
پای صحبت قهرمان شنای معلوالن کشور که معلم است 

دانش آموزانم به من انرژی می دهند 
خبر

محبوبه علی پور  از نظر بسیاری ازما، زندگی 
حســاب وکتاب دارد؛ باید مدام درحال محاسبه 
باشیم و تالش کنیم که در زمان مناسب، جایی 
مناسب و فردی مناسب را ببینیم و بعد تغییرات 
اتفــاق افتاده و زندگی به کام ما شــود؛ بنابراین 
باورکردنش دشوار است که روزی مالقات با فردی 
غریبه در جایی که اصــالً گمانش را نمی کنیم 
موجب شــود تمام زندگیمان دستخوش تغییر 
شود. در واقع همیشه فکر می کنیم این اتفاق ها 
فقط در فیلم های هندی رخ می دهد، اما همین 
اتفاق در زندگی »مجتبی تروال، قهرمان شــنا و 
معلم تربیت بدنی« رخ داد و مســیر زندگی اش 
را دگرگون کرد. به بهانه روز معلم به ســراغش 

می رویم و پای صحبتش می نشینیم.

  لطفاً ضمن اشاره به محدودیت های خود، 
بگویید چطور بــه عرصه ورزش آن هم در 

سطوح حرفه ای وارد شدید؟ 
من 25 ســاله و متولد 27 مرداد 1372 هستم. 
بــرادری دوقلو دارم و زمانی که مادرم باردار بوده 
دچار حادثه می شود ومن دچار نارسایی رشد در 
پاها شده و به این ترتیب به طور مادرزادی دچار 
معلولیت می شوم. همچنین در سن 13 سالگی 
روزی برای خرید بــه بازار رفته بودم که با آقای 
مهدی ضیایی، مربی تیم ملی شنای کشور روبه رو 
شــدم. به این ترتیب وی که در حــوزه ورزش 
معلوالن فعالیت داشت، مرا نسبت به ورود به این 
عرصه تشویق کرد. در حالی با این پیشنهاد مواجه 
شــدم که تا آن موقع تجربه ای از شنا نداشته و 
حتی ترس از آب داشتم. به هر روی بعد از چند 
جلسه مشاوره با آقای ضیایی و تست هایی که در 
این زمینه انجام دادم به آموزش این رشته ورزشی 
عالقه مند شدم و این مسیر را آغاز کردم. چنانکه 
با گذشــت سه ماه از آموزش شنا موفق شدم در 
رقابت های کشــوری در تهران حضور پیدا کنم 
که در این مســابقات مدال برنز را کسب کردم و 
به تیم ملی دعوت شــدم. پس از هشت ماه از 
شــروع آموزش و تمرین در این رشــته نیز به 
رقابت های آسیایی 2009 توکیو راه پیدا کردم 
و به دو مدال طال و یک نقره رسیدم. همچنین 
در رقابت های جهانی آیواز 2011 امارات موفق 

به کسب دومدل برنز شدم.

  چگونه به عنوان معلم تربیت بدنی به کار 
مشغول شدید؟

پــس از پایان تحصیل در رشــته تربیت بدنی 
و فراهم شــدن فراغت بیشــتر به دنبال کسب 
شغلی بودم که مطلع شــدم آموزش وپرورش 
در فراخوانی بسته های حمایتی را برای جذب و 
اشتغال در نظر دارد. به این ترتیب با ارائه کارت 
مربیگری و احکام قهرمانی که داشتم درخواست 
دادم کــه پس از مصاحبه و طــی روند قانونی 
پذیرفته شــدم. درحال حاضر نیز در هفته 24 

ساعت در دو مدرسه به تدریس مشغولم.

