
ابطال پروانه ۱۰۰ واحد فروش لوازم خانگی در مشهد خانه، پادگان نیست 
رئیس اتحادیه این صنف با اشاره به رکود بازار خبر داد گفت و گوی متفاوت با خانواده ای که چهار ارتشی دارد

لوازم خانگی  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
مشــهد گفت: ۱۰۰ واحد صنفی فروش 
لــوازم خانگــی در ماه های اخیــر برای 
ابطال پروانه خــود اقدام کرده اند که این 
بــه معنای بیکارشــدن حداقل ۵۰۰ نفر 
اســت. رضا رزقیان مقدم افزود: از ابتدای 

امسال ...

پــس از پیروزی انقالب، در شــرایطی که 
دشمنان کمین کرده انقالب و به تبعیت از 
آنان دوستان نا آگاه، نغمه شوم و خطرناک 
انحــالل ارتش را ســرداده بودند و ارتش 
در حساس ترین شــرایط حیات خود قرار 

گرفته بود، امام خمینی)ره( ...

.......صفحه 4  .......صفحه 2 

بورس پسـته به خراسـان می رسد؟
مدیرعامل آبفا:

نسبت به تأمین آب شرب 
مشهد همچنان نگرانیم

.......صفحه 3

قدس امکان راه اندازی بازار معامالت پسته در»مه والت« را بررسی کرد

.......صفحه 4

مدیرعامل آبفا مشــهد گفت: همچنان نســبت به تأمین آب 
شرب مشــهد در کوتاه مدت و بلندمدت نگرانی داریم. حسن 
اسماعیلیان در خصوص بارندگی های اخیر در استان، اظهار کرد: 
بارندگی زیاد دلیل بر آن نیســت که افت آب های زیرزمینی و 
دشت ها جبران شده باشد، بنابراین ما همچنان نگرانی تأمین 

آب شرب مشهد را در کوتاه مدت و بلندمدت داریم...

 ارتش همواره آماده 
در راه دفاع از مرز و بوم کشور

امیر سرتیپ ۲ ستاد مرتضی محمدی
 جانشین قرارگاه منطقه ای شمال شرق نیروی زمینی محوری ارتش

فرزندان ملت در ارتش جمهوری اسالمی ایران با ایثار، فداکاری، 
تالش و کوشش، والیتمداری و بهره گیری از فرهنگ عاشورا پاسخ 
بسیار خوبی به اعتماد حضرت امام خمینی)ره( دادند.حضرت امام 
)ره( با صدور پیام تاریخ ســاز خــود در فروردین ۵۸ و حمایت از 
فرزندان و ســربازان خود در ارتش و نام گذاری 2۹ فروردین به نام 

روز ارتش به دسیسه و شایعات ...
.......صفحه 2
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.......صفحه 3 

 روایت قدس از مصائب 
تمام نشدنی »گودنشینان فخار«

50 سال 
محرومیت  

اهالی یک محله 
درمشهد

ستون  خانه های »گود فخار« بیش از 4۰ سال پیش 
بنا شده اســت. زمانی که هنوز مردان و کودکانی 
از دل کوره هــای آجرپزی لقمه ای نان به دســت 
می آوردند. گرچه سال ها از عمر این محله گذشته و 
به ظاهر توسعه یافته اما همچنان رنگ و بوی روزگار 
گذشــته را دارد. هنوز هم وقتــی 3۰ پله را پایین 
می رویم تا به میرزا کوچک خان ۱6 وارد شــویم. 
مردمی را می بینم که از مصائب تمام نشدنی »دوران 
ارباب رعیتی« می گویند. مادر ســه فرزند است و 
کمتر از ۵۰ سال سن دارد، او می گوید: من همین 
جا بزرگ شدم این محله سال هاست که تغییری 
نکرده، تنها تغییرش همین درخت هایی بوده که 

خودمان کاشتیم ...

به همت بانیان و خیران ایستگاه صلواتی باب الجواد)ع(؛
 بسته های موادغذایی 

در مناطق سیل زده خوزستان توزیع شد

 قدس: به همت بانیان و خیران ایســتگاه صلواتی بــاب الجواد)ع(
۷۰۰ بســته موادغذایی در مناطق سیل زده استان خوزستان توزیع 
شد.مســئول ایســتگاه صلواتی باب الجواد)ع(گفت: این بسته های 
موادغذایــی به ارزش یک میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال و شــامل 
برنج، روغن، ماکارونی، تن ماهی و مواد شــوینده و بهداشــتی مورد 
نیاز خانواده است.صادق عقیلی گفت: این محموله با هماهنگی دفتر 
 تولیت معزز آستان قدس رضوی و معاونت اماکن متبرکه و امور زائران 
آســتان قدس رضوی برای هموطنان عزیز سیل زده مان در استان 

خوزستان ارسال و توسط خادمیاران رضوی در منطقه توزیع شد.

تجمع دانشجویان ایرانی و 
غیرایرانی دانشگاه های مشهد 

علیه مواضع ترامپ 
قدس: دانشجویان ایرانی و غیرایرانی در پاسخ 
به اظهارات سخیف ترامپ در تروریست خواندن 
ســپاه در دانشگاه آزاد اســالمی مشهد تجمع 

کردند.
فرمانده سپاه امام رضا )ع( در این مراسم گفت: 
ســپاه مظهر تجلي قدرت معنوي و مادي است 
و در هر نقطه ای از جوامع اسالمی که ارزش ها 
مورد تهدید دشــمن قرار گیرد، ســپاه وظیفه 

رسیدگی دارد.
سردار نظری افزود: ما مفتخریم پس از 4۰ سال 
جبهه مقاومت را پویا مي بینیم و بدیهي اســت 
که اســتکبار و غرب عصباني باشد و ان شاء اهلل 

از این عصبانیت خواهند مرد.
فرمانده ســپاه امام رضا )ع( تأکید کرد: ســپاه 
همچــون گذشــته پرچمدار خواهــد بود و در 

مقابل دشمنان ایستادگي خواهد کرد.

مدیرکل اطالعات خراسان رضوی در گردهمایی ائمه جمعه استان:

امنیت داخلی ایران را تثبیت کرده ایم 
در  رضوی  خراســان  اطالعات  مدیرکل  قدس: 
آســتانه هفته ســربازان گمنام امام زمان )عج( 
در گردهمایی ائمه جمعه استان ضمن اشاره به 
اهداف واال و زیربنای فکــری و غنی بیانیه گام 
دوم انقالب افزود: خودســازی، جامعه پردازی و 

تمدن سازی از پایه های گام دوم انقالب است.
 وی بــا بیان اینکه تمدن ســازی نیاز به تثبیت 
قــدرت و رفع تهدید دارد و جمهوری اســالمی 
ایران در 4۰ ســال گذشــته دائماً در حال دفع 
تهدید بوده، ادامه داد: دشــمنان 4۰ سال است 
که برای ســاقط کردن جمهوری اسالمی تالش 
می کننــد، هدف آن ها این اســت که یا ماهیت 
انقالب اسالمی را تغییر دهند و یا ملت ایران در 
زیر فشارهای آنان دیکته های آمریکا را بپذیرد. 

وی تجزیه و ایجاد بحران های قومی در کشور با 
هدف تضعیف اقتدار ایران را از جمله برنامه های 
دشمن برای سرنگونی جمهوری اسالمی عنوان 
کرد و گفت: بــا مجموعه کارهای ترکیبی انجام 

شــده، در بهمن ۹۷ به دنبال اتمــام کار ایران 
بودند و گمان می کردند انقالب روی 4۰ سالگی 
خود را نمی بیند، ولی نتوانستند به خواسته خود 

برسند و سرافکنده شدند.
مدیرکل اطالعات خراســان رضوی تصریح کرد: 
امروز سیاست خارجی آمریکا فقط برای شکست 

ایران برنامه ریزی کرده، اما ما با وجود تهدیدها، 
امنیــت داخلی خود را تثبیــت کرده و عالوه بر 
این، در منطقه هم هر کجا حضور یافتیم امنیت 
به وجود آوردیم. نتیجه این رویکرد، اقتدار امروز 
انقالب است که هیچ کشوری در منطقه و خارج 
از منطقــه جرئت تعدی و نفوذ به کشــور ما را 

ندارد.
مدیــر کل اطالعات اســتان در بخش دیگری از 
ســخنان خود با اشــاره به اینکه دشمن در سه 
مقوله اجتماعی، مطالبات اقتصادی و اســتحاله 
فرهنگ دینی برنامه ریزی و تهاجم گســترده ای 
ترتیــب داده، تأکیــد کرد: در زمینــه فرهنگی 
از تکفیری هــا، جریان نفاق، مارکسیســت ها و 
 چپ ها، انجمن های ادبی ضاله، جریان های مروج 
بی بندو باری و فرق عرفانی از هر ســوژه ای برای 
ضربه زدن به فرهنگ ایرانی استفاده می کند که 
ســربازان امام زمان)عج( در تمام این جبهه ها با 

دسیسه ها مقابله می کنند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  انجمن صنفی كارفرمائی شركتهای
 حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمائی ش��رکتهای حمل ونقل بین المللی خراس��ان رضوی  راس س��اعت 16/30  
روز یکش��نبه 1398/2/29 با دستورجلس��ه زیر در محل  انجمن واقع در میدان تلویزیون - بزرگراه شهید کالنتری - 
خیابان انوری -نبش انوری 3 - پالک 222 تشکیل خواهد شد . لذا ازکلیه اعضا محترم انجمن دعوت میگردد  در روز 

وساعت مقرر با در دست داشتن معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه درمحل  یادشده حضور بهمرسانند .
دستور جلسه :1- استماع گزارش سالیانه هیئت مدیره    2- استماع گزارش بازرسین

3- بررسی و تصویب تراز مالی  منتهی به سال 1397 4- بررسی وتصویب پیش بینی بودجه سال 1398
5- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل  برای مدت 1 سال   6- سایر موارد 

هیئت مدیره  انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی
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آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه نوبت اول
مورخه 1398/01/29- شماره 203

جلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه نوب��ت اول روز 
ش��نبه 98/02/28 راس ساعت 10 صبح در محل آمفی 
تئات��ر اداره آموزش و پرورش طرقبه واقع در طرقبه 

تشکیل خواهد شد.
دستور جلس��ه:1( گزارش عملکرد سال 1397 تعاونی 

توسط هیئت مدیره و بازرس
2( ط��رح و اتخاذ تصمی��م عملکرد س��ال 1397 تعاونی 
شامل عملکرد، تراز نامه، حساب سود و زیان، تقسیم 

سود و سایر گزارش های مالی تعاونی
3( طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

4( ط��رح و تصوی��ب در خص��وص تغیی��رات س��رمایه 
شرکت در سال 1397

5( طرح و تصویب در خصوص ذخایر و س��ود و سهام و 
تقسیم آن بر طبق اساسنامه

6( طرح و تصویب فروش وانت مزدا 1600 شرکت
7( طرح و تصویب در خصوص اجازه عقد عقود اسالمی 

با بانک ها به هیئت مدیره
8( انتخ��اب بازرس قانونی )اص��ل و علی البدل( برای 

یک سال مالی
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طرقبه شاندیز
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آگه�ی دعوت مجم�ع عمومی ف�وق العاده ش�ركت 
باغداری احرار نوین توس گوارش�ک س�هامی خاص 
به ش�ماره ثبت 54055 )نوبت اول(  بدینوس��یله به 
اطالع کلیه سهامداران شرکت احرار نوین توس گوارشک 
می رس��اند در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
شرکت که راس ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 98/2/12 
در مح��ل : خیابان 17 ش��هریور، چه��ارراه عنصری، نبش 
عنصری شرقی 2، ساختمان احرار برگزار خواهد شد حضور 
بهم رسانید. موارد دستور جلسه به شرح ذیل می باشد : 
1- اصالح ماده 4 اساسنامه شرکت )تغییر آدرس شرکت(  
2- اص��الح ماده 31 اساس��نامه )نح��وه انتخاب اعضای 

هیئت مدیره(     با تشکر هیئت مدیره 
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آگهی دع�وت مجمع عمومی ع�ادی س�الیانه                    
نوبت اول شركت تعاونی مسکن كارگران صنایع   

بسته بندی مشهد  
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن 
کارگران صنایع بسته بندی مشهد    رأس ساعت 11 روز 
جمعه  مورخ 1398/03/3 درمحل دفترشرکت  واقع در 
بلوار معلم بین معلم 17و19 پالک 205 واحد 1 برگزار می 
شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم 
رسانند. اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسه 
مذکور مقدور نمی باش��د می توانن��د حق رأی خود را به 
موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. در 
ای��ن صورت تعداد آرای وکالتی هر فرد عضو حداکثر 3 
رأی و هر فرد غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. اعضای 
متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید 
از ساعت 9 صبح تا 13بعداز ظهر روزهای شنبه -یکشنبه 
-دوش��نبه به تاریخ 28-29-98/2/30 به محل شرکت 
واق��ع در بلوار معلم بین معلم 17و19 پ��الک 205 واحد 1   
مراجعه تا پ��س از تأیید وکالت نامه های مزبور توس��ط 
مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر 
گردد.دس��تور جلسه:1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره 
وبازرس   2- تصویب صورتهای مالی سال 95 لغایت97.

