: اربعين تجلى غيرت 
و تربيت دينى است كه خود را در ايام عزادارى 

سيدالشهدا(ع) نشان مى دهد.

 نماد بين المللى اربعين
معاون پژوهشــى مركز مطالعات راهبردى نور 
نيز در اين همايش گفت: بايد به وســيله نوا، 
شــعر، پرده نگارى و ديگر حركت هاى هنرى 
براى فضاى اربعين يك نماد ســاخته شــود 
و بايد بــه دنبال ايجاد يك نمــاد بين المللى 
از جريــان اربعيــن بود.بــه گــزارش حوزه، 
حجت االســالم واســطى، ادامــه داد: نماد 
بين المللى اربعين بايد طورى باشد كه هركس 
با نگاه به آن بتواند رشد يافتگى، حضور خدا، 
جهان هاى آسمانى، واقع بينى، كنترل و تعالى 
احســاس و مهارت تفكر، واقعيت هاى برتر و 

خروج از روزمرگى را در آن مشاهده كند.

در اين مراســم معاون ائمه جماعــات و امور 
روحانيون آســتان قدس رضوى در سخنانى 
ضمن اشــاره به موضوع غديــر به عنوان تنها 
الگوى واليت و نيــز محرم و اربعين به عنوان 
نمونه عملــى واليت پذيرى و نيــز ميثاق با 
واليت ائمه اطهار عنوان داشــت: در اربعين از 
نظر معنوى همگى در محضر روح معنوى امام 
حسين(ع) هستيم.در حضور و مقابل عظمت 
واليــت آن امام قرار گرفتــن خود نيز بركتى 
عظيم است. حجت االسالم فرازى همچنين در 
ادامه به هشــت واژه كليدى برآمده از سخنان 
رهبر معظــم انقالب در خصــوص زيارت در 
مجموعه آســتان قدس رضوى اشــاره كرد 
و گفت: از آن جمله مى تــوان به زائر، زيارت، 
مزور، خادم، خدمت، مخدوم و حرم و نيز حريم 
امام رضا(ع) اشاره نمود. وى سپس حرم را به 
محدوده زيارتى بارگاه ثامن الحجج(ع) اشــاره 
كرد، امــا حريم را به تمامى عرصه جهانى كه 
سايه مرحمت امام مهربانى بر آن نظر انداخته 
اطالق نمود. وى گفت: بر همين اساس نيز بايد 

در تمام عرصه هاى جهانى خدمت كنيم.

 راه حركت به سوى خدا
دبير علمى ســومين همايش ملى از غدير تا 
اربعين نيز با بيان اينكه اربعين ما را وارد فضاى 
آسمانى مى كند، گفت: با ورود به فضاى اربعين 
شاهد زيبايى هايى اعم از محبت، ايثار، حفظ 

حيات، جهت دهى به زندگى و... هستيم.
 اصفهانيان گفت: در اربعين حس مى كنيم راه 
حركت به ســوى خدا باز است و كسانى كه از 
اربعين برمى گردند نيز حس مى كنند كه ديگر 
نمى توانند آرام باشند و بايد كارى انجام دهند 
تا اربعين در طول ســال برايشان تسرى پيدا 

كند.
اين همايش از سوى ستاد معرفتى و فرهنگى 
آيات نور، مؤسسه مطالعات راهبردى و فرهنگى 
اصحاب الحسين(ع)، مؤسســه آموزش عالى 
فــردوس و همــكارى دانشــگاه فرهنگيان و 
سازمان بسيج استادان عصر روز گذشته به كار 

خود پايان داد.

در همايش ملى از غدير تا اربعين عنوان شد 

اربعين، تجلى غيرت و تربيت دينى است

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

برادرشهيد «سيد محمد 
سيدى»: مگر ساخت و 

تكميل سازه چقدر زمان 
مى برد؟ درد اينجاست 

كه سازه حدود 80 
درصد پيشرفت دارد 

و تكميل و پايان پروژه 
چندان هزينه اى ندارد. 

آيا براى اين مقدار باقى 
مانده از پروژه بايد يك 

سال معطل شد؟
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واكاوى داليل اختالل شبكه در گفت وگوى قدس 
بامعاون شركت ايرانسل

 سرعت صدور مجوز فاواى مشهد
 با ميزان درخواست ما همخوانى ندارد

رضا طلبى: اختالل هاى تلفن همراه در اســتان خراســان 
رضوى و بخصوص شــهر مشــهد در روز هاى اخير به حدى 
رســيده كه عالوه بر نارضايتى مشــتركان صداى مسئوالن 

قضايى استان را نيز درآورده است.
از اين رو در هشــدارى جدى معاون دادستان مركز خراسان 
رضــوى اعالم كرده كه در صورتى كه اين اختالل ها برطرف 

نشود، مديران اپراتورها را احضار خواهد كرد.
معاون طرح شركت خدمات ارتباطى ايرانسل در اين باره در 
گفت وگو بــا قدس گفت: در حال حاضر بــه لحاظ ميزان 
ترافيك ديتا، شهر مشــهد و استان خراسان رضوى يكى 
از پر ترافيك ترين شــبكه هاى كشور را دارا مى باشند، كه 
نشــانگر كيفيت قابل قبول شــبكه در اين شهر و استان 

است. 
محمدرضــا منصورى يادآور شــد:با اين حــال، آنچه كه 
ممكن اســت در خصوص كيفيت شــبكه در شهر مشهد 
مطرح شــود، مربوط به ماهيت زيارتى بودن اين شهر و 
سرعت باالى ديتاى ايرانسل و توقع باالى مشتركين است 
كه حفظ اين شــرايط نياز به توســعه دائمى را ضرورى 
مى نمايد. مــا در حال حاضر تجهيــزات مربوط به 180 
ســايت جديد را براى شهر مشهد خريدارى كرده ايم و در 
انبارهاى خود موجود داريم كه با نصب اين فرايند توسعه 

خدمات شركت ايرانسل تسريع خواهد شد. 
وى درباره هشــدار دادســتان مركز خراســان رضوى در باره 
اختالل هاى شبكه و احضار اپراتورها نيز اظهار داشت: پيش از هر 
چيز ما از حساسيت دستگاه قضايى در جهت توجه به نيازهاى 
مردم تشكر مى كنيم، فرايند توسعه ما يك فرايند هميشگى است 
تا كيفيت شبكه حفظ شود. از اين رو تجهيزات مربوط به توسعه 
شــبكه از ماه ها قبل و برخى از آن ها، از سال ها قبل خريدارى 
شده است و پيمانكاران ما آماده نصب تجهيزات هستند. آنچه 
كه تاكنون موجب شده ســايت هاى خريدارى شده با سرعت 
مناسب نصب نشود، مربوط به فرايندهاى فاواى شهردارى مشهد 
است كه در حقيقت سرعت صدور مجوز با ميزان درخواست ما 
بــه عنوان اپراتور همخوانى ندارد و اين موضوع خارج از كنترل 
ماســت. اگر اين مشكل حل شود ما مى توانيم در عرض كمتر 
از يك سال كل اين سايت ها را نصب و راه اندازى كنيم. بودجه 
تخصيص داده شده و تجهيزات نيز خريدارى شده و با پيمانكاران 
قرارداد نيز بسته شده است و همگى آماده كار هستند. ما قطعاً 
تمــام تالش خود را انجام خواهيم داد كه در صورت رفع موانع 
180 سايت مطرح شده را در اولين فرصت نصب كنيم تا نظر 

مردم و دادستانى تأمين شود. 