  واکنش اطرافیــان بخصوص درمحیط 
کار نسبت به محدودیت های جسمی شما 

چگونه بوده است؟
 با وجود معلولیتی که دارم واکنش افراد به حضور 
من به عنوان معلم تربیت بدنی متفاوت اســت 
برای برخی این پرسش مطرح است من چگونه 
می توانم با وجود معلولیت در پاها شنا کنم و یا 

این رشــته را آموزش بدهم.؟ 
البته مدیران و مسئوالنی که 
بودند  خودم  معلم  درگذشته 
به توانایی های من واقف بودند 
و چنــدان این مســئله جای 
نداشت.  و شــگفتی  پرسش 
همچنیــن ایــن محدودیت 
دانش آموزان  بــرای  حرکتی 
قابل توجه بــود، چراکه آن ها 
با معلم ورزشــی روبه رو شده 
بودند که از جنس خودشــان 
است و محدودیت های جسمی 
دارد. همیــن امر نیز ســبب 
ایجاد انگیزه برای فعالیت های 

بیشتر ورزشی می شد. البته من برای جلب اعتماد 
و تقویت انگیزه گاهی اخبــار و تصاویری را که 
حکایت از موفقیت های من در رقابت های مختلف 
ورزشی داشت به آن ها نشان داده ام. از همین رو 
برخی دانش آموزان عالقه مند شدند در رشته شنا 
فعالیت جدی تری داشته باشند؛ چنانکه درحال 
حاضر با تعامل با خانواده ها؛ مشغول به آموزش 

چند تن از این دانش آموزان هستم. 

  آیا تا امروز شرایط و موانعی وجود داشته 
که روند آموزش و یا تدریس شما را تحت 

تأثیر قرارداده و با مشکالتی مواجه کند؟ 
من بارها با مشــکالت و موانعــی برای ادامه 
مســیر حرفه ای خود روبه رو شده ام؛ چنانکه 
برای تمرین و اســتفاده از استخرها فضاهایی 
وجود داشت که یا مســیر هموار نبوده و پله 
داشــته و یا ویلچر را به استخر راه نمی دهند. 
به طــوری که در ایــن موارد حتی مســیر 
رختکن تا استخر را با دست 
این مسئله  البته  طی کردم. 
واکنش مســئوالن استخر را 
نیز به همراه داشته و اراده و 
پشتکار مرا تحسین کرده اند. 
به هــر روی پافشــاری من 
ورزش  و  تمریــن  بــرای 
برای اطرافیان ســبب ایجاد 
همچنین  است.  شده  انگیزه 
آموزش  مجموعــه  قدردان 
وپرورش و بخصوص آموزش 
هستم  اســتان  اســتثنایی 
که بــا بهره گیری از بســته 
حمایتــی اشــتغال؛ فضا را 
برای فعالیتم فراهم کرده اند. همچنین نسبت 
به حضور دانش آموزان در رقابت های ورزشی 
توجه بسیاری دارند؛ چنانکه در سال گذشته 
دانش آموزان توانســتند با حضور در مسابقات 
متعدد موفقیت هایی را کسب کنند. البته من 
نیز به عنوان مربی و داور حضور داشــتم. در 
ادامه جا دارد اشاره کنم که خانواده ام نیز در 

این سال ها بسیار همراه و حامی بوده اند.