به انضمام گزارش حسابرس رسمی3-  تصویب بودجه 
پیشنهادی س��ال 98 هیئت مدیره 4- انتخاب بازرسان 
اصلی و علی البدل برای سال مالی98.  5-تصویب اخراج 
ده نفر از اعضای بدهکار ش��رکت باتوج��ه به اخطارهای 
ص��ادره ضمنًا ، داوطلبان عضویت در بازرس��ی ش��رکت 
موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت یک 
هفت��ه جهت ثبت نام به دفتر ش��رکت تعاونی مراجعه و 

مدارک الزم را ارائه نمایند.
هیئت مدیره  شرکت تعاونی مسکن کارگران صنایع 

بسته بندی مشهد  
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شركت 
باغداری احرار نوین توس گوارشک سهامی خاص 

به شماره ثبت 54055 )نوبت اول(
بدینوس��یله به اطالع کلیه س��هامداران می رساند در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت باغداری 
اح��رار نوی��ن توس گوارش��ک نوب��ت اول ک��ه درروز 
پنجش��نبه م��ورخ 98/2/12 راس س��اعت 15 در محل 
دفتر ش��رکت واق��ع در مش��هد: خیابان 17 ش��هریور، 
چه��ارراه عنصری، نبش عنصری ش��رقی 2، س��اختمان 

احرار برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند. 
موارد دستور جلسه به شرح ذیل می باشد : 

1- استماع گزارش هیئت مدیره   2- استماع گزارش 
ب��ازرس قانون��ی   3- تصوی��ب ص��ورت ه��ای مالی و 
ترازنام��ه منته��ی ب��ه 97/12/29   4- انتخاب اعضای 
هیئ��ت مدی��ره   5- انتخاب بازرس قانونی ش��رکت و 

روزنامه کثیر االنتشار شرکت   6- سایر موارد 
با تشکر هیئت مدیره 
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تجدید آگهی مزایده شهرداری 
گناباد)نوبت دوم( 

 شهرداری گناباد در نظر دارد با استناد ماده 
5 آیی��ن نامه مالی  ش��هرداریها ودر رعایت  
بند 10 مصوبه  97/7/7 ش��ورای شهر گناباد     
بهره برداری از بازار روز )جمعه بازار( خود را 
از طریق    مزایده به مدت یک سال  به بخش 
خصوص��ی  واگذار نماید  .ل��ذا  از متقاضیان  
واجد شرایط   دعوت می شود  جهت دریافت 
اس��ناد مزای��ده  و ارای��ه پیش��نهادات  از 
تاری��خ درج آگه��ی  نوب��ت دوم ب��ه م��دت 
10روز ب��ه امور مالی ش��هرداری مراجعه  ویا 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با شماره تلفن

 57222276-051تماس حاصل فرمایند .
 حسین زاده شهردار گناباد 

/ع
98
00
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4

تجدید آگهی مزایده شهرداری گناباد 
)نوبت دوم( 

شهرداری گناباد در نظر دارد با استناد ماده 5 آیین 
نام��ه مالی  ش��هرداریها ودر رعایت  بند 10 مصوبه  
97/7/7 ش��ورای ش��هر گناب��اد به��ره ب��رداری از 
جای��گاه های CNG خ��ود )کامیاب ،پیام ن��ور، امام 
رض��ا( را ب��ا ش��رایط  و مش��خصات فن��ی واز طریق 
مزایده  بمدت یک سال شمسی به شرکتهای واجد  
صالحیت  که دارای  حداقل  یک س��ال س��ابقه کار  
مش��خصا بهره برداری از  جایگاه های CNG و مجوز  
رسمی  صالحیت از شرکت  ملی پخش    فراوردهای  
نفت��ی ایران و مراج��ع ذیصالح می باش��ند واگذار 
نماید.  لذا  ش��رکتهای واج��د صالحیت   می توانند  
جهت دریافت اس��ناد مزای��ده  از تاریخ درج آگهی  
نوبت دوم به مدت 10روز به امور مالی ش��هرداری 
مراجعه  ویا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره

 تلفن 57222276-051تم��اس حاص��ل فرماین��د 
حسین زاده شهردار گناباد 

98
00
33
2

یادداشت



گفت و گوی متفاوت با خانواده ای که چهار ارتشی دارد

خانه، پادگان نیست 
اخبار

سرور هادیان   پس از پیروزی انقالب، 
در شرایطی که دشمنان کمین کرده انقالب 
و به تبعیت از آنان دوســتان نا آگاه، نغمه 
شــوم و خطرناک انحالل ارتش را سرداده 
بودند و ارتش در حساس ترین شرایط حیات 
خود قرار گرفته بود، امــام خمینی)ره( در 
پیامــی، با قاطعیت، ضــرورت حفظ ارتش 
را اعالم و به منظور انســجام، یکپارچگی و 
وحــدت ارتش، فرمــان تاریخی و مهمی را 
صــادر فرمودنــد و روز 29 فروردین را روز 

ارتش نام گذاری کردند.
به  مناســبت این روز به ســراغ خانواده ای 
می روم که چهار نفــر از اعضای خانواده در 
به  ایران،خدمت  اســالمی  ارتش جمهوری 

میهن را اولویت کار و عالقه شان می دانند.
خانه ای قدیمــی و کوچک امــا منظم که 
ویژگــی اصلی نظامیان اســت و پدری که 

سعی دارد، جای خالی مادررا هم پر کند.
خانــواده »فرازی« چهار ارتشــی دارد. کنار 
پدر خانواده که می نشینم، قاب عکس مادر 
خانــواده را به من نشــان می دهد »مرضیه 
غالمی« که هشــت سالی اســت به رحمت 

خدا رفته است.
پدر خانواده »عبــاس فرازی«، متولد 1326 
اســت کــه ســال ها در ارتش کشــورمان 
خدمت کرده اســت. او از ورودش به ارتش 
و زیبایی های کار ارتش و نظم و انضباطش 
برایم تعریف می کند و اینکه همین ویژگی 
پسرانش سبب ادامه این راه شدند و هر سه 

مشغول خدمت در این نهاد هستند.

  از کشاورزی تا ارتش 
او می گوید: از5 تا 7  ســالگی در  مکتب خانه 
کربالیی  عباســعلی، قرآن را یاد گرفتم. بعد 
به مدرســه رفتم، ولی از دوران کودکی در 
کنار پدرم به کشاورزی و دامداری مشغول 
شــدم، زیرا من اهل روستای گناباد از توابع 

قوچان هستم.

  مجاورت در مشهد الرضا)ع(
وی از مجــاورت در مشــهد الرضــا)ع( در 
ســال 38 با خانــواده اش می گوید: خانواده 

اداره  پدرباید  را  نفره  هفت 
می کــرد و من برای کمک 
به او از 12 ســالگی، برای 
سلمانی  مغازه  به  شاگردی 
دایی ام رفتم. دوســالی در 
کنار او شاگردی کردم، 15 
ســاله بودم که یک مغازه 
گرفتم و تا سال 46 همان 
جا کار آرایشــگری را ادامه 

دادم. بعد به خدمت سربازی رفتم و پس از 
اتمام دوره خدمت هم ازدواج کردم.

از ورودش به ارتش که می پرســم، لبخندی 
می زند و می افزایــد: یک روز عصر در خانه 
مشــغول رادیو گــوش دادن بودم که اعالم 
شد، لشــکر 77 ارتش، آرایشــگر استخدام 
می کند. فردای همان روز به محل استخدام 

که در باشگاه افسران سابق بود، رفتم.
50 نفــر در صف اســتخدام منتظر بودند و 
افســر ارتشــی به ما گفت فقط 9 نفر برای 

استخدام نیاز داریم. 

  انتخاب از بین 50 نفر
او ادامه می دهد: از همه ما امتحان گرفتند. 
یک ســالن آرایشــگاه بزرگ آنجــا بود.ما 
موهای سر همه ســربازان را اصالح کردیم 
و من قبول شــدم و در لشکر77 استخدام 

شدم. 
حــاالاز ســختی های کار در ارتش هم این 
چنین توضیح می دهد: خدمت در ارتش کار 
راحتی نبود. کار من دوشــیفت بود. صبح و 
عصر در پادگان مشغول اصالح سر و صورت 

کارکنان بودم تا سال 57 که انقالب شد. 

  ارتش در کنار مردم
درباره حال و هوای ارتش در روزهای اوایل 
انقالب در مشــهد هم بیان می کند: حوادث 
خونین و تلخ 9 و 10 دی سال57 را همه به 
خاطر دارند تا سرانجام 22 بهمن فرا رسید 
و به یاد دارم در ســالن آرایشگاه پادگان، از 
رادیو اعالم شــد که حکومت نظامی برطرف 
شــده و برخی ارتشــبد های ارتش به مردم 
پیوســته اند و درســت کمتر از نیم ساعت 

مردم به داخل پادگان ریختند. 

  اصالح سر و صورت رزمندگان
وی درباره شــروع جنگ تحمیلی در سال 
59 و حضــور ارتش و خــودش در دفاع از 
کشــور هم می گوید: ارتش هــم کنار بقیه 
مدافعان از وطن، حضور جدی داشت حتی 
امثال مــن هم ادامه وظیفه مان را در جبهه 
انجام دادیم. وی خاطرنشان می سازد: اواخر 
شهریور 59، جنگ تازه شروع شده بود که 

ما به جبهه رفتیم. 
آبــادان در حصر عراقی ها قــرار گرفته بود 
بودند  داده  فرمــان  امام  و 
شکســته  آبادان  حصر  که 
اصالح  به  آنجا  من  شــود. 
ســر و صــورت رزمندگان 
زیادی  بودم. مدت  مشغول 
آن جــا بودیم و ســرانجام 
ســال60  تابســتان  در 
آبــادان شکســته  حصــر 
شــد و امام خمینی)ره( به 

لشکر77 لقب »پیروز« را اعطا کردند. 

  جنگ و مجروحیت ها
عباس فــرازی از مجروحیتــش در دوران 
جنگ هم خاطــره ای دارد و اظهار می دارد: 
سال ســوم جنگ در جزیره مجنون بودیم. 
آن جا مشــغول اصــالح بودم که مــا را با 
خمپاره زدند و ترکشی به من خورد و روی 

زمین افتادم. 
مدتی در بیمارستانی در سوسنگرد بستری 
بودم و پس از بهبود به مشهد برگشتم و بعد 
از سه سال حضور در جبهه، ادامه خدمتم را 

در پادگان لشکر گذراندم. 
بعدها بــرای پیگیــری مــدارک جانبازی 
بــه سوســنگرد برگشــتم و مطلع شــدم 
بیمارســتانی کــه در آن بســتری بودم، با 
اصابِت موشــِک رژیم صدام منهدم شده و 

هرچه بوده، از بین رفته است. 
به مشهد برگشتم و پس از آن دیگر، پیگیر 
گرفتن حق جانبازی ام نشــدم تا امسال که 
برای ادامه درمان به بنیاد جانبازان مراجعه 
کردم و گفته شــده تا نیمه نخست امسال 

پیگیری خواهد شد.