 6 سامانه هوشمند ثبت تخلف 
در جاده هاى خراسان شمالى نصب مى شود

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل راهــدارى و حمل و 
نقل جاده اى خراسان شمالى گفت: در سال جاري 6 سامانه 

هوشمند ثبت تخلف در جاده هاى استان نصب مى شود.
على اصغر بديعى مقدم اظهارداشت: اين سامانه ها در سه راهى 
ايرج-جاجرم-گرمه نصب خواهد شد و اين مسير را تا ميامى 

پوشش خواهد داد. 
وى افزود: اكنون 21 دستگاه دوربين ثبت تخلف سرعت در 

محورهاى استان نصب شده است. 
وى با اشــاره به پيگيرى براى راه اندازى نخســتين سامانه 
هوشــمند توزين بار در حال حركت در استان گفت: اكنون 
يك سامانه هوشمند توزين بار در حال حركت در استان نصب 
شده است، اما هنوز به بهره بردارى نرسيده است واين سامانه 

در مسير بجنورد- شيروان نصب است.
مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراسان شمالى گفت: 
سامانه هوشمند توزين بار با حسگرهاى قوى به گونه اى عمل 
مى كند كه با عبور خودرو در جاده، بدون نياز به توقف و رفتن 

بر روى باسكول مى توان حجم بار و اضافه بار را تخمين زد.

گرانى بليت هواپيما باعث شد
 افزايش18 درصدى مسافران قطار 

در مشهد 

ايرنا: مديركل راه آهن خراســان گفت: طى پنج ماه گذشته 
امســال شمار مسافران مشــهد از طريق راه آهن 18 درصد 

نسبت به مدت مشابه پارسال بيشتر شده است.
محمدهادى ضيايى مهر با بيان اينكــه در اين مدت افزون 
بر6 ميليون نفر با قطار به مشهد سفر كرده اند، افزود: افزايش 
نرخ بليت هواپيما به عنوان عاملى خارج از مجموعه راه آهن 
موجب افزايش سفرها در مسيرهاى بيست و هشتگانه ريلى 

از نقاط مختلف كشور به مشهد شده است.
وى ادامه داد: كاهش تأخير و زمان سير قطارها و حركت منظم 
آن ها نيز از جمله عوامل درون ســامانه اى افزايش ســفرها و 
ضريب اشغال صندلى قطارها به مشهد از طريق راه آهن است.

مديركل راه آهن خراسان گفت: باالترين ركورد جا به جايى 
مســافر در مسير ريلى خراسان 13 ميليون و 635 هزار نفر 
مربوط به ســال 1392 بود. با توجه به شرايط كنونى امسال 
به احتمال زياد ركورد جديدى براى راه آهن منطقه خراسان 

ثبت خواهد شد.
پارسال 12 ميليون مســافر به صورت ورودى و خروجى در 

مسير ريلى خراسان جا به جا شدند.

 بالتكليفى ايمنى زيست خاور 
به دليل مديريت دوگانه

قدس: مدير مركز تجارى زيست خاور درباره برخى مشكالت 
ايمنى اين مجتمع گفت: بخش فروشگاهى اين  مجتمع به 
صورت غيرقانونى از ذيل مديريت كل مجتمع زيست خاور 
خارج شــده و به همين دليل نصب سيستم اعالم و اطفاى 

حريق دشوار است.
هاشم صحراگرد افزود: زيست خاور داراى 900 مالك است 
و ارتباط با آن ها براى تأمين هزينه نصب سيستم هاى ايمنى 

حريق زمان نياز دارد. 
وى تأكيد كرد: با توجه به اين كه نصب سيستم هاى اعالم و 
اطفاى حريق در مجتمع نبايد به صورت جداگانه باشد، نياز 
داريم بخش فروشگاهى و مسكونى يكى باشد كه با وجود دو 

مديريت امكان پذير نيست.

در جاده هاى خراسان شمالى نصب مى شود

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     .

 مشكالت دانشجويان در دانشگاه آزاد گلبهار
چرا دانشــگاه آزاد اســالمى گلبهار اين قدر دانشجويان 
را اذيــت مى كند! يك زمان بــراى انتخاب واحد تعيين 
كرده، ولى متأســفانه تمامى واحدها ارائه نشده! و هر روز 
دانشجويان بايد به ســايت مورد نظرمراجعه ولى واحدها 

بتدريج ارائه مى شوند.
915...7453 

 هزينه باالى پيامك كسر از حساب
رفتم بانك «م» در خيابان مطهرى شــمالى براى فعال كردن پيامك حسابم. 20 هزار تومان 
هزينه كسر پيامك براى يك سال از حسابم برداشت كردند. كسى نيست جلوى اجحاف بانك ها 

را بگيرد.
915...7269

 درخواست نصب چراغ راهنمايى و پل 
انتهاى بولوارعطار شهر جديد گلبهار كه به سه راهى بولوار 
امام خمينى(ره) منتهى مى شود براى رفت وآمد وسايط 
نقليه وعبور و مرور ساكنان بسيار خطرناك است و نياز به 
نصب چراغ هاى راهنماى چشــمك زن در سه راه و نصب 
پل هاى هوايــى عابر پياده انتهاى بولوار عطار مقابل درب 

اصلى مجتمع بزرگ تجارى و مسكونى دارد.
915...7453

 شهردار پاسخ دهد 
آقاى شــهردار! اگرشــهردارى به دنبال سودآورى از اليت 
نيســت پس چرا مأموران اليت، زائران و مجاوران عزيز را 
حتى با لحظه اى توقف جريمه و ســر كيسه مى كنند؟ و 
يا خيابان هاى دور دست را هم خط كشى كرده و تابلوى 

اليت نصب مى كنند؟ 
915...8334

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.