  برنامــه آینده شــما در زمینه ورزش 
حرفه ای و اشــتغال در کســوت معلمی 

چیست؟
 قرار اســت از امروز در بیســت و چهارمین دوره 
مســابقات قهرمانی کشور در تهران شرکت کنم 
و همچنین درحال آماده شــدن برای حضور در 
مســابقات برلین هســتم که قرار است یک ماه 
دیگر برگزار شود. البته از آنجا که فدراسیون اعالم 
کرده که بودجه ندارد؛ من به سختی برای خودم 
اسپانسر پیدا کردم. در واقع از تالش کوتاهی نکرده 
و معطل نماندم که آیا فدراسیون بودجه ای خواهد 
داشت که ما را بفرستد؟ به نظرم ما باید خودمان 
پشــتکار و اراده داشته و از هرگونه کوشش برای 
پیشرفت غفلت نکنیم. همچنین به لحاظ فعالیت 
در حرفه معلمــی نیز امیدوارم حضورم به عنوان 
معلم ادامه پیدا کند، چون به این شغل عالقه مند 
هســتم و همراهی با دانش آموزان به من انرژی 
می دهد. نکته دیگر اینکه قصد دارم با تالش برای 
کشف استعدادهای دانش آموزان، حضور آن ها را 
برای فعالیت در عرصه رشته های گوناگون تسهیل 
کنم. به این ترتیب با تالشی هرچند اندک احساس 
انزوا و گوشــه گیری که امروزه جامعه معلوالن را 
تحت تأثیر قرار داده، قدری کاهش دهم. به طوری 
که قادر باشند در جامعه براحتی فعالیت کرده و 
به هرآنچه که عالقه مند هستند؛ برسند. همچنین 
آرزو دارم شــرایط به گونه ای پیش برود که دیگر 
معلولیت شاخصه ای برای توانمندی و قضاوت ها 
نباشد و در عرصه های تحصیلی و اشتغال نیز همه 
افراد فضای کافی برای حضور و ابراز قابلیت های 
خود داشته باشند، به گونه ای که تفاوت میان افراد 

چندان چشمگیر به نظر نرسد.

در حوالی امروز2

 رئیس مجلس شورای اسالمی در مشهد 
عنوان کرد

  سهمیه بندی بنزین بدون فشار به مردم 

قدس: رئیس مجلس شورای اسالمی عصر روز گذشته به مشهد 
مقدس سفر کرد.

دکتــر علی الریجانی کــه با هدف زیارت حــرم مطهر رضوی، 
شرکت در شورای اداری و افتتاح چند طرح عمرانی در شهرستان 
تربت حیدریه به خراسان رضوی سفر کرده در بدو ورود به مشهد 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به اخباری مبنی بر سهمیه بندی 
بنزین گفت: آنچه در مورد بنزین در شــبکه های اجتماعی بیان 
می شود صحیح نیست. امروز )دیروز( در جلسه سران قوا بحثی 
در این خصوص شد که بنا شد سهمیه بندی به نحوی انجام شود 
که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید. قانون به این 

مسئله مجوز داده است تا با شرایطی انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین شب گذشته در شورای 
اداری خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت های خراسان رضوی در 
حوزه گردشگری، کشــاورزی و صنعت اظهار کرد: این استان از 
مزیت همسایگان برخوردار است و همین مسئله زمینه واردات و 

صادرات را فراهم می کند که باید از آن استفاده شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه واگذاری اختیارات 
مرکز به استان ها عالج مشکالت کشور است، خاطرنشان کرد: 
در جلســه ای با حضور استاندار خراســان رضوی و جمعی از 
نمایندگان مجلس، موضوع تفویض اختیارات ملی به مدیریت 
استان مطرح شد و راهکاری در این زمینه پیشنهاد کردم که 

امیدوارم به نتیجه برسد.
الریجانی در ادامه با بیان اینکه روی اجرای پروژه قطار سریع السیر 
مشهد-تهران اصرار داریم، افزود: پیگیر این مسئله هستم؛ پیش 
از این برای استفاده از فاینانس خارجی جهت اجرای پروژه مذکور 

با برخی از کشورها صحبت کردم که امیدوارم به نتیجه برسد.

  تأسیس کلینیک صنعتی در خراسان رضوی
اســتاندار خراسان رضوی هم در جلسه شــورای اداری استان 
گفــت: نهاد مردمی اقتصــاد مقاومتی اســتان هفته پیش با 
مشــارکت همه بخش ها راه اندازی شــد تا در آینده جایگزین 

دولت دیوان ساالر کشور شود.
علیرضا رزم حسینی، اظهار کرد: برای رفع برخی از موانع پیش 
روی توســعه و پیشرفت اســتان، مدل مثلث توسعه اقتصادی 
فرهنگی را کلید زده ایم تا با انسجام همه ارکان حاکمیت اعم از 
دستگاه های اجرایی، قضایی و نمایندگان مجلس زمینه پیشرفت 

اقتصادی فراهم شود. 
وی همچنین از تأســیس کلینیک صنعتی در استان خبر داد و 
گفت: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته، مسائل واحدهای صنعتی 

راکد، نیمه فعال و تعطیل در این کلینیک بررسی خواهد شد.