  خانه، پادگان نیست 
زندگی  شــرایط  درمــورد  فــرازی  عباس 
خانوادگــی یک ارتشــی می گویــد: پدردر 
تربیــت فرزنــدان قطعاً تأثیرگذار اســت و 
وقتی پدر ارتشــی باشــد نا خــودآگاه این 
روحیه برهمســر و سبک زندگی و فرزندان 
تأثیــر دارد. تمیز و منظــم و مرتب بودن و 
برنامه ریزی های دقیق و...از مشخصه هرفرد 
ارتشــی است، اما به معنی سختگیری بیش 
از حــد و محیط خانه را بــه پادگان نظامی 

مبدل کردن، نیست.

  پدر و پسرهای ارتش 
این پدر ارتشی درباره عالقه مندی فرزندان 
به ارتش توضیــح می دهد: کارمندان ارتش 
در امور تخصصِی متفاوتی خدمت می کنند. 
یکی از بخش های آن کارمندی اســت که 
من در آن قســمت اســتخدام بــودم و آن 
آرایشگری است، اما نظم و انضباط همچون 
نیروهــای نظامی در بیــن کارمندان وجود 
دارد و فرزنــدان من نیز از کودکی با همین 
نظم و انضباط آشــنا شدند و آن را دوست 
داشتند و اکنون سه فرزندم درحال خدمت 

در ارتش هستند. 
آن ها به میل خودشــان ارتــش را انتخاب 
کردند و به شغلشــان افتخــار می کنند و با 
همه سختی هایش آن را دوست دارند. وحید 
بزرگ ترین فرزند ارتشــی این خانواده است، 
متأهــل و دارای دو فرزنــد به نام پارســا و 
صدراست. او از سال80 در ارتش حضور دارد.

  فرزند ارشد این خانواده ارتشی 
»وحید فرازی« در سازمان قضایی نیروهای 
مسلح خراسان رضوی مشغول به کار است و 
می گوید، با آگاهی به سختی های این شغل 
آن را انتخاب کردم و می گوید: جمله شهید 
صیاد شــیرازی که گفته است: بیرون رفتن 
یک ارتشــی از خانه، با خودش و بازگشتش 
با خداست. موضوعی است که همه ارتشیان 

آن را باید باور داشته باشند.

  48 هزار شهید ارتشی
او تأکید می کند: همسرم از شغل من بسیار 
رضایت دارد، چرا که معتقد است ارتشی ها 
حافــظ جان مردم هســتند و این در حالی 
اســت که بیش از 48 هزار شهید ارتشی در 

دوران دفاع مقدس گویای همین ادعاست.
»حمید فرازی«، فرزند دیگر این خانواده، در 
تیپ زرهی 38 مســتقل تربت جام فعالیت 
می کنــد و هنگام گفت و گو امکان حضورش 
در مشــهد نبود، اما در گفت و گوی تلفنی با 
خبرنگار ما تأکیــد می کند: تأمین امنیت و 
پاسداشت از مردم و وطن حس خوبی است 
و من ارتشیان را قشــر زحمتکش و عاشق 

مردم و میهن می دانم.
»علی فرازی« که متولد1370 و کوچک ترین 
فرزند خانواده اســت، در پشتیبانی منطقه 
5 شمالشــرق در بهداری ارتــش به عنوان 

پرستار مشغول به کار است.
وی نیز از حضورش در منطقه شــاوریه در 
استان خوزســتان و زندگی در سنگر هایی 
که رزمندگان در زمان جنگ ساخته بودند، 
برایم تعریف می کند و خاطرنشان می سازد: 
یــک روز ارتش مانور ســنگینی در منطقه 
داشت یک سروان، مسئول شلیک توپ بود 
که در حین شــلیک، آتش عقبه توپ، او را 
بشدت مصدوم کرد من آن زمان در بهداری 
پــادگان کار می کــردم و من بــرای نجات 
وی Cpr را انجــام دادم و از مــرگ حتمی 
نجات پیدا کرد و من خوشــحالم که عالوه 
برخدمت در ارتش در قســمتی مشغول به 
کارم که امــکان درمان و کــم کردن درد 

سربازان برایم مهیا شده است.
این گوشه ای از چند ساعت گفت و گوی من 
در خانه پدر ارتشــی فــرازی و گفت و گوی 
تلفنــی و حضــور این خانواده ارتشــی در 

تحریریه قدس است. 
همه ما می دانیم که ارتشــی ها برای حفظ 
آرامش و امنیت نه تنها در زمان جنگ، بلکه 
در همه شــرایط بحرانی و حوادث و بالیای 
طبیعی همراه با سایر نهاد ها بی ادعا پای کار 
بوده اند و هســتند. همه آن هایی که حرمت 
پرچم کشورمان را دارند و برای برفراز بودن 

آن از جانشان می گذرند.

در حوالی امروز2

 آتش به اختیاری بستگان متوفی برای 
یاری رساندن به هموطنان سیل زده 

  کمک 100 میلیونی اهالی پیوژن 
نیشابور به سیل زدگان 

رسائی فر: در شرایطی کــه بخش وســیعی از کشور درگیر 
مسئله سیل هستند و مردم چند استان خانه و کاشانه خود 
را از دســت داده اند خبرهای خوشــحال کننده ای هر روز از 
همراهی مردم با سیل زدگان منتشر می شود که نشان از حس 
همدلی آن ها دارد. چندی قبــل خبر اختصاص هزینه های 
مراســم ترحیم یکی از هم استانی ها در شهر سبزوار توسط 
خانواده وی به هموطنان ســیل زده منتشر شد که این خبر 
بازتاب خوبی در بین مردم داشته است. به طوری که اقدامات 

مشابه دیگر از این جنس را موجب شده است.
در یکی از همین موارد در روستای پیوژن نیشابور فرزندان یک 
خانواده پس از فوت مادرشان تصمیم می گیرند عالوه بر مبلغ 
10 میلیون تومانی که به صورت مشارکتی برای سیل زدگان 
جمع آوری کرده بودند هزینه های شب سوم و هفتم مرحوم 
مادرشــان را که 10 میلیون تومان می شد را برای کمک به 

سیل زدگان کنار بگذارند.
این اقدام خانواده مرحومه فاطمه اســماعیل زاده سبب شده 
تا بســتگان یکی دیگر از اهالی روســتا نیز در اقدامی مشابه 
هزینه های مراسم ترحیم را برای کمک به هموطنان سیل زده 
اهدا نمایند. کمک های انســان دوستانه در روستای پیوژن با 
همراهی سایر اهالی این روستا بیشتر و بیشتر شد تا جایی که 
خبر می رسد مبلغی در حدود 100 میلیون تومان در اثر این 
اقدامات شایسته برای اهدا به سیل زدگان کشورمان جمع آوری 
شده است و بزودی با خرید اقالم مورد نیاز هموطنان سیل زده 

در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.

  زنگ مهربانی در مشهد نواخته شد

حسین پورحسین: پویش هر مدرسه، یک کانون  مهربانی 
همزمان با مدارس سراسر کشور در مدارس آموزش و پرورش 

خراسان رضوی برگزار شد.
زنگ مهربانی به صورت نمادین در دبیرستان شهید دستغیب 

آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد نواخته شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در این مراسم ایجاد 
روحیه همدلی برای کمک به سیل زدگان بویژه استان گلستان 
را از اهداف این مراسم برشمرد و افزود: با نیازسنجی از استان 
معین در حادثه سیل، معلمان، اولیا و دانش آموزان آموزش و 
پرورش ناحیه 4 با جمع آوری کمک ها برای ارسال به استان 

گلستان توانستند در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.
قاسمعلی خدابنده همچنین به افتتاح دومین طرح بازیافت 
آب های خاکســتری در آموزش و پرورش ناحیه 4 اشاره کرد 
و گفت: این دومین آموزشگاه در سطح شهر مشهد است که 
امروز با هدف صرفه جویی و استفاده بهینه در مصرف آب این 

طرح در آن اجرا می شود.
وی افزود: این طرح که با همکاری شرکت آبفای مشهد اجرا 
می شود آب های مصرفی دانش آموزان در مدرسه باز چرخانی 

شده و مورد استفاده قرار می گیرد.
مدیــرکل آموزش و پــرورش گفت پویش هر مدرســه، 
یک کانون  مهربانی برای کمک به ســیل  زدگان کشور در 
مدارس استان خراســان رضوی از 20 فروردین آغاز شد 
و هدف از این همایش جمــع آوری هدایای دانش آموزان 
سراسر استان برای دانش آموزان خسارت دیده از سیالب 

در مناطقی از کشور است.
خدابنده افزود: تمامی کمک های جمع آوری شده با هماهنگی 
نهادهای امدادرسان از جمله کمیته امداد امام خمینی)ره( و 

جمعیت هالل احمر به مناطق سیل زده ارسال می شود.

  برگزاری اجتماع بزرگ جوانان 
در بشرویه 

بشرویه – خبرنگار قدس: امام جمعه بشرویه گفت: هیئات 
مذهبی فضا را برای جوانان خدوم و انقالبی آماده کنند، چرا 

که جوانان اسالمی باید آگاه به زمان باشند. 
حجت االســالم و المســلمین معلمی امام جمعه بشرویه 
در مراسم شــب میالد حضرت علی اکبر)ع(، گفت: برای 
جوانان در آیات و روایات اســالمی بسیار سفارش شده تا 
آن ها را در امور اجرایی و مســئولیت پذیری باید حمایت 

همه جانبه کنیم.
وی خطاب به مسئوالن گفت: الزم است مدیران دستگاه های 
اجرایی نسبت به واگذاری بخشی از مسئولیت ها به جوانان 
توجه ویژه ای کنند؛ چراکه هر جا به جوانان اعتماد کردیم 
و بها دادیم و مســئولیتی به آنان ســپرده شــد نظام هیچ 
ضرری نکرده اســت و همیشــه جوانان غیرتمند ایرانی در 
تمام صحنه های اجتماعی، فرهنگی، نظامی، دفاعی،علمی 

و فناوری و ورزشی افتخار آفرین بوده اند.

  ارتش همواره آماده در راه دفاع 
از مرز و بوم کشور

فرزندان ملت در ارتش 
جمهوری اسالمی ایران 
با ایثار، فداکاری، تالش 
و کوشش، والیتمداری 
از  گیــری  بهــره  و 
پاسخ  عاشورا  فرهنگ 
 بسیار خوبی به اعتماد 

حضرت امام خمینی)ره( دادند.
حضرت امام )ره( با صدور پیام تاریخ ساز خود در فروردین 58 
و حمایت از فرزندان و سربازان خود در ارتش و نام گذاری 29 
فروردین به نام روز ارتش به دسیسه و شایعات دشمنان داخلی 
و خارجی که به ســبب نقش ویژه ارتش در پیروزی انقالب 
دل پر کینه ای از ارتش داشتند پایان داد و اقتدار و روحیه ای 

دوباره به ارتش بخشید.
ارتشــیان که خود از ســتمدیدگان رژیم طاغوت بودند و از 
نزدیک شاهد تبعیض، ظلم و ستم، حضور مستشاران آمریکایی 
و ســلطه بیگانگان بر کشــور بودند از سالیان قبل از پیروزی 
انقــالب یار و یاور امام)ره( بودنــد و در این راه زندان، تبعید، 
اخراج و شهادت را با جان دل پذیرفته بودند، پس از پیروزی 
انقالب بسیار شــادمان و برای حراست از انقالب و امام از هر 
گونه ایثار و فداکاری دریغ نداشتند و حمایت امام بزرگوار، آنان 

را در این راه مصمم تر و با روحیه تر ساخت.
ارتش در این رهگذر با خلق حماسه های عظیم و به یاد ماندنی 
در سال های پیروزی انقالب و پس از آن افتخارات زرینی بر دفتر 

تاریخ سراسر حماسه وقیام ملت ایران افزودند.
ارتش پس از فرمان امام، مبنی بر اعزام به کردســتان و دفاع از 
حریم مقدس اسالم، قابلیت های خود را به نمایش گذاشت و نقش 
انکارناپذیر خویش را در عقیم کردن این توطئه ها به اثبات رسانید.