سرور هاديان ســيم ظرفشويى يا پشم 
فلزى كه به آن اســفنج سيم نيز مى گويند، 
بسيار منعطف  فيالمنت هاى  از  مجموعه اى 
و زبر اســت. اين محصول در ســال 1896 

معرفى شد. 
ســيم ظرفشــويى به عنوان ابزارى ساينده 
براى صاف كردن و تراشــيدن سطح چوب 
و فلزات، تميز كردن ظروف منزل، شيشــه 
و ســطوح ســفالى به كار مى رود. ســيم 
ظرفشــويى از اســتيل با كربن كم ساخته 

مى شود.
مدتى بود سيم ظرفشويى در بسته بندى هاى 
شــيك از چين وارد مى شد و اكنون مدت 
هاست در كشورخودمان توليد اين محصول 
امكان پذيرشده و «زهراپودينه» متولد 62 
و دانشجوى حســابدارى به عنوان يك زن 
كارآفرين مشــهدى عنوان توليد كننده اين 
محصــول را به خود اختصاص داده اســت. 
گفت وگوى ما را با او در اين صفحه بخوانيد. 

 از فروشندگى تا كارگاه توليدى
زهرا پودينه درباره شــروع كارش اين گونه 
مى گويد: از آن زمان كه حس كردم وظيفه 
بيشــترى از مادر بودن هــم دارم، تصميم 
گرفتم به صورت جدى به كار بينديشــم و 
در ابتــدا كارم را از فــروش لباس درمنازل 
شــروع كردم. بعدها به عنوان فروشنده در 

يك فروشگاه، تخم مرغ مى فروختم.

 ادامه تحصيالت و آغاز يك راه
او مى افزايد: تحصيالتم تا دوم دبيرستان بود 
و بعد از ازدواج درسم ناتمام ماند. يك پسر 
13 ســاله به نام مهدى دارم و مى دانســتم 
بايد براى آينده او تــالش كنم. همزمان با 
كار درســم را ادامه دادم و ديپلم كامپيوتر 

گرفتم. 
اين بانوى پرتالش خاطرنشــان مى ســازد: 
الزم بود تا وارد فضاى كار جدى ترى شوم و 
احساس كردم بايد ادامه تحصيل را جدى تر 
بگيرم. از اين رو دوره مقدماتى حســابدارى 
را گذراندم و در حال حاضر هم دانشــجوى 

حسابدارى صنعتى هستم.

 حسابدارى و تعمير دستگاه هاى كارگاه
او ادامه مى دهد: پــس از ورود به يادگيرى 

حسابدارى و گذراندن دوره 
كارگاه  يــك  در  مقدماتى 
توليد ســيم ظرفشويى به 
به  عنوان حسابدار مشغول 

كار شدم.
بــا اشــاره به اين  پودينه 
نكتــه كــه از كودكــى به 
صنعتى  تعميردستگاه هاى 
عالقه منــد بــوده اســت، 
عالوه  مى دهــد:  توضيــح 
هرفرصتى  در  برحسابدارى 

با كار و دستگاه ها آشــنا شدم تا جايى كه 
امكان تعمير آن را پيدا كردم.

وى مى افزايد: در حال حاضر امكان تعمير و 
تغيير در دستگاه هاى توليد سيم ظرفشويى 

را دارم.

 كميته امداد و حمايت هايى براى 
اشتغال 

با  زهــرا پودينــه خاطرنشــان مى كنــد: 
كمك هــاى كميتــه امداد آشــنا بــودم و 
مى دانســتم درصورتى كه نيــاز به حمايت 
براى اشــتغال داشته باشــيم، مى توانيم به 
آن جــا مراجعه كنيــم. از اين رو به كميته 
امداد و واحد خودكفايى و اشتغال مراجعه و 

تقاضاى وام كردم. 
20 ميليون تومان وام براى شــروع كارم به 
من اعطا شد و توانستم سه دستگاه نقد و دو 
دستگاه به صورت اقساط كه دست دوم هم 
بودند، خريدارى كنم زيرا با آشــنايى كه به 

طور كامل از كار دستگاه ها 
داشتم، اين امكان را داشتم 
تا درصورت نقص هاى فنى، 
را  دستگاه ها  خودم مشكل 

رفع كنم.
بخشى از وام را براى خريد 

مواد اوليه استفاده كردم.
براى  را  من جوازهاى الزم 
كار گرفتــم و بــه صورت 
جدى كارگاهــم را تجهيز 

كردم.
درخصوص كارش كه از او ســؤال مى كنم، 
توضيح مى دهد: سيم ظرفشويى در گذشته 
از كشــورهاى ديگر وارد مى شــد و معموالً 
طى ســال هاى اخيــر واردات آن از چين 
بود، اما خوشــبختانه با ورود دستگاه ها به 
صورت نمونه ازخارج، ايرانى ها نمونه مشابه 
آن را ســاختند و ايــن محصول توانســت 

دركشورخودمان توليد شود.

 مواد اوليه و تحريم ها 
وى ادامه مى دهد: اما متأســفانه مواد اوليه 
آن كه سيم مفتول نازكى است از چين وارد 
مى شــود كه براى توليد كنندگان در حال 
حاضر به دليل نوســانات دالر، مشكالتى را 
ايجاد كرده اســت. براى مثال تا قبل ازعيد 
اين مواد اوليه كيلويى 13 هزار تومان بود، 
اما درحال حاضر اين مبلــغ تقريباً دوبرابر 
شده است كه با همين مبلغ هم واردات آن 

محدود شده است.

 نياز به توليد مواد اوليه 
وى تأكيد مى كند: به اعتقاد من ايرانى ها داراى 
توانمندى و هوش زيادى هســتند و اميدوارم 
در كشورخودمان مواد اوليه يا همان سيم هاى 
مفتول نازك توليد شــود تا قيمت تمام شده 
مناســب براى توليد كننده و مصرف كننده 
باشد و از طرفى ما نياز به واردات مواداوليه يا 

مشكل تحريم نداشته باشيم.
وى درباره نحوه كارمى گويد: ســيم مفتول 
ابتدا دور يك قرقره فيلم بســته مى شود تا 
محكم باشد و بعد آن را داخل آب و صابون 
صنعتــى مى گذاريم تا روان باشــد. بعد از 
داخل يك سوزن مفتول رد مى شود و از زير 

غلطك عبورش مى دهيم. 
غلطك يا نورد باعث پخش شــدن ســيم 
مفتول و عبوراز داخل الماس ســبب فر يا 
پيچ خوردن سيم مفتول مى شود. سيم پيچ 
خورده دور يك ميله دورانى مى چرخد، بعد 
سر تايم مشــخص با وزن از قبل به برنامه 
اعالم شده با صداى زنگ مشخص مى شود 

و بايد آن را قطع كرد.
وى مى افزايد: اين سيم ها براساس سفارش 12، 
15، 13،17/5 ، 20، 28/5و50 گرمى اســت 
كه ســيم هاى 50 گرمى براى شست و شوى 

ديگ هاى رستوران ها سفارش داده مى شود.