  کودکانه های بچه های کتابخوان برای 
کودکان مناطق سیل زده

قدس: کودکان کتابخوان خراسان رضوی در پویش بهار مهربانی 
نهاد کتابخانه های عمومی کشــور با اهدای اسباب بازی، اهدای 
کادوهای جشــن تولد و ارسال نامه کودکانه همدردی خود را با 

کودکان مناطق سیل زده ابراز کردند.
روشنک شفایی شهری کودک عضو کتابخانه فردوسی مشهد در 
نامه ای به کودکان سیل زده کشور نوشت: امیدوارم آسمان دوباره 

آبی شود و دیگر سیل نیاید. در قسمتی از این نامه آمده است:
سالم دوست سیل زده من 

می دونی من و دوســتانم خیلــی ناراحتیم که ســیل آمده و 
خانه هایتان را خراب کرده 

امیدوارم که آسمان دوباره آبی شود و دیگر سیل نیاید.امیدوارم 
دوباره خانه هایتان مثل روز اول درســت شود و دوباره بتوانید با 

خوبی و خوشی زندگی کنید. 
خدایا به مردم سیل زده کمک کن و صبرشان را زیاد کن.

  اهدای هزینه جشن تولد کودک 2 ساله به کودکان 
سیل زده

خبر دیگری حاکی اســت، خانواده نیک اندیش روداب سبزوار 
هزینه برگزاری جشــن تولد فرزندشــان را به کودکان مناطق 
ســیل زده کشــور اهدا کردند. یکی از اهالی شــهر روداب که 
نمی خواســت نامش ذکر شود هزینه جشن تولد فرزندش آرین 
کوچولو را به خرید اسباب بازی برای کودکان سیل زده اختصاص 
داد. این پدر و مادر نیکوکار با خرید اسباب بازی به مبلغ 500 هزار 
تومان و اهدا آن به کودکان مناطق سیل زده در کتابخانه شهید 

مصطفی خمینی روداب به پویش بهار مهربانی پیوستند. 

  واقفان گنابادی ۹ میلیارد ریال وقف 
نگهداری ایتام کردند

قدس:رئیس اداره بهزیستی گناباد گفت: واقفان این شهرستان 
برای نخستین بار 9 میلیارد ریال وقف نگهداری ایتام کردند. 

علی آراسته افزود: بخشی از یک واحد مسکونی به ارزش 7 میلیارد 
ریال در شهر گناباد بدین منظور وقف شد. 

وی اضافه کرد: وقف 24 ساعت آب چاه عمیق و باغات پسته در 
روســتای نوده پشنگ به ارزش 2 میلیارد ریال بر اساس وصیت 
مرحومه »ربابه نجاتی مهمنی« وقف دیگر یک خیراندیش گنابادی 
با این نیت محسوب می شود. رئیس اداره بهزیستی گناباد گفت: 
وقف به عنوان سنت حسنه اسالمی آن هم در حمایت از افراد و 
ایتام تحت پوشش بهزیستی و مشارکت خیران و واقفان گنابادی 

در این مسیر بسیار ارزشمند است. 