یکی دیگر از مهم ترین و بزرگ ترین خدمات ارتش به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران در دوران دفاع مقدس، آن حرکت اولیه 

یعنی متوقف کردن دشمن بود.
دشــمن مهاجم که توسط شــرق و غرب و مستکبران حمایت 
می شــد و هدف های بزرگ و مهمی را با توجه به اوضاع و احوال 
آن موقــع کشــور و ارتش برای خود پیش بینی کــرده بود، در 
محاسباتش به روحیه ایثار و فداکاری و توانمندی فرزندان ملت 
در ارتش دچار اشتباه شده بود و همین ارتشیان با کمک نیروهای 
مردمی و سایر نیروهای مسلح، دشمن مهاجم را در الک پدافندی 
بردند و آن ها را در بیابان های خوزستان و پشت کرخه و کارون در 

مواضع نامناسب زمینگیر کردند.
پس از زمینگیر کردن دشمن در روزهای اول جنگ فرزندان ملت 
در ارتش با بهره گیری از تدبیر امام راحل در سازماندهی و تجهیز 
نیروهای مردمی و توجه به وحدت با سایر نیروهای مسلح و تالش 
در تقویت آنان و بهره گیری از فرهنگ ایثار و شهادت، با طرح ریزی 
و اجرای عملیات های بزرگ به صورت مستقل و مشترک با سپاه 
پاسداران و نیروهای مردمی دشمن بعثی را از خاک مقدس کشور 
عزیزمان بیرون راندند و در موقعیت برتر نســبت به دشمن قرار 
گرفتند.نیروی هوایی ارتش، پدافند، توپخانه، مهندسی و هوانیروز 
ارتش در کلیه عملیات های مســتقل و مشترک ارتش و سپاه و 
همچنین عملیات های مستقل سپاه پاسداران نقش ویژه و حضور 
فعال و مؤثری داشتند. پس از پایان جنگ ارتش جمهوری اسالمی 
ایران ضمن توجه به بازسازی تجهیزات و ارتقای توان رزمی خود تا 
سال ها بعد با همان شکل زمان جنگ در خط مرزی مستقر بود 
که دشمن مجدد چشم طمعی به خاک کشور عزیزمان نداشته 
باشــد. به فرمان مقام معظم رهبری جهاد خودکفایی و ساخت 
انواع تجهیــزات و ادوات و مهمات مورد نیاز پس از پایان جنگ 
در ارتش شروع و استفاده از توان و استعداد و نبوغ جوانان ایرانی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران به پیشرفته ترین تجهیزات و ادوات 
مورد نیاز دسترسی داشته و با استقالل کامل هیچ نیازی به خارج 
و سایر کشورها نداشــته و از نظر سازمان، ساختار، تجهیزات و 

آموزش کامالً خودکفا و به روز می باشد.
ارتش در کنار سایر نیروهای مسلح و با هدایت رهبری عزیزمان 
و پشــتیبانی ملت بزرگوارمان با ارتقای توان رزمی خود توانسته 
مأموریت اصلی خود را )حفظ تمامیت ارضی، اســتقالل و نظام 
جمهوری اسالمی( بخوبی انجام وظیفه نماید و ضمن ایفای نقش 
مؤثر خود در بازدارندگی آمادگی الزم در اجرایی ساختن فرامین 

فرماندهی معظم کل قوا داشته و دارد.
ارتش جمهوری اسالمی ایران به عنوان بازوی توانمند انقالب در 
خدمت مردم و رهبری اســت و الحمدهلل امروز ارتش و نیروهای 
مسلح ما در وضعیت اقتدار قرار دارند و از نظر خودکفایی گام های 
بلندی برداشــته اند. همچنین ارتش جمهوری اســالمی ایران 
در دفــاع از حریم مقدس ائمه اطهار)ع( و مبارزه با تروریســم 
دوشادوش سایر نیروهای مسلح افتخارآفرینی کردند و همچنین 
همواره یار و یاور هموطنان عزیزمان در زمان وقوع بالیای طبیعی 
بوده اند و خدمات رسانی در زمان زلزله بم، منجیل، سرپل ذهاب 
و سیل گلســتان و خرم آباد و اهواز و... نمونه ای از این خدمات و 

امدادرسانی به هموطنان عزیزمان بوده است.
آری موارد اشــاره شــده خالصه ای از تالش و ایثــار و فداکاری 
فرزندان ملت در ارتش جمهوری اســالمی ایران بوده و ارتشیان 
بخوبی توانستند اعتماد حضرت امام)ره( را پاسخ دهند و عنایت و 
لطف مقام معظم رهبری و ملت شریفمان به سربازانشان در ارتش 
برای ما ارتشیان مایه افتخار بوده و همواره در راه دفاع از مرز و بوم 

کشور عزیزمان آماده هرگونه ایثار و فداکاری خواهیم بود.
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بهروز شب نورد  رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی می گوید: هم اکنون 
210 شرکت دانش بنیان و 600 شرکت فناور در خراسان رضوی فعالیت می کنند و 
این اســتان پس از تهران و اصفهان، سومین استان دانش بنیاِن ایران است که سهم 

6 درصدی در میان شرکت های کشور دارد.
به گزارش خبرنگار ما گردهمایی بزرگ شــرکت های دانش بنیان و فناوِر خراســان 

رضوی، صبح دیروز برگزار شد. 
این نشســت هم اندیشــی که با هدِف راه اندازِی »انجمن شــرکت های دانش بنیاِن 
خراســان رضوی« در سالن همایش های پارک علم و فناوری استان در مشهد برگزار 
شــد، شاهِد حضوِر بیش از 100 شرکت دانش بنیان استان و نیز شماری از مدیران 

کشوری و استانی بود. 
رئیس پارک علم و فناوری اســتان در این نشســت گفت: در گردهمایِی ما بیش از 
100 شرکت دانش بنیان و فناور حضور دارند تا برپایه اساسنامه و قوانین شرکت ها 

»انجمن شرکت های دانش بنیان« را ساماندهی کنند. 
دکتر رضا قنبری از پیگیری مطالبات و خواسته های حرفه ای، همگرایی و هم افزایی 
در پیشبرِد فناوری و اقتصاد، به عنواِن انگیزه ها و اهداِف راه اندازِی این تشکل نام بُرد. 
وی افــزود: ایــن انجمن به عنوان نماینده شــرکت های فناور و دانــش بنیان - در 
مجامع دولتی و غیردولتی- برای پیگیری مطالباِت شرکت ها و نیز حلقه ارتباط میاِن 

شرکت ها با دولت و صاحبان سرمایه در اتاق بازرگانی است. 
وی با اشــاره به اینکه مزیت فراورده هــا و تولیدهای دانش بنیان، ارزآوری و کاهش 
وابســتگی به نفت و نیز جلوگیری از کوچ مغزهاست، گفت: کاهش وابستگی به نفت 
و ذخایر زیرزمینی، به رشــد شــرکت های دانش بنیان و محصوالت فناورانه کمک 

می کند. 
در بخش دیگری از این نشست، دکتر مدنی- مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در 
پارک علم و فناوری اســتان- به تشریح اهداف و مأموریت های انجمِن تازه تأسیِس 

شرکت های دانش بنیان پرداخت.

مدنــی همچنین فرایند چگونگِی عضویت در ایــن انجمِن صنفی و حرفه ای را برای 
اعضای شرکت های دانش بنیان برشمرد.

همچنین پیش از آغاز به کار همایش، نشست ها و پنل های تخصصی با موضوِع منابع، 
نیروی انسانی و آموزش، پروژه های اجرایِی تقاضا محور )کنسرسیومی( و شبکه برون 
ســپاری، تصمیم سازی و مشارکت در نظام تصمیم گیری اقتصاد دانش بنیان استان، 
ســرمایه گذاری و تأمیــن مالی و همکاری های علمی و فناوری در راســتای تعریف 

پروژه های مشترک تحقیق و توسعه ) R&D ( برگزار شد.
گفتنی است، مهندس محمودی- معاون اتاق بازرگانی ایران- نیز در این گردهمایی 

حضور داشت. 

در یک گردهمایی بزرگ در پارک علم و فناوری استان

انجمن شرکت های دانش بنیاِن خراسان رضوی راه اندازی شد

همسرم از شغل من 
بسیار رضایت دارد، چرا 
که معتقد است ارتشی ها 

حافظ جان مردم 
هستند

بــرش

یادداشت
امیر سرتیپ 2 ستاد مرتضی محمدی -  جانشین قرارگاه 
منطقه ای شمال شرق نیروی زمینی محوری ارتش 

ورزش خراسان
   هیئت کاراته نیشابور در استان اول شد

نیشــابور- خبرنگارقدس: طی ارزیابی های به عمل آمده، 
هیئت کاراته نیشــابور مقام نخست را به لحاظ کیفیت و نوع 
فعالیت های ورزشی صورت گرفته در میان سایر هیئت های 

ورزشی استان کسب کرد.
دبیر هیئت کاراته نیشابور در این خصوص اظهارکرد: هیئت 
کاراته اســتان در فروردین امسال عملکرد هیئت های کاراته 
شهرستان های استان را در یک سال گذشته مورد بررسی قرار 
داد که در همین راستا، هیئت کاراته شهرستان های نیشابور، 
سبزوار و تربت حیدریه به ترتیب رتبه های اول تا سوم را بدست 
آوردند.حسام الدین شجاعی افزود: هجده شاخص عمده برای 
ارزیابی هیئت های کاراته استان مورد سنجش قرار گرفته بود 
که تعداد باشگاه های ورزشی فعال و حضور تیم های ورزشی در 

مسابقات استانی و ملی از جمله این شاخص ها بود.
وی خاطرنشــان کرد: هم اکنون حدود 1000 ورزشکار خانم 
و آقا در قالب 28 باشگاه ورزشی مشغول به فعالیت در رشته 

کاراته در نیشابور هستند.

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.
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مدیرعامل آبفا:

  نسبت به تأمین آب شرب مشهد 
همچنان نگرانیم

ایسنا: مدیرعامل آبفا مشهد گفت: همچنان نسبت به تأمین 
آب شرب مشهد در کوتاه مدت و بلندمدت نگرانی داریم.

حســن اســماعیلیان در خصوص بارندگی هــای اخیر در 
استان، اظهار کرد: بارندگی زیاد دلیل بر آن نیست که افت 
آب های زیرزمینی و دشت ها جبران شده باشد، بنابراین ما 
همچنان نگرانی تأمین آب شرب مشهد را در کوتاه مدت و 

بلندمدت داریم.
وی بــا بیان اینکه اســتان مــا دارای یک اقلیم خشــک و 
نیمه خشــک بوده و عمده منابع تأمین آب شرب مشهد از 
طریق منابع آب های زیرزمینی است، تأکید کرد: منابع آب 
دشت مشهد به عنوان مهم ترین منبع تأمین کننده آب شرب 
مشهد است و این دشت جزو دشت های بحرانی بوده و شرایط 
حادی دارد و در چند ســال گذشــته به دلیل برداشت های 

بی رویه دچار افت شدید شده است.

با امضای تفاهمنامه بین سازمان بیمه سالمت و 
کمیته امداد آغاز شد

 برخورداری ۸5 هزار مددجوی
تحت پوشش از خدمات بیمه سالمت

پروین محمدی: همزمان با سراســر کشــور از طریق 
ویدئــو کنفرانس طــرح ارائه خدمات بیمه ســامت با 
دفترچه به مددجویان کمیته امداد امام)ره( در خراسان 

رضوی آغاز شد. 
مدیرکل ســازمان بیمه سامت خراسان رضوی در حاشیه 
نشســت خبری به همین مناسبت در گفت وگو با خبرنگار 
ما گفت: با امضای تفاهمنامه بین ســازمان بیمه سامت، 
کمیته امداد و ســازمان بهزیستی 85 هزار نفر افراد تحت 
پوشش کمیته امداد از خدمات بیمه ای پایه سازمان بیمه 
سامت برخوردار خواهند شد که تا پایان سال این شمار به 

۲۴۰ هزار نفر خواهد رسید.
دکتر سید مرتضی وجدان با بیان اینکه مددجویان کمیته 
امــداد در این مرحله در شــهرهای بــاالی ۲۰ هزار نفر 
جمعیت به خدمات پایه بیمه دســت خواهند یافت، اظهار 
داشت: بسته خدمات بیمه ســامت در قالب نظام ارجاع 
و پزشــک خانواده با ارائه دفترچه بیمه مانند ســایر اقشار 
به مددجویان کمیته امداد آرزوی چندین ساله نظام بوده 
است که امروز در ماه پربرکت شعبان رسماً این تفاهمنامه 
بین مدیرعامل سازمان بیمه سامت و ریاست کمیته امداد 

به اجرا درمی آید.
وی در ادامــه تصریح کرد: افزون بــر آن تفاهمنامه افراد 
مجهول الهویه با ســازمان بهزیستی نیز قدم بسیار بزرگی 
اســت که برای افــراد بدون هویت و شــماره ملی و افراد 
باتکلیف در بیمارســتان ها که دارای هیچ نشانه و هویتی 
نیســتند بخصوص نوزادانی که به دنیا می آیند و یا درمان 
الزم دارند به اجرا درمی آید و حدود 5۰۰۰ نفر در کشــور 
به طور مســتقیم با معرفی سازمان بهزیستی می توانند از 
خدمات بستری استفاده کنند که حداقل بیش از ۱۰ درصد 

این شمار سهم استان خراسان رضوی است.
وی با اشــاره به اینکه این طرح فقط در بیمارســتان های 
دولتی و دانشــگاهی اجرا می شــود، گفت: نوزادانی که در 
بیمارســتان بدون هیچ هویتی به دنیا می آیند و یا درمان 
الزم دارند و باتکلیف هســتند با این تفاهمنامه تا سه ماه 
که وضعیت آن ها مشخص شود می توانند از خدمات بیمه 
برخوردار شوند و از صندوق بیمه سایر اقشار استفاده کنند.