 حمايت هاى بيشتر كميته امداد
وى همچنين اشاره مى كند: كميته امداد با 
اعطاى 25 ميليون تومان وام مســكن نيزبه 
من باعث شــد كه همان زمان بتوانم منزل 
كوچكى بخرم و در حــال حاضر كارگاه در 

محل زندگى من است.
اين بانوى كارآفرين در پايان تأكيد مى كند: 
به نظر من براى همه كســانى كه بخواهند 
كار كنند و روزى حالل را ســر سفره شان 
ببرند، فرصت هست. فقط بايد سختى ها را 
تجربه دانســت و از شكست ها درس گرفت 

و با توكل به خدا تالش كرد تا موفق شد.

گفت و گوى قدس با يك بانوى تالش گر مشهدى 

از تخم مرغ فروشى تا راه اندازى كارگاه سيم ظرفشويى

در ابتدا كارم را از 
فروش لباس درمنازل 

شروع كردم. بعدها 
به عنوان فروشنده در 

يك فروشگاه، تخم مرغ 
مى فروختم

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.
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یاددا�ت گزارش قدس از نمايشگاهى كه با هدف حمايت از توليد ايرانى برگزارمى شود

حضور «سيندرال» و «بن تن» در نمايشگاه پاييزه مشهد!

هاشم رسايى فر قبل از اينكه سال نو شود 
و تا قبل از اينكه ســال به نيمه برسد هر ساله 
نمايشگاه عرضه مستقيم كاال با عنوان بهاره و 
پاييزه معموالً برگزار مى شود؛ نمايشگاه هايى كه 
هدفشان تهيه و توزيع مايحتاج مردم با شرايطى 

خاص نسبت به بازار است.
گرچه ماهيت نمايشگاه هاى بهاره و پاييزه به 
زعم برگزار كنندگان ارتباط مســتقيم توليد 
كننــدگان با مصرف كننــدگان و دور ماندن 
دست واسطه گران در پروسه توليد و مصرف 
است؛ اما برگزارى اينچنين نمايشگاه هايى در 
برخى مواقع باعث شده تا مخالفانى از جمله 
بازاريــان برگزارى نمايشــگاه آن هم به قول 
كســبه گل بازار را در پى داشته باشد. همين 
امرباعث شــده تا در برخى از شهرها مسئله 
برگزارى نمايشگاه هاى عرضه مستقيم بهاره و 
پاييزه به حالت تعليــق در آمده و گاه برگزار 
نشــود. با همه اين تفاســير نمايشگاه پاييزه 
مشــهد از نوزدهم شهريورماه در محل دائمى 

نمايشگاه مشهد آغاز به كار كرده است.
نمايشــگاهى كه به نظر مى رســد شلوغى و 
ازدحام هميشگى را كه از نمايشگاه هاى پاييزه 
سراغ داريم ندارد، اين حداقل در روز اول شروع 

نمايشگاه لمس شد.
از مجموع ســالن هاى نمايشگاهى نمايشگاه 
بين المللى مشهد تنها سالن فردوسى است كه 
فعال است و غرفه داران در اين سالن اجناسشان 

را در معرض فروش قرار داده اند. 

  تنظيم بازارى هايى از نوع پوشك بچه
البته در محوطه باز نمايشــگاه هم غرفه هاى 
تقريباً هميشــگى فعاليت دارند كه اكثر آن ها 
عرضه كننده مواد غذايى هستند. يكى دو غرفه 
هم با عنوان تنظيم بازار در نظر گرفته شــده 

است كه محصوالت بهداشتى از جمله پوشك 
بچه را به متقاضيان عرضه مى نمايد كه از جمله 

شلوغ ترين غرفه هاى نمايشگاه پاييزه بودند.
مسئول غرفه عرضه پوشك بچه در گفت و گو 
با خبرنگار ما گفت: ما نماينده مستقيم شركت 
هستيم كه به درخواست و هماهنگى سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت در اين نمايشــگاه 
حاضر شديم تا با عرضه مستقيم پوشك بچه 
به متقاضيان نگرانى هايى نبود اين محصول را 

رفع نماييم.
رودى همچنيــن در خصــوص قيمت گذارى 
محصوالت بهداشتى عرضه شده در اين غرفه 
مى گويد: قيمت ها با هماهنگى كه با سازمان 
صنعت، معدن و تجارت انجام شــده اســت 

پايين تر از آن چيزى هســت كه در بازار فعًال 
وجود دارد چون محصولى كه در اينجا به مردم 
داده مى شود مستقيم از شركت به اينجا آورده 

مى شود و واسطه اى در كار نيست.

  حضور خارجى ها 
در نمايشگاهى كه بايد ايرانى باشد 

قطعاً عمده محصوالتى كه در نمايشگاه پاييزه 
به مردم عرضه مى گردد مربوط به نوشت افزار و 
لوازم مصرفى براى بازگشايى مدارس است كه 
قسمت عمده اى از تنها سالن فعال نمايشگاه را 
به خودش اختصاص داده كه اتفاقاً شلوغ ترين 
غرفه ها را نيز شــامل مى شــود. با گشتى در 
غرفه هاى نوشت افزار بيشتر برندهاى وطنى را 

مى توانى پيدا كنى كه قطعاً بايستى با توجه 
به ماهيتى كه نمايشگاه دارد و شعار حمايت 
از كاالى ايرانى مورد نظر قرار بگيرد، اين امر 
غيرقابل اجتناب اســت اما در البه الى نوشت 
افزار و مايحتاج مدرسه دانش آموزان مى شود 
رد پاى اجناس خارجــى را هم پيدا كرد كه 
به گفته يكى از غرفــه داران هنوز نظارتى بر 
اين موضوع از سوى ناظران نمايشگاه صورت 
نگرفته است. تصاوير بن تن و سيندرال و ساير 
قهرمانان انيميشن هاى خارجى روى برخى از 
محصوالتى فرهنگى عرضه شده در نمايشگاه 
نيز قــدرى ذهن ها را از وطنــى بودن صرف 

نمايشگاه دور مى كند.