  ماه مبارک رمضان با صدا و سیمای 
خراسان رضوی

قدس: برنامه های متنوع و جذاب مــاه مبارک رمضان در صدا 
و ســیمای خراســان رضوی اعالم شد. براســاس این گزارش 
سیمای خراســان رضوی برنامه هایی همچون ویژه برنامه افطار 
به تهیه کنندگی علی خیابانی تنها و با اجرای ارشــیا صنعتی، 
ویژه برنامه سحر به تهیه کنندگی علی محمد کاظمیان و اجرای 
محمد رجائی پخش خواهد شد. ویژه برنامه قرآنی بینات نیز در 
این مدت از شــبکه استانی پخش خواهد شــد. در رادیو زیارت 
هم برنامه هایی همچون ویژه برنامه سحر به تهیه کنندگی امیر 
رئوف با عنــوان »رواق دل«، ویژه برنامه افطار به تهیه کنندگی 
علیرضا اعلم با عنوان »به وســعت آسمان«، ویژه برنامه »صبح 
و زیارت« به تهیه کنندگی طیبه تناکی و... پخش خواهد شد. 
در رادیو خراسان رضوی نیز برنامه هایی همچون نسیم سحری 
به تهیه کنندگی رضا ســلیمانی و صدای ربنا به تهیه کنندگی 

مصطفی اعلمی و محمدکمالی پخش می شود.
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یلدا آبان   نمایشــگاه کتاب تهران امســال نیز در حالی در مصلی پایتخت 
برگزار شده که تعداد زیادی از ناشران خراسان رضوی همچون سال های گذشته 
در آن حضور دارند و آثار چاپ شده خود را برای عالقه مندان به نمایش گذاشته اند، این 
موضوع ســبب شد تا به این بهانه با برخی از ناشــران درباره مشکالت نشر در خراسان 

رضوی گفت و گویی انجام دهیم که در ادامه می خوانید.

  ممیزی سلیقه ای با تیغ سانسور 
مؤلف، محقق و مدیر انتشارات ملک اعظم در گفت و گو با قدس آنالین با اشاره به اینکه مهم ترین 
مشکل در سال های اخیر گرانی کاغذ است، می گوید: این موضوع در میزان سرانه مطالعه کتاب 
نیز تأثیر گذاشــته و آن را کاهش داده است. سعید عاکف دومین مشکل را ممیزی سلیقه ای 
کتاب می داند و اضافه می کند: در دولتی که حرف از آزادی بیان بوده، ممیزی سلیقه ای با تیغ 
سانسور به جان مؤلفان و ناشران افتاده است.وی ادامه می دهد: ممیزی سلیقه ای یعنی برخی 
از ناظران از نگاه خودشان به مطالب کتاب ها نگاه کرده و مواردی را از اثر قبل از چاپ حذف 
می کنند که نویسنده اگر همان کتاب را به استان دیگری ببرد، بدون هیچ مسئله ای می تواند 

اثر خود را چاپ کند. مدیر انتشارات ملک اعظم بیان می کند: تاکنون اداره کل ارشاد خراسان 
رضوی در رفع این مشکل تالش زیادی انجام داده، اما به نتیجه ای نرسیده است.

  لزوم نظارت های محتوایی 
مدیرعامل انتشارات به نشر آستان قدس نیز در گفت و گو با قدس آنالین صحبت های خود را 
با ویژگی های نمایشگاه های فرهنگی آغاز می کند و می گوید: اهداف برگزاری این نمایشگاه ها 
عرضه آثار، وجود تخفیف مناسب، ارتباط با رقبا و تبلیغات و بازاریابی آثار است.سعیدی با تأکید 
بر اینکه در نمایشگاه کتاب تهران در سال جاری استانداردهای الزم برای عرضه مناسب کتاب 
به عالقه مندان وجود ندارد، ادامه می دهد: دغدغه جدی ناشــران گران بودن مواد اولیه بویژه 
کاغذ است. وی تأثیر گرانی کاغذ بر حوزه نشر را عدم استقبال مردم از خرید کتاب می داند و 
بیان می کند: مشکل دیگر ممیزی های سلیقه ای است که برای رفع آن الزم است نظارت های 

محتوایی جایگزین نظارت های سلیقه ای شود.