دکتــر وجــدان در خصــوص افزایش تعرفه هــای صدور 
دفترچه هــای بیمه خاطرنشــان کرد: با توجــه به بودجه 
سال ۹8 و تصویب مجلس شورای اسامی هزینه تعویض 
دفترچه از ۲۰۰ تومان به ۲ هزار تومان افزایش یافته و در 
مورد دفترچه های مفقود شده برای نوبت نخست ۹۰ هزار 

ریال و نوبت دوم ۱8۰ هزار ریال تعرفه تعیین شده است.
مدیرکل سازمان بیمه سامت خراسان رضوی سامانه ۱۶۶۶ 
را برای طرح پیشــنهادها، شکایات، انتقاد و... اعام کرد و از 
شهروندان خواســت در صورت بروز مشکل با این سامانه با 
مسئوالن رده باالی سازمان بیمه سامت ارتباط برقرار کنند.

گفتنی اســت برای اجرای این طــرح ۴۷۰ میلیارد تومان 
بودجه در نظر گرفته شــده است که بین استان ها تقسیم 
خواهد شد و تا زمان صدور دفترچه بیمه برای مددجویان 

کارت های بیمه همچنان دارای اعتبار خواهد بود.

در شب نیمه شعبان صورت می گیرد
  افزایش یک ساعته سرویس دهی 

خط یک و 2 قطار شهری مشهد

قــدس: مدیرعامل شــرکت بهره برداری قطار شــهری 
مشــهد از افزایش یک ساعته ســرویس دهی خط یک و 
۲ قطارشــهری این شهر در شــب نیمه شعبان تا ساعت 

۲۳ خبر داد.
وحیــد مبین  مقدم گفت: ســاعت پایان ســرویس  دهی 
قطار شــهری در تمام ایام هفته ســاعت ۲۲ اســت، اما 
بــه دلیل برگزاری برنامه های مذهبــی فرهنگی در حرم 
مطهر و جشــن هایی در نقاط مختلف شهر در شب نیمه 
شعبان، تصمیم بر این شد برای رفاه حال شهروندان عزیز 
سرویس دهی روز شــنبه از ساعت ۶ صبح با یک ساعت 

افزایش تا ساعت ۲۳ ادامه داشته باشد.
مدیرعامل شــرکت بهره برداری قطار شهری مشهد ادامه 
داد: پیش  بینی و برنامه  ریزی شــده کــه در صورت زیاد 
شــدن تقاضای سفرها در شب نیمه شــعبان، با کاهش 
فاصله زمانی در خط یک به زیر ۱۰ دقیقه خدمت رسانی 

سریع تری داشته باشیم.
مبین مقدم با اشــاره به اجتماع عظیــم منتظران ظهور 
در عرصه میدان شــهدا مقارن با روز نیمه شــعبان، بیان 
کرد: خطوط یک و ۲ قطار شــهری آمادگی الزم را برای 
جابه جایی ایمن و ســریع شــهروندان دارد، پیشــنهاد 
می شود با توجه به اینکه در خط ۲ از طرق ایستگاه شهدا 
می توانیم زائران و مجاوران را برای شرکت در این برنامه 
جابه جا کنیم، از وســیله نقلیه شخصی استفاده نشود تا 
ســبب افزایش ترافیک در اطراف حرم و هســته مرکزی 

شهر نشوند.
مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد افزود: 
مســافران خط یک هم می توانند در ایســتگاه شریعتی 
تغییر خط داده و از طریق خط ۲ خود را به عرصه میدان 
شــهدا برســانند و با این کار در کاهش بار ترافیکی شهر 

سهیم باشند.

 تمهیدات ترافیكي ویژه روز ارتش 
در مشهد اعالم شد

کاهانی: رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی خراســان 
رضوی، جزئیــات تمهیدات ترافیکي ویژه روز ارتش )۲۹ 

فروردین( در مشهد را اعام کرد.
سرهنگ محمدباقر ســلیمی گفت: مراسم روز ارتش در 
مشهد، در بلوار نماز برگزار خواهد شد که محدودیت های 
ترافیکی این محل از سمت آبادگران- بلوار نماز به طرف 
ســیدی تا تقاطع کوشش و بلوار شهدای ارتش تا میدان 

جهاد خواهد بود.
وی بــا اشــاره به اینکه ســاعت شــروع محدودیت های 
ترافیکی این روز از ســاعت ۶ صبح امروز آغاز می شــود، 
افزود: پلیس راهنمایي و رانندگي استان مأموریت دارد با 
به کارگیري حداکثر توان خود، نسبت به برقراري امنیت 
ترافیکي و هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم اقدام 

کند.
رئیس پلیــس راهنمایــی و رانندگی خراســان رضوی 
همچنین از شــهروندان خواســت: ضمن رعایت مقررات 
راهنمایــی و رانندگــی، نهایت همــکاری را با پلیس در 
محورهایی که محدودیت های ترافیکی اعام شده است، 

داشته باشند.

 عرضه عدس و لوبیا قرمز به نرخ 
مصوب در خراسان رضوی 

قدس: براســاس جدول منتشــر شده از ســوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای واردات حبوبات شامل لپه، 
انــواع نخود، لوبیا قرمز، لوبیــا چیتی و عدس، ارز دولتی 

تخصیص داده می شود.
کارشناس اداره نظارت بر کاال و خدمات سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی با اعام این مطلب گفت: 
توزیع عــدس، لوبیا قرمز و لوبیا چیتی به نرخ مصوب در 

بازار مشهد آغاز شده است.
عباس اخوان افــزود: هر کیلوگرم عــدس فله به قیمت 
۴۴۰۰ تومان، بسته بندی ۹۰۰ گرمی ۶۰۰۰ تومان، لوبیا 
قرمــز فله ۷۰۰۰ تومان، بســته بندی ۹۰۰گرمی 8۹۰۰ 
تومــان و لوبیا چیتــی فله ۷۳۰۰ تومان و بســته بندی 

۹۰۰گرمی، ۹۰۰۰ تومان عرضه می شود.
به گفته وی ایــن حبوبات در فروشــگاه های منتخب و 

فروشگاه های فرهنگیان توزیع می شود.

زاویه تصویر

طبیعت زیبای نیشابور

رخ رد رخ
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  عبدل آباد ایستگاه اتوبوس ندارد!
روستای عبدل آباد )نرسیده به گلبهار( با اینکه 
در حاشــیه جاده واقع شــده ولی از داشتن 
ایســتگاه اتوبوس محروم است. هر چند که 
اتوبوس خط گلبهار از همان مسیر می گذرد، 
ولی ما مردم روستا از داشتن ایستگاه اتوبوس 
محرومیم. این در حالی اســت که ایجاد یک 
ایستگاه اتوبوس نیازی به زیرساخت و صرف 
هزینه باال ندارد. بیشترین سختی و ناامنی برای 

دانش آموزان و دختران روستاست، چراکه با توجه به عدم وجود دبیرستان در روستا، دانش آموزان 
مجبورند برای ادامه تحصیل به گلبهار رفت و آمد کنند که متأسفانه با مشکات و ناامنی بسیار 
مواجه هستند. از مسئوالن محترم اتوبوسرانی تقاضا داریم به این مشکل ما توجه و رسیدگی کنند. 

باور کنید توقعمان زیاد نیست... کمترین توقع ما ایجاد امنیت برای زنان و دخترانمان است.
۹۱5...7۳۱7

 شهرداری به جای کمربند جنوبی به فکر رفاه مردم باشد
چرا شهرداری به جای اینکه این همه پول بیت المال را صرف ساخت کمربند جنوبی می کند 
فکر طرح های نیمه کاره داخل شهر مثل ادامه آسفالت و راه اندازی خیابان نظام دوست در منطقه 
۳ که کمک زیادی در حل مسائل ترافیک و رفاه حال مردم منطقه طبرسی شمالی می تواند 

داشته باشد، نیست.
۹۱5...۰۳7۴

 درخواست از شهرداری منطقه 5
انتهای خیابان شــهید بهشتی گلشهر بن بست اســت در حالی که آن طرف خیابان پنج 
مدرسه می باشد و روزانه بیش از ۱۰۰۰ دانش آموز از راه باریک و یک متری کنار بن بست 
عبــور می کننــد، در مواقع بارندگی بچه هــا مجبورند از میــان گل و الی عبور کنند از 
شــهرداری منطقه 5 خواهشمندم نسبت به بازسازی خیابان های پشت دبستان بهشتی و 

برداشتن بن بست خیابان اقدام کند.
۹۳۰...۹۰۸۳

 مسببان باید پاسخگو باشند
با تشکر از مطلب کمربند جنوبی، ادامه پروژه و تخریب طبیعت قطعاً خسارات جبران ناپذیری 

برای مشهد خواهد داشت و مسببان خسارت به طبیعت باید پاسخگو باشند.
۹۱5...5۳۱

  پاسخ شهرداری منطقه 6 به یک پیام
بــا عنایت به درج دو مورد پیام مردمی در روزنامه قــدس به تاریخ ۲۴ و ۲5 فروردین ماه 
۱۳۹8 با موضوع جاده حد فاصل شــهرک شهیدان رجایی و باهنر به استحضار شهروندان 
گرامی می رساند: عملیات اجرایی این پروژه به اتمام رسیده و تنها بخشی از عملیات روکش 
آســفالت پروژه باقی مانده است، با توجه به شرایط آب و هوایی و بارش پی در پی نزوالت 
آســمانی، در حال حاضر امکان اجرای روکش آسفالت میسر نبوده و به محض اینکه آب و 
هوا مســاعد شود، شهرداری این منطقه تمام تاش خود را به کار گرفته تا این پروژه اتمام 

و به بهره برداری برسد.
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محبوبه علی پور ستون های خانه های »گود 
فخار« بیش از ۴۰ ســال پیش بنا شده است. 
زمانی که هنوز مردان و کودکانی از دل کوره های 
آجرپزی لقمه ای نان به دست می آوردند. گرچه 
ســال ها از عمر این محله گذشــته و به ظاهر 
توســعه یافته اما همچنان رنگ و بوی روزگار 
گذشته را دارد. هنوز هم وقتی ۳۰ پله را پایین 
می رویم تا به میرزا کوچک خان ۱۶ وارد شویم. 
مردمی را می بینم که از مصائب تمام نشــدنی 

»دوران ارباب رعیتی« می گویند. 