  پوشاكى كه خيلى مرغوب نيستند
اولويت بعدى نمايشــگاه پاييزه قطعاً عرضه 
پوشــاك مورد احتياج بويــژه دانش آموزان 
و فرهنگيــان اســت. بــا اينكــه غرفه هاى 
عرضه پوشــاك در سالن فردوسى نمايشگاه 
بين المللى وجــود دارد اما به جرئت مى توان 
مدعى شــد اكثر آن ها اجناســى را كه ارائه 
دادنــد از كيفيت و مرغوبيــت قابل قبولى 
برخوردار نيستند و مى شود اين گونه اجناس 
را در بازارچه هــاى هفتگى هم بــه وفور با 

قيمت هايى كه شايد هم كمتر باشد يافت!

  غرفه هايى باقيمانده از نمايشگاه قبلى!
نمايشگاه قبلى كه عنوان گردشگرى با معرفى 
توانمندى هاى شهرستان هاى استان خراسان 
رضوى و برخى از مراكز ساير استان ها را داشت 
در فاصله چند روز به نمايشگاه پاييزه به پايان 
رسيد اما با چرخى در سالن فردوسى و حتى در 
برخى نقاط محوطه نمايشگاهى مى شد رد پاى 

برخى از آن غرفه ها را ديد. 

آب و �وا

��ر

 آغاز روند كاهش دماى هوا از امروز
قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: بررســى 
نقشه هاى پيشيابى  و تصاوير ماهواره اى بتدريج با شمالى شدن 
جريانات و افزايش گراديان فشارى نشان دهنده افزايش شدت 
وزش باد بوده كه امروز و فردا شدت وزش باد در جنوب شرق 

و بخش هايى از غرب استان محسوس خواهد بود. 
همچنين از امروز روند كاهش دماى هوا آغاز شده و پنجشنبه 
قابل مالحظه اســت. براين اساس براى امروز مشهد آسمانى 
صاف تا كمى ابرى بعضى ساعات وزش باد شديد همراه با گرد 

و غبار پيش بينى شده است.

روی �ط حاد�
  دستگيرى چهارسوداگر مرگ 

قدس: فرمانده مرزباني خراســان رضوي از دستگيرى چهار 
سوداگر مرگ و كشــف مقاديرى موادمخدر در هنگ مرزي 
تايباد خبر داد. سردار ماشاءاهللا جان نثار گفت: قاچاقچيان مواد 
مخدر كه قصد داشتند با دو دستگاه خودرو مقاديري موادمخدر 
را از شهرستان كرمان به تايباد منتقل كنند، با درايت مأمورين 
اين فرماندهي و عوامل انتظامي استان به دام افتادند و از آنان 

89 كيلو و 180گرم مواد مخدر از نوع ترياك كشف شد.
وى افــزود: در اين عمليات چهار نفر قاچاقچي دســتگير و 
خودروهاي توقيف شده آنان نيز به منظور سير مراحل قانوني 

به پاركينگ هدايت شد.
وى همچنين درخصوص كشــف محموله سوخت و كاالي 
قاچاق توســط مرزبانان خراسان رضوي توضيح داد: مرزبانان 
هنگ تايباد با ايجاد گشت هاي مستمر و تشديد گشت هاي 
مرزي و بررســي هاي دقيق و موشكافانه به هنگام بازرسي از 
خودروهاي ترانزيتي موفق شدند 16 هزار و 700 ليتر سوخت 

قاچاق به ارزش 549 ميليون و 120 هزار ريال كشف كنند.

  تفاهم زن و شوهر براى دزدى دوچرخه

قدس: رئيس پليس آگاهى خراسان  رضوى گفت: در پى وقوع 
سرقت دوچرخه هاى كودكانه و بزرگسال در جنوب مشهد، يك 
رشته عمليات منسجم از سوى كارآگاهان پايگاه پنجم پليس 

آگاهى آغاز شد.
سرهنگ حســين بيات مختارى افزود: كارآگاهان با همكارى 
مأموران كالنترى نجفى مشــهد موفق به شناسايى دو متهم 
شدند و پس از هماهنگى مقام قضايى اين افراد را كه يك زوج 

جوان بودند در مشهد دستگير كردند.
وى گفت: متهمان در تحقيقات تخصصى كارآگاهان پليس 
به 39 فقره ســرقت دوچرخه و يك موتورسيكلت اعتراف 
كردند كه پس از تكميل پرونده متهمان به مراجع قضايى 

معرفى شدند.

  دستگيري 32 سارق و خرده فروش 
موادمخدر

قدس: طرح امنيت محله محور با هدف پاكسازي نقاط آلوده 
و جرم خيز شهر و برخورد با هنجارشكنان در سبزوار و باخرز 

به اجرا در آمد.
در ايــن طرح ضربتــى، تيم هاي عملياتــي پليس پس از 
شناســايي چند پاتوق تهيه و توزيــع موادافيونى در چند 
عمليات ضربتى و غافلگيرانه ضمن دســتگيري 21 خرده 
فروش در بازرسي از آن ها حدود يك كيلوگرم مخدر سنتي 
و صنعتي را كشف كردند. در اين طرح يك سارق و 10 نفر 
معتاد نيز دســتگير شدند و تمامى اماكن خريد ضايعات با 
هدف پيشــگيري از جرم مالخري و كاهش سرقت در اين 

طرح مورد پايش قرار گرفت.

  كشف 5 انبار احتكارلوازم بهداشتي و 
خانگي در نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامي نيشابور از كشف 
30 ميليارد و 600 ميليون ريال انواع لوازم بهداشتي و خانگي 

احتكار شده از پنج انبار در سطح اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسين دهقان پور گفت: در پى دريافت خبري مبني 
بر احتكار مقدار زيادى انواع لوازم بهداشتي مورد نياز مردم در 
انبارى در محدوده يكي از روستاهاي بخش مركزي شهرستان 
ماموران در بازرســي از اين انبار انواع لوازم بهداشــتي شامل 
پوشك، چسب زخم، كيسه هاي آب گرم به ارزش 25 ميليارد 

ريال را كشف كردند.
وى همچنين با اشاره به شناسايى و كشف چهارانبار ديگر 
لوازم خانگى و بهداشتى در محدوده خيابان هاي نور، بلوار 
بعثت، 22 بهمن غربي و سيد جمال الدين اسدآبادي افزود: 
در بازرســي از اين انبارها 2 ميليــارد و 300 ميليون ريال 
پوشــك و 3 ميليارد و 300 ميلون ريال انواع لوازم خانگي 

كشف شد.
وى عنوان كرد:در مجموع طي پنج مرحله بازرسي از پنج انبار 
حدود 30 ميليارد و 600 ميليــون ريال انواع لوازم خانگي و 
بهداشتي كشف و ضبط و تمامي انبارها با دستور قضايي پلمب 
و پنج متهم دستگير كه با تشكيل پرونده جهت سير مراحل 

قانونى، به مراجع قضايي معرفي شدند.

  نمايشگاه  پاييزه؛ آنچه بود، آنچه شد
يكم. يادش به خير!... در عنفواِن جوانى، چنانكه افتد و دانى، 
دستفروش ها در كنار پياده روى خيابان، براى خودشان بساط 
مى كردند و راه و رسمى داشتند و كيا و بيايى!... آن روزها نه 
از مراكز خريد شيك و الكچرِى از ما بهتران، چندان خبرى 
بود و نه از فروشگاه هاى بهارى و پاييزى عرضه مستقيم كاال 
كه - به قوِل خودشان- مى خواهد دستگيِر «طبقه متوسط به 
پايين» باشــد. در همان روزها اين چندشنبه بازارها و جمعه 
بازارها بودند كه آدم ها را از هر طبقه اجتماعى و با هر سطح 
درآمد، گردهم مى آوردند و بيش و كم، هيچ كس هم با دسِت 
خالى به خانه اش برنمى گشــت.... اين روزها اما هنوز صداى 
جوانك پُر شــر و شورِ فروشنده با آن دستماِل يزدى كه دوِر 
گردنش بسته بود، در گوشم زنگ مى زند كه كِف دستانش را 
محكم به هم مى زد و مزه مى ريخت و مى گفت: «آتيش زدم 

به مالم، به خاطِر عيالم» ! 
دوم. خيلى خوب است اگر عادت كنيم، هر اتفاق يا پديده بشرى 
را به صورت مطلق «سياه يا سپيد» نبينيم. خيلى خوب است اگر 
مردمِك چشم مان، به روى رنِگ «خاكسترى» بيش از رنگ هاى 
سياه و سپيد، گشوده شود. قرار نيست اگر براى نمونه، مى خواهيم 
درباره «نمايشگاه پاييزى فروش كاال» بنويسيم، پنبه اش را از صفر 

تا صد بزنيم يا جايگاه اش را تا عرش باال ببريم. 
سوم. گويــا دو دهه است كه نمايشــگاه هاى فروش و عرضه 
مستقيم كاال در ميهِن نازنيِن ما پا گرفته اند. نمايشگاه هايى 
كه بيشتر در شِب عيد و پيش از نوروز و يا در واپسين روزهاى 
شهريور و درآستانه سال تحصيلى برگزار مى شوند. هم من و 
هم شما - بيش و كم - مى دانيم فلسفه راه اندازى و شعار اين 
نمايشگاه ها چه بوده اســت. از «كاهش قيمِت كاال» و «حذف 
خرده فروش ها و واسطه ها» تا «امكان رقابت سالم براى صنف ها 
و توليدكننده ها» و «صرفه جويى در وقِت مردم» و در اين سال ها 
نيز «حمايت از توليد ايرانى».... نمى خواهيم همين اآلن چرتكه 
بيندازيم و در اين مجال، بررســى كنيم كه كدام يك از اين 
خواسته ها اجرايى شده يا چند درصد تحقق يافته و كدام هدف 
هنوز روى كاغذ مانده. من نمى دانم، شايد روزگارى در دهه هاى 
70 و 80 اين نمايشگاه ها سربلند و عصاى دسِت مردم بوده اند و 
شايد هنوز هم باشند، اما همين را مى دانم كه اين روزها دست 
كم مى توانيم «تجربه هاى شخصى» خودمان را از حضور يك يا 
چندباره در نمايشگاه هاى فصلى به ياد بياوريم و به اين پرسِش 
َدم دســتى پاسخ بگوييم كه «خاطره خوشى آيا ازش دارم كه 
امسال هم به نمايشگاه پاييزِى مشهد، َسرى بزنم و دست به 

جيب بشوم؟» 
چهارم. بيالن كارى و گزارش هاى رسمِى نهادها و سازمان هاى 
مسئول را درباره نمايشگاه هاى فصلِى فروش كاال چندان جدى 
نگيريد. نه اينكه مى خواهم بگويم، گزارش هاشان- به تمامى- 
خالى بندى يا بزرگ نمايى اســت، اما خط ِكش آن ها، خيلى 
وقت ها با متِر مردم كوچه و بازار، همتراز نيســت. يك غرفه دار 
به يك خبرنگار مى گويد: «متأسفانه مسئوالن مى خواهند آمار 
خودشان را - درباره برگزارى نمايشگاه ها- باال ببرند.» (شهرآرا 

آنالين). 
پنجم. همه چيزهايى را كه درباره نمايشگاه هاى فصلى فروِش 
كاال تجربه كرده ام و ديده ام يا اين ســو و آن سو خوانده ام، در 
يك جمله خالصه مى كنم و مى گويم: «عرضه و فروش كاالهاى 
بنجل، از رده خارج و خاك خورده و مانده در انبارها».... حاال در 
اين وسط، شايد هم تك و توك، كاالى باكيفيت پيدا كنى كه 

سر به آسمان مى سايى و به اصطالح، مى گويى:«شكار» زده ام! 
ششم. تيترهاى روزنامه ها و سايت ها را كه دراين باره مى خوانم، 
بيشترشان در يك نكته مشترك  هستند؛ يكى نوشته: «كيفيت 
گريزى؛ پاى ثابت نمايشگاه هاى فصلى»، آن ديگرى تيتر زده: 
«نمايشگاه پاييزه مشهد ركورد نشكست!» و اين يكى مى نويسد: 
«نمايشگاه پاييزى مشــهد، رضايت همه اقشار مردم را تأمين 

نكرد». 
هفتم. نايب رئيِس وقِت اتاق اصناف مشهد اما نگاهى متفاوت 
به پديده نمايشگاه هاى فصلى دارد. افشارى صالح - پيشتر- در 
جايى گفته: «اگر نمايشگاه پاييزه امسال را با چهار سال پيش 
مقايسه كنيم، كاهش استقبال مردم مشهود است و اين را بايد 
به فال نيك بگيريم زيرا از كاالهاى يارانه اى و حمايتى در بازار 
كاسته شده و خريداران به سمِت خريِد واقعى پيش مى روند.» 