  زندگی در قاب خاک 
مادر ســه فرزند است و کمتر از 5۰ سال سن 
دارد، او می گوید: من همین جا بزرگ شــدم 
این محله سال هاســت که تغییــری نکرده، 
تنهــا تغییرش همیــن درخت هایی بوده که 
خودمان کاشتیم. وی با اشاره به انتهای یکی 
از کوچه هــا ادامه می دهد: تــا حاال چندین 
شهردار و مسئول آمده اند و رفته اند اما اوضاع 
بهتر نشده؛ کوچه ها نه آسفالت درستی دارد 
نه خیابان کشــی مناســب. تنها فضای بازی 
بچه هــای ما همین زمین های خاکی اســت 
و بازی آن ها نیــز فقط خاک بازی؛ اینجا یک 
پارک برای بچه ها نداریم. چند قدم باالتر یک 
گودالی درست کردند که اگر بچه ای آنجا دچار 

دردسر بشود هیچ کس خبردار نمی شود.

جزیره ای در میان دریای نعمت و ثروت
بنا بر تقســیمات شــهرداری »گود فخار« در 
منطقه 5 شهرداری مشــهد قرار می گیرد. در 
واقع چنانچه با خودرو مسیر حرم مطهر و مراکز 
تجاری و اقامتی محــدوده آن را تا این محله 
طی کنیم زمانی بیش از نیم ساعت نمی شود. 
این در حالیست که همین چند دقیقه فاصله 
برای ساکنان این محله بیش از فرسنگ ها راه 
می شــود. پیرزنی با غصه می گوید: یک مسیر 
برای رفت و آمد نداریم بنابراین ماه ها نمی توانم 

از این گود بیرون بروم و حتی حرم بروم.  
مرد همسایه نیز که حدود ۶5 سال دارد و خودش 
را فرخی و بازنشسته معرفی می کند، می گوید: 
خانه های این محله اغلب 5۰ تا ۶۰ متری بوده 
و در گودی قرار گرفته است. بنابراین در روزهای 
گذشته بســیاری از منازل در خطر آبگرفتگی 
بودند. در واقع اگر فقط نیم ساعت دیگر بارندگی 
ادامــه پیدا می کرد برای این مردم مصیبت بود. 
البته آتش نشانی برای تخلیه آب های جمع شده 

کمک کرد و شهرداری پمپ آورد.
وی با اشاره به اینکه هیچ طرح عمرانی از سوی 

دستگاه ها برای بازسازی این 
منطقــه ارائه نشــده، تأکید 
می کند: زندگی در این گودال 
از»نداری« مردم است که اگر 
دستشــان پر بود، خودشان 
سروسامانی می دادند. بانک ها 
برای وام به اســم ۱8 درصد 
ســود می گیرند اما در عمل 
بیشــتر از ۲۶ درصد مطالبه 
می کنند. این در حالیســت 
که اگر بتوانیم ضامنی ببریم. 
من حتی نتوانستم وام ازدواج 
بــرای دخترم بگیــرم چون 

ضامن نداشتم.
وی ادامه می دهد: چند سال 
پیش فرد سرمایه داری منازلی 

از این محله را خرید تا انبار کند اما نمی دانم چرا 
با شهرداری به توافق نرسید و بازسازی و تغییر 
کاربری این خانه ها نتیجه نداشــت؟ از همین 
رو پس از مرگ این مــرد؛ فرزندانش توجهی 
به مسئله نکردند و حاال این منازل مخروبه با 

اجاره های اندکی به مستأجر داده شده است.
پیرمردی که با عصا هم به دشواری راه می رود 
نیز اضافه می کند: قرار بود همین ســرمایه دار 
زمین های این منطقه را پس از خریداری تبدیل 
به پارکینگ و بیمارســتان کند اما فوت کرد و 
این برنامه ناتمام ماند. خودش مرد خوبی بود اما 

ورثه اش توجهی به اوضاع مردم ندارند.

گودنشینان در محاصره چاه ها
کوچه ها را پشت ســر می گذاریم روی برخی 
دیوارها رگه هایی از خزه ســبزرنگ خودنمایی 

می کند.
مــرد می گوید: شــما کدام 
مشــکل ما را می توانید حل 
کنید؟ ما اندازه دنیا مشکل 
داریم و فکر نمی کنیم شما 
هم بتوانید مشکل ما را حل 
کنید. چرا که حتی ســه تا 
چهار ســال پیش از مجلس 
هم آمدند و گفتند بودجه ای 
برای ســاماندهی و بازسازی 
ایــن محله در نظــر گرفته 
شــده و قرار است تمام این 
محله را بخرند اما هنوز ما نه 
بودجه ای دیدیم و نه بازسازی 
و مقاوم سازی! از آن مسئوالن 

هم خبری نیست.
مصطفایــی در ادامه تأکید می کنــد: بارها به 
مسئوالن مختلف گفتیم حال که طرح فاضاب 
را اینجا اجرا نمی کنید الاقل کاری کنید که آب 
ناشی از بارندگی از کوچه ها جمع شود. چون 
این محــل از ابتدا در مجــاورت کوره پزخانه 
بوده اغلب منازل بر روی حدود پنج متر خاک 
دست ریز ساخته شــده؛ بنابراین هر قدر هم 
خانه ها بازسازی می شود باز هم دیوارها شکست 

خورده و زمین نشست می کند. 
وی با اشــاره به کثرت چاه هــای این منطقه 
می افزاید: تنها در همیــن کوچه ما که طول 
آن به کمتر از ۳۰۰ قدم می رســد حداقل ۱۰ 
حلقه چاه وجود دارد که همه به هم ربط دارند 
و تعداد زیادی که برخی به ۱۳ متر می رســند 
نیز ســرریز شده است. چنانکه اگر یکی از این 
چاه ها نشست کند، معلوم نیست چه فاجعه ای 

در محل اتفاق بیفتد؟! البته ما خودمان برخی 
چاه ها را تخلیه کردیم اما تعدادشان کم نیست. 
بنابراین پیشنهاد کردیم اگر این چاه ها را تخلیه 
نمی کننــد حداقل جویی در وســط کوچه ها 
بســازند که آب بــاران را هدایت کند. مگر ما 
عوارض و هزار هزینه شــهری را نمی دهیم که 

هیچ کس صدای ما را نمی شنود؟!

 زندگی در پناه دیوارهای شکسته
زن میانســالی نیز که ما را به خانه اش دعوت 
کرده تا شــکاف های نیمه عمیــق دیوارها را 
ببینیم؛ می گوید: هر ســه سال یک بار خانه ام 
را بازســازی می کنم اما پــس از مدتی حتی 
بدون اینکه برف و باران و سیلی بیاید؛ دیوارها 
شکست می خورد. بنابراین ناچاریم از هزینه ها و 
مخارجمان بگذریم و خانه ها را تعمیر کنیم. وی 
با اســتیصال دیواری را که تا کمر خیس شده 

نشان می دهد. 

گذران زندگی با 40 هزار تومان
پیــرزن، همپای ما کوچــه را طی می کند و 
می گوید: بیایید خانه مرا ببینید. من از همه 
بدبخت ترم! زن که تنهاســت و از سوی هیچ 
نهاد حمایتی چندان مســاعدتی نمی شود؛ 
می گوید: بــرای خرج زندگی می خواســتم 
طبقه باالی خانه ام را به اجاره بدهم اما پول 
نداشــتم برق و آب بکشــم. همه درآمد من 
همین ۴۰ هزار تومان یارانه اســت. شوهرم 
کشــاورز بود که مرد. پسرم هم مرده و من 
هیچ بیمــه ای ندارم. قلبــم درد می کند اما 
نمی توانم دکتر بروم. اگر همســایه ها کمک 
کنند می توانم به حرم بروم. سال پیش فقط 

دو بار با همسایه ها حرم رفتم. 

  آخر یک روایت
شیب کوچه را که پشت سر می گذاریم مردی 
که کودکی در بغل دارد همکام مان می شود، با 
رنجیدگی محسوسی می گوید: مسئوالن فقط 
به باالی شهر رسیدگی می کنند و ما اهمیتی 
نداریم و بعد محو می شود. درست همانند دیگر 
ساکنان »گود فخار« که برای مسئوالن شهری 

محو و نامرئی شده اند.

روایت قدس از مصائب تمام نشدنی »گودنشینان فخار«

50 سال محرومیت  اهالی یک محله درمشهد

خانه های این محله 
اغلب 50 تا 60 متری 

بوده و در گودی قرار 
گرفته است. بنابراین در 
روزهای گذشته بسیاری 

از منازل در خطر 
آبگرفتگی بودند. در 

واقع اگر فقط نیم ساعت 
دیگر بارندگی ادامه پیدا 

می کرد برای این مردم 
مصیبت بود

بــرش

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شــماره 

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com
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روی خط حادهث قدس امکان راه اندازی بازار معامالت پسته در»مه والت« را بررسی کرد

بورس پسته به خراسان می رسد؟
هاشم رســائی فر: دنیای بــورس برای هر 
کاالیی قطعاً متفاوت از آن چیزی اســت که 
تا قبل از آن بازار از دالل گرفته تا فروشــنده 
سرنوشــتش را به تنهایی مشــخص می کرد. 
ورود به بورس شــرایطی بــرای کاال به وجود 
مــی آورد که با قوانینی خــاص امکان عرضه 
مســتقیم ومحصول برای بازار هدف به وجود 
می آید. تضمین کیفیت، شــفاف بودن قیمت 
و کوتاه شــدن دست دالالن از جریان موجود 
در بازار محصولی که وارد بورس شده از جمله 
مزیت های ایجاد بورس هر کاالیی اســت. این 
مزیت ها البته برای محصوالت کشــاورزی که 
بازار آن همیشــه در دست عده ای خاص بوده 
و بیشتر از اینکه کشاورز از فروش محصولش 
آورده ای نصیبش شــود معموالً این دالالن و 
واسطه گران بودند که ســودهای باد آورده ای 
را بــه جیــب زده و با این اتفاق به قولی ســر 
کشــاورزان در این بین همیشه بی کاله مانده 
است در چنین شرایطی در بورس قرار گرفتن 
محصوالتی که قابلیت تبدیل شدن به بورس را 
دارند می تواند چاره کار باشد و امیدواری را در 

دل کشاورزان و باغداران زنده نگه دارد.
بعــد از ایجاد بورس زعفــران و اتفاقات قابل 
توجهی که در این مــورد برای این محصول 
اســتراتژیک و صادراتــی افتاده اســت حاال 
کشــاورزان و مسئوالن شهرســتان مه والت 
به ایــن فکر افتاده اند تا محصول پســته این 
شهرستان را که در حال حاضر بعد از رفسنجان 
دومین قطب تولید پسته ایران به شمار می رود 

را وارد بورس نمایند. 

  چشم اندازی قابل توجه 
برای پسته مه والت

رنجبــر،  مســعود 
شهرستان  فرماندار 
با اشاره  مه والت نیز 
به اقدام خوبی که در 
خصــوص راه اندازی 
بورس پسته در این 
شهرستان صورت گرفته است، گفت: کار بسیار 
خوبی که در مورد پســته می بایســت انجام 
می شد ساماندهی شرایط و بازار این محصول 
استراتژیک و صادراتی است که خدا را شکر با 
همراهی برخی از دوســتان شــورای شــهر 
فیض آبــاد، کشــاورزان و بازاریــان مراحــل 

شکل گیری این اتفاق خوب انجام شده است.
وی در ادامــه اظهار داشــت: راه اندازی بورس 
پسته در آینده برای مردم شهرستان مه والت 
و حتی شهرســتان های دیگر استان که این 
محصول را تولید می کنند چشــم انداز خوبی 
خواهد داشــت چرا که این بورس می تواند به 
منزلــه دروازه ای بــرای ورود اصولی محصول 
پسته به چرخه صادرات و فروش در بازارهای 

بین المللی محسوب شود. 
ضمن اینکه با ایجاد بورس پســته عواملی از 
جمله شفافیت قیمت، استانداردسازی و کنترل 
کیفیت محصول را در پی خواهد داشــت که 
می تواند عواید قابل توجهی ابتدا برای کشاورزان 
و بعد از آن برای کشاورزی شهرستان مه والت 
داشته باشد. به همین دلیل اگرچه اقدام برای 
بورس بحثی است که از طریق بخش خصوصی 
انجام می شــود اما ما نیز به هر نحو ممکن از 
آن حمایت می کنیم چون مردم و کشــاورزان 
ذی نفع هســتند و این برای ما بهترین اتفاق 

خواهد بود.