(ميزگرد ايرنا، 94).
هشتم. اين نمايشــگاه ها صــداى اتحاديه ها و صنف ها را هم 
درآورده اســت. مهدى لسان طوســى- نايب رئيس اتحاديه 
فروشندگان پوشاك مشهد- گفته: دراين نمايشگاه ها كاالهاى 
بى كيفيت عرضه مى شود و ما سال هاست، مسئله را پيگيرى 
مى كنيم و گفته ايم برگزارى چنين نمايشگاه هايى قانونى نيست.

(ايسنا) 
نهم. معاون بازرگانى داخلى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوى در مصاحبه اى مى گويد: «نمايشــگاه عرضه 
مستقيم كاال نه بازار مكاره اســت كه هرچيزى در آن عرضه 
شود و نه فستيوال فروش كاالهاى لوكس.» غفورى مقدم از يك 
«استاندارد» براى اين نمايشگاه ها سخن مى گويد و آن را «ارائه 
كاالى باكيفيت و با قيمت مناسب براى قشِر متوسط به پايين 

جامعه» معرفى مى كند.(ايرنا) 
دهم. پرسش پايانى اما اينكه «قشِر متوسط به پايين جامعه» 
آيا گناه كرده كه مشترى و خريدارِ كاالى بى كيفيت و درجه 
چندم- هرچند با كمى قيمت كمتر- باشد؟... كسى چه مى داند، 
شــايد هم آقاياِن مسئول مى خواهند با زباِن بى زبانى به من و 
شــما بگويند: «اى جماعت! هرقدر پول بدهيد، همان قدر هم 
آش مى خوريد»!... و انصافاً چه  آش دهان ســوزى شــده، اين 

نمايشگاه هاى فصلى!

مخالف برگزارى نمايشگاه عرضه پاييزه هستيم
ايسنا: مهدى لسان  طوسى، نايب رئيس اتحاديه فروشندگان پوشاك مشهد در واكنش 
به برگزارى نمايشگاه عرضه پاييزه گفت: ما سال هاست كه در خصوص برگزارى نمايشگاه 
عرضه پاييزه و معرفى كارشناس مخالفت خود را اعالم و نامه خود را به اتاق ابالغ كرده ايم.

وى ادامه داد: ما به نمايندگى از اعضاى هيئت خود با برگزارى اين نمايشگاه موافق نيستيم. 
باتوجه به اينكه در نمايشــگاه، اجناس خارج از كيفيت، اســتوك و از رده خارج عرضه 
مى شود، سال هاست اين موضوع را پيگيرى مى كنيم كه برگزارى چنين نمايشگاه هايى 
غيرقانونى است، به اين دليل كه برگزارى نمايشگاه يعنى نمايش، بايد به صورت تخصصى 
باشد نه آنكه جنسى به فروش برسد. بايد اين امر از در كارخانه و واحدهاى معتبر صنفى 
صورت گيرد.سازمان صمت و اتاق اصناف نيز بايد نسبت به اين موضوع تجديد نظر كنند.
نايب رئيس اتحاديه فروشندگان پوشاك مشهد تأكيد كرد: يكى از شرط هاى اصلى برگزارى 
نمايشگاه، عرضه توليدات داخلى است كه اين امر به هيچ وجه محقق نمى شود و اكثر كاالها 
خارجى و بدون كيفيت است. لسان طوسى اضافه كرد: بنابراين اگر قرار باشد جايگزينى براى 
اين موضوع در نظر بگيريم، اعالم كرده ايم كه واحدهاى صنفى تحت پوشش اتحاديه ما با 
برگزارى جشنواره هاى فروش فوق العاده خود كه زير نظر اتحاديه با هماهنگى اتاق اصناف و 

سازمان  صمت صورت مى گيرد، قطعاً مى تواند تأثير خوبى داشته باشد.
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ماجراى يك ميليارد تومان طال و جواهر در سطل زباله چه بود؟
حادثه روز

كاهانى مقدم   10 ميليــارد ريال طالى 
گم شــده يك خانواده مشــهدى بــا تالش و 
پيگيرى هاى مأموران پليس، در خانه يك مجرم 

سابقه دار كشف شد.
بــه گزارش خبرنگار ما، مرد خانواده اين ميزان 
طال و جواهر را كه همسرش داخل سطل زباله 
پنهان كرده بود، به همراه ســاير زباله ها كنار 
خيابان گذاشته بود. او پس از آنكه متوجه اشتباه 
خود شــد، بالفاصله به محل قرار دادن زباله ها 
بازگشت، اما اثرى از طالها نيافت و هراسان از 

مركز فوريت هاى پليسى 110 كمك خواست.
جانشــين فرمانده انتظامى خراسان رضوى در 
تشريح اين ماجرا به خبرنگار ما گفت: به دنبال 
تماس اين شــهروند با پليس 110 با توجه به 
اهميت و حساسيت موضوع، دستورات الزم به 
فرماندهى انتظامى مشهد براى پيگيرى سريع 

پرونده صادر شد.
ســرهنگ ابراهيم قربان زاده افزود: با توجه به 
محل سكونت و گم شدن طالهاى اين خانواده، 
تيم هاى دايره تجسس كالنترى سناباد مشهد 
مأمور رسيدگى به اين پرونده شدند. خوشبختانه 
با توجه به اينكه خانه مسكونى مالباخته، داراى 
دوربين كنترلى مداربسته بود، تصاوير ثبت شده 
اين دوربين مورد بازبينى قرار گرفت و مشخص 
شــد فردى در حــال جمــع آورى ضايعات، 
پالســتيك طالها را از سطل زباله جلوى خانه 

برداشــته و با خود برده است. مأموران در ادامه 
تحقيقات خود، اين فــرد را چهره زنى كرده و 
پس از بررســى هاى كارشناسى متوجه شدند 
كه او به اتهام مواد مخدر داراى سابقه كيفرى 
است. مأموران تجسس كالنترى سناباد مشهد 
بالفاصله پس از به دست آوردن اين اطالعات و 
آدرس محل سكونت فرد مورد نظر، با هماهنگى 

مقام قضايى به اين محل مراجعه كردند.
ســرهنگ قربان زاده گفت: مرد جوان با ديدن 
مأموران كالنترى، بى هيچ مقاومتى تمام طالها 
و جواهرات را بدون كم و كاستى، تحويل آن ها 
داد و به همراه شاكى پرونده به كالنترى سناباد 
انتقال يافت. وى اظهار داشــت: اين مجموعه 
طال و جواهر كه شــامل يك قطعه سكه تمام 

بهارآزادى، سه قطعه ربع سكه، سه عدد سكه 
پارسيان، دستبند ليره، شمائل به همراه زنجير، 
دستبند حصيرى، گردنى سنگين وزن با زنجير، 
دســتبند هندى، دو گلوبند با زنجير، دو حلقه 
النگوى بچگانه، دو جفت گوشــواره، نيم ست، 
گل گردنى، انگشتر تورى سفيد و نيم ست نقره 
قيمتى بود و بيشتر از يك ميليارد تومان ارزش 

داشت، به مالك آن تحويل داده شد.
جانشــين فرمانده انتظامى خراسان رضوى با 
قدردانى از تالش، دقت و سرعت عمل مأموران 
كالنترى 15 سناباد در پيگيرى اين پرونده، به 
شهروندان هشــدار داد: نگهدارى طال و جواهر 
و وجــوه نقدى، بــدون توجه بــه توصيه ها و 
هشدارهاى مراقبتى و كنترلى پليس در داخل 

خانه و آن هم در محلــى خارج از گاوصندوق 
استاندارد و ايمن، خطرناك است و شهروندان 
بايد به توصيه هاى پليســى در اين گونه موارد 

توجه بيشترى داشته باشند.

   طالها را همسرم داخل سطل آشغال 
گذاشته بود

درهمين حال شــاكى پرونده نيز در اين باره 
گفت: به اتفاق همسرم قصد خروج از خانه را 
داشــتيم و طبق روال، پالستيك زباله ها را از 
داخل اتاق و آشــپزخانه جمع كردم و جلوى 
در حياط گذاشــتم. وقتى به خانه برگشتيم، 
همســرم به داخل اتاق رفــت و در حالى كه 
خيلــى نگران و مضطرب بــود، بيرون آمد و 
گفت كه طالهايش را داخل ســطل آشغال 
اتاق گذاشــته بود و اآلن ســرجايش نيست. 
شــاكى پرونده افزود: من كه تازه فهميدم، از 
همه جا بى خبر پالســتيك طالها را با ديگر 
زباله ها ســركوچه گذاشــته ام، نفهميدم چه 
طور خودم را جلوى در خانه رســاندم و تمام 
پالستيك آشغال ها را بررسى كردم، اما اثرى 
از طالها نبود. حالم را نمى فهميدم، بالفاصله 
با پليس 110 تماس گرفتم و خدا خيرشــان 
بدهد كه خيلى سريع وارد عمل شدند و طال 
و جواهراتمان را با ردزنى هاى علمى و پليسى 

پيدا كردند.

ايسنا: عضو هيئت مديره انجمن صنفى شركت هاى حمل  
ونقل بين المللى خراســان رضوى گفت: طــى روز هاى آتى 
مذاكراتى براى حل مشكالت مرز تركمنستان انجام خواهد 

شد كه اميدواريم اتفاقات خوبى در اين زمينه رخ دهد.
ابراهيم عطايى افزود: شرايط هم اكنون به نحوى است كه در 
مرز سرخس بار كاميون ها تا 18 شب «خواب» دارد و در حال 
حاضر بارها به ســمت مرز اينچه  برون و لطف آباد سوق پيدا 
كرده كه همين مسئله موجب افزايش كرايه هاى بار شده است. 
وى ياد آورشــد: مرز لطف آباد روزانه 200 دستگاه كاميون 
پذيرش مى كند، اما به جهت شــلوغى و افزايش حجم بار در 

اين مرز، آنجا نيز شاهد خواب دو روزه بار كاميون ها هستيم.
عضــو هيئت مديــره انجمن صنفى شــركت هاى حمل ونقل 
بين المللى خراسان رضوى عنوان كرد: به جهت مسائل ايجاد شده 

بين روابط تركمنستان و تاجيكستان، تركمن ها اجازه ورود بار به 
مقصد تاجيكستان را نمى  دهند. بارهايى كه به سمت تاجيكستان 
در مرز ارسال شــده، همه متوقف شده است و مشكالتى بين 
رانندگان و شركت هاى حمل و نقل ايجاد كرده است.  وى با بيان 
اينكه دو مسير براى دور زدن تركمنستان وجود دارد، عنوان كرد: 
مسيرهاى جايگزين وجود دارد، اما بسرعت نمى توان تغير مسير 
داد. مسير اول كه از افغانستان مى گذرد، به جهت اينكه بخشى از 
راه آن شوسه بوده و امنيت كمى دارد، مناسب نيست. همچنين 
مسير بندر اميرآباد و بندر اكتائو نيز براى ارسال بار به تاجيكستان 
مهياست، اما اين مسير نيز طوالنى بوده و نياز به زيرساخت هاى 
فراوانى دارد؛ از اين رو اين مســيرها مى تواند جايگزين مناسبى 
باشــد، اما براى كوتاه مدت كمى كار مشكل است. عضو هيئت 
مديره انجمن صنفى شركت هاى حمل ونقل بين المللى خراسان 

رضوى درخصوص اخذ عوارض 1/5 دالرى تركمنستان عنوان 
كرد: هم اكنون اين عوارض1/5 دالر بوده، اما تركمنستان به دنبال 

افزايش اين عوارض به دو دالر است.

دعواى تركمنستان با تاجيكستان باعث شد 

معطلى 18 روزه كاميون ها پشت مرزها

رضوى درخصوص اخذ عوارض 1/5 دالرى تركمنستان عنوان 

فرجام علوى 

ده
 زا

يق
صد

م 
را

 به
س :

عك

در پى تأخير بيست ساعته پرواز مشهد- نجف
  رئيس ايستگاه و مدير عامل شركت 

قشم اير احضار شدند
قدس: در پى تاخير بيش از بيســت ساعت پرواز مشهد به 
نجف شــركت هواپيمايى قشم اير در مورخه 18شهريور  به 
شــماره پرواز2217 وشكايت و نارضايتى مسافرين و زائرين 
پرواز مذكور قاضى محمدحسن اصولى صفار، بازپرس شعبه 
رســيدگى به جرايم فرودگاه مشهد، رئيس ايستگاه و مدير 
عامل شــركت قشــم اير را جهت اخذ توضيحات به دادسرا 

احضار كرد.
 با توجه به دســتور دادستان مركز اســتان خراسان رضوى 
به شــركت هــاى هواپيمايى در صورت تاخيــر پرواز وعدم 
اجراى منشور حقوق مسافرين ونارضايتى وسرگردانى  مردم 
ومسافرين مسئوالن شــركت هاى هواپيمايى متخلف تحت 

پيگرد قانونى قرار خواهند گرفت.
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