  استفاده از تجربه رفسنجان
غالمرضا عزار، رئیس 
شــهر  شـــــورای 
فیض آباد که به نوعی 
حامی  شهر  شورای 
کشاورزان و بازاریان 
در  فیض آباد  شــهر 
شکل گیری بحث بورس پســته بوده است در 
خصوص شــکل گیری بورس پســته مه والت 
می گوید: تاکنون مراحل ابتدایی کار با برگزاری 
یکی، دو جلسه با حضور برخی از دوستان پیش 
رفته اســت و هیئت مؤســس نیز تا حدودی 
کارهایش انجام شده است و دوستان در حال 
فعالیت برای به سامان رساندن بعضی از امورات 

هستند.
وی اذعــان می دارد: در پی این هســتیم تا با 
سفر به رفسنجان و با ارتباطی که با مسئوالنی 
که درآنجا هســتند از تجربیات آن ها در این 

خصــوص بهره ببریم تا با ایــن وجود بتوانیم 
کار را جلــو برده و بهترین نتیجه ممکن برای 
کشــاورزان و باغداران شهرســتان مه والت 
در این زمینه حاصل شــود.عزار همچنین در 
پاسخ به این پرسش که راه اندازی بورس پسته 
شهرســتان مه والت چه زمانــی خواهد بود، 
اظهار داشــت: تمام تالش ما و سایر دوستان 
این است که هرچه زودتر این اتفاق بیفتد و اگر 
مشکلی پیش نیاید به فصل برداشت محصول 

پسته برسد.

  انتظارات به جا از راه اندازی بورس پسته
سعید باستانی، نماینده 
مردم شهرســتان های 
مه والت  تربت حیدریه، 
مجلــس  در  زاوه  و 
شورای اسالمی با اشاره 
به رشد قابل توجهی که 

در بحث کاشت نهال پسته در حوزه انتخابیه وی 
در چند ساله اخیر اتفاق افتاده است، می گوید: 
در این چنین شــرایطی شهرستان مه والت در 
حال حاضر بعد از رفسنجان بیشترین محصول 
و سطح زیر کشت پسته در کشور را داراست که 
این موضوع موجب شــده تا توجه به حواشی و 
بازار این محصول صادراتی برای ما، مســئوالن 
محلی و کشــاورزان در درجه اول اهمیت قرار 
بگیــرد از این حیث به نظر می رســد دو اقدام 
می بایســت در زمینه بازار پســته در مه والت 

صورت پذیرد.
 ابتدا اتحادیه تولیدکنندگان پسته، به عنوان 
جایگاهی برای کنترل قیمت پســته در بازار 
داخلی و خارجی می بایست سر و شکل اصولی 
به خودش بگیرد و حداقل 30 درصد بازار پسته 

را در دست بگیرد. 
اقدام بعدی راه اندازی و ساماندهی بورس پسته 
است که به منظور کشــف قیمت و تضمین 
کیفیت پیش خواهد رفت. این اقدام می تواند 
عواید قابل توجهی از جمله کنترل بازار و کوتاه 
کردن دست دالالن را در پی داشته باشد ضمن 
اینکه راه برای رسیدن به بازارهای بین المللی 
هموار می شــود.همه این ها می تواند شرایط را 
برای محصول پر طرفدار پسته مه والت بهتر 

از وضعیت فعلی نماید.
دکتر باستانی در ادامه عنوان می کند: با همه این 
تفاسیر می بایست توجه داشت شاید انتظارات 
مردم از بورس آن چیزی نباشد که مد نظر است 

و بایستی شرایط را برای آن ها تشریح نمود. 
مردم شــاید انتظار داشــته باشند به محض 
راه انــدازی بورس قیمت پســته به طور قابل 
مالحظــه ای افزایش یابد اما باید گفت گرچه 
بورس یکــی از ابزارهای تجارت به حســاب 
می آید اما بایستی سطح توقع مردم از بورس 

را هم شفاف سازی کرد.
 این تفکر غلطی اســت کــه بالفاصله بعد از 
راه اندازی بــورس قیمت محصول باال می رود 
شــاید هم این اتفاق بیفتد اما نباید فراموش 
کرد که بورس ابزار کمکی برای رســیدن به 
بازارهای جهانی است باید با برنامه ریزی، صبر 
و حوصله پیش رفت تا نتیجه مورد نظر حاصل 

شود.
نماینده مردم شهرستان های تربت حیدریه، 
مه والت و زاوه در مجلس شــورای اســالمی 
در پاســخ به این پرســش که زمان احتمالی 
راه اندازی بورس پســته مــه والت چه زمانی 
خواهد بود، گفت: بــا حمیت و همکاری که 
دوستان در شهرستان مه والت دارند با فراهم 
شدن شــرایط مورد نظر امیدواریم این اتفاق 
قبل از برداشــت محصول جدید پســته در 

فیض آباد بیفتد.
اورگانیک  پســته  برتر  کریمی،تولیدکننــده 
خراســان رضوی درباره زمان راه اندازی بورس 
پسته در مه والت گفت: در حال حاضر استقبال 
خوبی از طرح بورس پسته در سطح شهرستان 
مه والت توسط کشاورزان صورت گرفته است 

که این قدری کار را آسان تر خواهد نمود. 
در چنین شــرایطی و با توجه به اینکه من و 
سایر دوستان در شرکت زرین زعفران تجربه 
خوبــی در راه انــدازی بورس زعفــران داریم 
اساسنامه ای که برای نوشتن آن حدود دو سال 
وقت برده و هزینه زیادی هم صرف آن شــده 
اســت را برای بورس پسته ارائه داشتیم که با 
این تفاسیر مسیر دو ســاله را تنها در دو ماه 
می شود پیمود و بورس پسته را راه اندازی نمود. 

آب و هوا
  پیش بینی افزایش ابر و وقوع 

بارش های رگباری در خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: تحلیل نقشه ها 
و تصاویر ماهواره هواشناسی نشان می دهد طی امروز با نفوذ 
امواج سامانه ناپایدار به اســتان انتظار می  رود ضمن افزایش 
ابرناکی، افزایش ســرعت وزش باد و وقوع بارش های رگباری 
بهاره بخصوص نواحی شمالی استان تا اواسط هفته آینده غالب 
نقاط استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ضمناً طی فعالیت این 

سامانه در نواحی مستعد بارش تگرگ نیز پیش بینی می  شود.

خبر
در پی بارندگی های اخیر

  سنگ قبر تاریخی در چناران کشف شد

ایرنا: مدیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چناران از کشف یک سنگ قبر تاریخی در این شهر خبر داد. 
به گزارش قدس آنالین، محمد طاهریان مقدم گفت: در پی 
بارندگی های اخیر ســنگ قبری صندوقچه ای به طول ۱۸0 
سانتیمتر در روستای دولت آباد چناران کشف شد. وی با بیان 
اینکه این سنگ قبر دارای کتیبه است، افزود: سنگ قبر کشف 
شده در پی بارندگی های اخیر و پس از تخریب پل نمایان شده 
است. مدیرمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چناران 
گفت: قبرستان قدیمی این روستا نخستین اثر ثبتی آن است 
و سنگ قبر کشف شده در فاصله ۶00 متری قبرستان واقع 
شده اســت. طاهریان افزود: بررسی کارشناسی برای تعیین 

قدمت این سنگ قبر در حال انجام است. 

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
 خراسان شمالی:

  مسمومیت، شایع ترین پیامد رعایت 
نکردن بهداشت دراماکن عرضه غذا

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان شمالی گفت: شایع ترین پیامد رعایت نکردن 
بهداشت در اماکن عمومی عرضه غذا، مسمومیت غذایی است.
سید احمد هاشمی در نشست با دادستان بجنورد و با مدیران 
سفره خانه های ســنتی، خطاب به مسئوالن اماکن عمومی 
عرضه موادغذایی و آشــامیدنی، رستوران ها و سفره خانه ها 
اظهار کرد: مســئوالن بهداشت را همکار خود بدانید چرا که 
قبل از الزامات قانونی، رعایت موارد بهداشتی و همکاری الزم 
مشکالت بعدی را به وجود نمی آورد. دادستان بجنورد نیز در 
این جلســه اظهار کرد: با کافه هایی که به صورت غیر مجاز 

فعالیت می کنند، برخورد قانونی و قاطع خواهیم داشت.
 یاران افزود: سیستم خدمات رسانی در سفره خانه با رستوران 
تفــاوت دارد و انتظار می رود در ایــن اماکن ضوابط قانونی، 

بهداشت و هنجارهای جامعه رعایت شود.

  خسارت سیل به تأسیسات آبرسانی
20 شهر خراسان رضوی

قدس: خسارت سیل به تأسیسات آبرسانی 20 شهر خراسان 
رضوی در سال جاری به حدود ۱30 میلیارد ریال رسید.

ایــن مطلب را مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی اعالم کرد و گفت: در 
پی بارش شــدید باران در روزهای ۶، ۱۸ و 25 فروردین ماه 
جاری و روان شدن سیل در استان خراسان رضوی تأسیسات 
آبرسانی شهرهای نیشــابور، فیض آباد، کاشمر، کندر، خرو، 
گلمکان، بردسکن، انابد، شــهرآباد، کالت، باخرز، بجستان، 
گناباد، تربت حیدریه، تربت جام، نیل شهر، جغتای، گلبهار، 
طرقبه و زاوین دچار خسارت شد. رضا یاقوتی نیا خسارت های 
ســیل ۶ فروردین را شامل تخریب و شکستگی 2900 متر 
خطوط انتقال، آســیب به اتاقک و حصار چند حلقه چاه و 
تخریــب دیواره چاه با عمر بین یک تا ۱5 ســال اعالم کرد 
و افزود: تأسیسات زیربنایی آب در این مرحله 4۶ میلیارد و 
700 میلیون ریال خسارت دید. به گفته وی در جریان سیل 
۱۸ فروردین هم به تأسیسات آب ۱۱ شهر 44 میلیارد و ۶00 

میلیون ریال خسارت وارد آمد. 
وی میزان خسارت به تأسیســات آب هشت شهر در مرحله 
ســوم )25فروردین( را 3۸ میلیارد ریــال برآورد کرد و اظهار 
داشت: خطوط انتقال و شبکه های توزیع و 30 انشعاب آب، از 
مدار خارج شدن چشمه و قنات از مدار بهره برداری، آبگرفتگی 
ایســتگاه پمپاژ و مخزن ذخیره و افزایــش کدورت و محل 
برداشت آب از چشمه از جمله مواردی است که در سیل اخیر 

تخریب و دچار آسیب شدند.

   33 فقره سرقت
 در کارنامه سیاه سارقان توس

قدس: جانشین فرمانده انتظامي مشهد از دستگیری اعضای 
یک باند ســرقت در بلوار توس این شهر خبر داد و گفت: این 
سارقان در جریان اجرای مرحله دیگري از طرح تشدید مقابله 
با سرقت هاي خیاباني توسط مأموران سرکالنتري سوم پلیس 
مشهد به دام افتادند.ســرهنگ محمد طبسي افزود: در این 
عملیات ضربتی، تیم هاي دایره تجســس کالنتري کاظم آباد 
مشهد، با محوریت پیگیري سرقت هاي سریالي باطري خودرو، 
تحقیقات وســیعی انجام داده و به سرنخ هایي دست یافتند 
کــه منجر به چهره زني و شناســایي دو نفر از عامالن اصلي 
این سرقت ها شــد.وی گفت: این مأموران پس از ردزني هاي 
گسترده، سرانجام مخفیگاه متهمان را در خیابان ۱00 بلوار 
توس شناسایي و با هماهنگي مقام قضایي محل را پاکسازي 
کردنــد. در این عملیات، دو گرداننده باند ســرقت که 30 و 
35 ساله هســتند، دستگیر شده و در تحقیقات اولیه به 33 
فقره سرقت اعتراف کردند که در بازرسي از محل سه دستگاه 

دوچرخه و یک خودرو مسروقه کشف شد.

  مادر و دختر سارق به آخر خط رسیدند

قدس: زن جوانی که به همراه مادرش به سرقت های متعددی 
از مردم و مغازه های هســته مرکزی مشهد دست می زدند، به 
دام پلیس افتادند.رئیس کالنتري بانوان مشهد با اعالم این خبر 
گفت: در پي گزارش ۱0 فقره سرقت از مغازه هاي یک مجتمع 
بزرگ تجاري مشهد طرح ویژه اي براي شناسایي و دستگیري 
عامالن این سرقت ها در دستورکار کارکنان پلیس زن قرارگرفت.

سرگرد خدیجه خزاعي افزود: تیم هاي گشت نامحسوس دایره 
تجســس کالنتري بانوان در این مأموریت ضربتي با کنترل و 
مراقبت هاي نامحســوس دو زن را به عنــوان مظنون تحت 
نظر قرار دادند.این دو زن پــس از کیف زني از خانمي جوان، 
وارد مغازه اي در همان محدوده شــدند و دو دست لباس نیز 
به سرقت بردند که در حال فرار از محل، با مأموران کالنتري 
بانوان روبه رو شــدند.وی گفت: در بازرسي از این دو متهم که 
ادعا مي کنند مادر و دختر هستند، سه دستگاه گوشي تلفن 
همراه، یک میلیون و 500 هزار تومان وجه نقد، چند دســت 
لباس و دو عدد کیف زنانه کشــف شــد.تاکنون چهار شاکي 
پرونده ادعاي شکایت کرده اند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

  کشف 600 میلیون ریال کاالی
 قاچاق در بجنورد

بجنورد- خبرنگار قدس: رئیس پلیس آگاهی خراســان 
شمالی از کشف ۶90 میلیون ریال کاالی قاچاق در بجنورد خبر 
داد. سرهنگ رضا عرب زاده با اعالم جزئیات این خبر گفت: در 
پی دریافت خبری مبنی بر اینکه افرادی با هویت معلوم اقدام به 
نگهداری مقدار قابل توجهی اقالم قاچاق در حاشیه شهرستان 
بجنورد کرده اند که بالفاصله موضوع با جدیت در دســتورکار 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه 
کارآگاهان با هماهنگی مقام قضایی به محل های مورد نظر اعزام 
شدند، افزود: کارآگاهان در بازرسی از این محل ها مقدار ۱۶ تن 
آرد، ۱0 حلقه الستیک و دو دستگاه موتورسیکلت غیرمجاز را 
کشف و ضبط کردند.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش 
این کاالها ۶90 میلیون ریال برآورد شــده است، خاطر نشان 
کرد: در این رابطه سه نفر متهم دستگیر و بعد از تشکیل پرونده 

به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

  دستبند پلیس بر دستان سارقان حرفه ای 

جاجرم- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم 
از دســتگیری دو ســارق حرفه ای در یک عملیات مشترک با 
پلیس شهرستان جغتای خبر داد. سرهنگ مهدی اسماعیلیان 
گفت: پیشگیري از ســرقت و مبارزه با فعالیت هاي مجرمانه 
سارقان در اولویت مأموریت هاي فرماندهي انتظامي شهرستان 
جاجرم قرار دارد و با جدیت پیگیري مي شود.این مقام انتظامی 
افزود: سارقان که از رعایت نکردن برخی نکات ایمنی شهروندان 
سوء استفاده کرده و با تخریب شیشه سکوریت مغازه ها اقدام 
به ســرقت از اموال مردم می کردنــد، در این خصوص با رصد 
و اقدامات اطالعاتی توســط کارآگاهان پلیس آگاهی و پلیس 
اطالعــات و امنیت عمومــی مخفیگاه آن ها کــه در یکی از 
شهرهای استان خراسان رضوی بوده شناسایی گردید.سرهنگ 
اســماعیلیان افزود: طی تعقیب و مراقبت های انجام شده در 
عملیات مشترک با پلیس جغتای یک نفر متهم مرد و یک نفر 
زن دستگیر و یک دستگاه خودرو سواری و تجهیزاتی از قبیل 
شوکر و افشانه دفاع شخصی از متهمان کشف و ضبط شد.این 
مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: پرونده قضایی در این 

خصوص برای متهمان تشکیل و در دست اقدام است.

 کشف قیمت واقعی پسته
نادر کریمی از کشــاورزان برتر در زمینه تولید محصوالت کشــاورزی از جمله زعفران 
و پســته در استان اســت که با اقدامات مؤثری که او و برخی از کشاورزان تولیدکننده 
زعفران در سطح شهرستان های تربت حیدریه، مه والت و زاوه داشته اند توانسته اند بورس 
زعفران را راه اندازی نمایند. اقدامی که تا حدود زیادی حواشی بازار زعفران در گذشته 
را کاهش داده اســت. او در خصوص اقدام برای شکل گیری بورس پسته در شهرستان 
مه والت می گوید: با توجه به رهنمودهای رهبری مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی و 
رونق بازار تولید در کشور و با در نظر داشتن این موضوع که 9۸ درصد از کشاورزی کشور 
با همراهی بخش خصوصی انجام می شــود قاعدتاً می بایست شرایطی فراهم شود که 
بیشترین سود و بهره ابتدا با تجاری سازی محصوالت به کشاورز و تولیدکننده برسد تا 
زمینه رشد و رونق تولید فراهم شود. یکی از راه هایی که می تواند در این بحث تأثیرگذار 
باشد ایجاد بورس محصوالت کشاورزی است که قابلیت های الزم برای ورود به بازارهای 

بین المللی و جهانی را دارند که پسته به مانند زعفران این قابلیت را دارد.
وی ادامه می دهد: کشورهای زیادی در دنیا هستند که در حال حاضر محصوالتشان را 
از طریق بورس عرضه می کنند. به نظر می رسد با توجه به موقعیتی که پسته ایران در 
دنیا دارد این نیاز احساس می شود. ضمن اینکه اتفاقات خوبی در بحث بورس برای پسته 
خواهد افتاد که از جمله می توان به استانداردســازی، کشف قیمت و تضمین کیفیت 
محصول اشــاره کرد. در بحث استانداردسازی با آزمایش هایی که روی محصول انجام 
می شود ضمن اینکه گریدبندی خوبی صورت می گیرد از تقلب نیز جلوگیری می شود. 
کشف قیمت اتفاق خوب دیگری است که در مقوله بورس پسته قطعاً اتفاق خواهد افتاد 
و کشاورز حتی به راحتی با اپلیکیشنی که در اختیار دارد هر لحظه می تواند قیمت ها 
را رصد کند و بدون واسطه محصولش را به فروش برساند. در واقع با این شرایط دست 
دالالن و واسطه گران کوتاه خواهد شد و عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می کند 
نه تجار و دالالن. اینجاســت که حتی قدرت چانه زنی برای کشــاورز زمینه اش فراهم 
می شود و کشاورز مجبور نیســت با هر قیمتی که بازار برای پسته اش تعیین می کند 

محصولش را به فروش برساند.
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رئیس اتحادیه این صنف با اشاره به رکود بازار خبر داد

ابطال پروانه ۱00 فروشگاه لوازم خانگی در مشهد

گزارش

تسنیم: رئیس اتحادیــه فروشندگان لوازم 
خانگی مشهد گفت: ۱00 واحد صنفی فروش 
لــوازم خانگی در ماه هــای اخیر برای ابطال 
پروانه خــود اقدام کرده اند که این به معنای 

بیکار شدن حداقل 500 نفر است.
رضــا رزقیان مقدم افزود: از ابتدای امســال 
تاکنون شرکت ها فعالیت اصلی خود را هنوز 
آغاز نکرده اند و فهرست قیمتی ارائه نداده اند 
و در نتیجه هنوز هیچ افزایش قیمتی پیش 
از سال جدید تاکنون رخ نداده؛ همچنین با 
توجه به اینکه از سمت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوی دستورعملی برای 
گران کردن کاال ابالغ نشده، واحدهای صنفی 
اجازه افزایش قیمت نداشته و اگر این اقدام را 
انجام می دهند گرانفروشی است و در صورت 

مشاهده با آن ها برخورد می شود. 
وی بــا بیان اینکه یکی از ایراداتی که به کار 
اعضای صنف لوازم خانگی وارد می شود توزیع 
کاالی قاچاق است، خاطرنشان کرد: در این 
مورد هم باید گفت که بازرســی ها برای این 
حوزه بســیار سختگیرانه اســت به گونه ای 
که هم بازرســی اتاق اصناف و هم بازرسی 
اتحادیه، به کشــف کاالهای قاچاق در بازار 

توجه بسیار زیادی نشان می دهند. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی 
مشهد مقدس با بیان اینکه اعضای اتحادیه 
بخوبی واقف هســتند که در صورت فروش 
کاالی فاقــد اصالت برخــورد قهری با آن ها 
صورت می گیرد، تصریــح کرد: در این بین، 
بخش بازرســی ســازمان صنعت، معدن و 

تجارت خراسان رضوی نیز با ما همراه شده و 
بازرسی هایی را انجام می دهد تا میزان توزیع 
کاالی قاچاق تا اندازه امکان کاهش داشــته 
باشد. رزقیان مقدم در ارتباط با مشکالتی که 
اعضای صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد 
مقدس با آن دست و پنجه نرم می کنند، بیان 
کرد: هم اکنون یکی از مشکالت ما این است 
که شرکت ها به اندازه نیاز، جنس در اختیار 
فروشندگان قرار نمی دهند؛ در نظر بگیرید در 
مورد یکی از برندهای معروف لوازم خانگی، 
هم اکنون تعداد نمایندگی ها از ۱3 به حدود 
4 عدد رســیده چرا که خود شرکت جنس 
در اختیــار آن ها قــرار نمی دهد و در نتیجه 
نمایندگی نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد. 
وی ادامه داد: ما در ســال گذشته 40 درصد 
افت تولید ماشین لباسشــویی داشته ایم و 
هــم اکنون هم در بازار کمبود این محصول، 
محسوس اســت و البته موضوع دیگری هم 
که در این بیــن وجود دارد این اســت که 
بیشتر خریداران متقاضی برندهای خارجی 
هســتند و این در حالی اســت که تولیدات 
داخلی معمــوالً بهترین کیفیت ها را دارند و 
می توانند با کاالهــای خارجی رقابت کنند. 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد 
مقدس تأکید کرد: هم اکنون حدود ۸50 نفر 
پروانه دار دائم عضو اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی مشــهد مقدس هستند و حدود 250 
پرونده هم در دست اقدام هستند اما این مسئله 
به این معنی نیست که تعداد فعاالن صنف ما 
رو به افزایش است چراکه ما در سال گذشته 

بیش از 950 عضو فعال داشتیم اما در همین 
فاصله کم از ابتدای ســال بیش از ۱00 واحد 
مجوز خود را ابطال کرده اند و این ابطال پروانه 
هم علل گوناگونی از جمله باال بودن اجاره بهای 
واحد صنفی، نداشتن فروش کافی و مشکل در 
تهیه اجناس مورد تقاضای مردم داشته است. 
رزقیــان مقدم وضعیت بــازار در حوزه لوازم 
خانگی را بســیار راکد ارزیابــی کرد و افزود: 
خرید و فروش آنچنانی در بازار انجام نمی شود 
یکی از علل این امر، نبود جنس مورد تقاضای 
مردم و علت دیگر هم کاهش قدرت خرید با 
توجه به افزایش هزینه های زندگی و باال رفتن 

قیمت لوازم خانگی است. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی 
مشــهد مقدس در ارتباط با اشتغالی که این 
حوزه در مشهد ایجاد کرده است، اظهار کرد: 
وقتی ما در مورد ۸50 نفر مغازه دار در حوزه 

لوازم خانگی حرف می زنیم این به معنی ۸50 
نفر اشتغال نیست بلکه به معنی ۸50 واحد 
اشتغال کوچک است که هر کدام از آن ها به 
صورت مســتقیم تعدادی کارمند با عناوین 
فروشنده، حسابدار، انباردار و سایر مواردی از 

این دست را مشغول به کار کرده اند.
رزقیان مقدم بیان کرد: عالوه بر این در بازارها 
همواره تعدادی باربر، راننده وانت و مشاغلی 
از این دســت نیز حضور دارند که برای تمام 
کســبه کار می کنند و همه این ها به غیر از 
مشاغلی است که به صورت غیرمستقیم از این 
صنف ایجاد می شــود و به همین علت است 
که رکود در بازار لوازم خانگی می تواند دارای 
اهمیت باشــد؛ وقتی می گوییم ۱50 واحد 
صنفی پروانه فعالیت خــود را باطل کرده اند 
به این معنی اســت که حداقل 500 شغل از 

بین رفته است.
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