  دریافت کاغذ یارانه ای 
معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراسان رضوی درخصوص 
راهکارهای وزارت ارشاد برای رفع مشکل گرانی کاغذ ویژه ناشران در گفت و گو با قدس آنالین 
می گوید: این وزارتخانه اقدام به واردات کاغذ کرده و هر کدام از ناشــران با ثبت نام در سامانه 
مربوط به دریافت کاغذ یارانه می توانند کاغذها را از تعاونی ناشــران خراســان رضوی تحویل 
بگیرند.افشــین تحفه گر بیان می کند: هر کدام از ناشــرانی که تاکنون در این سامانه ثبت نام 
نکرده اند می توانند با ورود به آن ثبت نام کرده و کاغذ یارانه ای خود را از تعاونی ناشران استان 
دریافت کنند. وی درخصوص ممیزی سلیقه ای در نظارت کتاب ها، متذکر شد: هیئت بررسی 
و نظارت آثار نشر در خراسان رضوی عالوه بر اینکه همگی عضو هیئت علمی و افراد برجسته 
و باتجربه ای در خصوص بررسی آثار هستند، براساس مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 
بررسی ها را انجام می دهند.معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی ممیزی سلیقه ای را تکذیب می کند و می افزاید: اگر استان هایی هستند که این قوانین را 
در هیئت بررسی و نظارت مد نظر قرار نمی دهند، دلیل بر سلیقه ای عمل کردن بقیه هیئت های 

بررسی نیست و وزارت ارشاد باید درباره عملکرد آن ها تصمیم بگیرد.

قدس گزارش می دهد

گرانی کاغذ و ممیزی سلیقه ای؛ دو مشکل ناشران خراسانی

 با وجود معلولیتی که 
دارم واکنش افراد به 

حضور من به عنوان معلم 
تربیت بدنی متفاوت 

است برای برخی این 
پرسش مطرح است من 

چگونه می توانم با وجود 
معلولیت شنا کنم

بــرش

خبر

یادداشت  
مهدی کاهانی مقدم

تسنیم وضعیت راه اندازی موزه سینما در مشهد همچنان 
در هاله ای از ابهام است، اما معاون ارشاد خراسان رضوی نسبت 

به راه اندازی آن در سال 9۸ خوش بین است. 
مدت هاست که طرح موزه سینما در مشهد مطرح شده، اما هر 
بار به دالیل مختلف این طرح به تعویق افتاده و هنوز اجرایی 
نشــده است. مدتی بحث بر سر این بود که این موزه در رباط 
طرق راه اندازی شود و مکان الزم برای آن نیز پیش بینی شده 
بود، اما در نهایت این موزه عملیاتی نشد و امروز قریب به 10 

سال است که این طرح اجرایی نشده است. 
میراث فرهنگی، ارشاد و شهرداری سه رکن اصلی راه اندازی 
این طرح هستند که باید برای راه اندازی این موزه هم افزایی 
داشته باشند، اما تاکنون عمده تفاهم ها روی کاغذ باقی مانده 
و عملیاتی نشــده اســت. محمدرضا محمدی معاون ارشاد 
خراسان رضوی در مورد آخرین وضعیت راه اندازی موزه سینما 

در مشهد اظهار داشــت: اخیراً دوباره مکاتبه ای داشته ایم و 
تفاهماتی نیز با شهردار جدید مشهد داشته ایم تا فضایی را در 

اختیار بگذارند تا بتوانیم این موزه را راه اندازی کنیم. 
معاون هنری و سینمایی ارشاد خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
نامه  نگاری هایی نیز با سازمان سینمایی داشته ایم، ولی هنوز به 
نتیجه ای نرسیده ایم تأکید کرد: مشکل اصلی برای راه اندازی 

این موزه، مربوط به فضاســت که باید فضایی در اختیار قرار 
بگیرد که در کالنشــهر مشهد مرکزیت و نیز مراجعه کننده 
داشــته باشــد.  محمدی با عنوان اینکه رایزنی هایی در این 
زمینه با شهرداری و سازمان سینمایی در حال انجام است و 
امیدواریم در سال 9۸ این پروژه به سرانجام برسد، خاطرنشان 
کرد: این طرح در دوره چندین مدیرکل ارشاد خراسان رضوی 
مطرح بوده و شاید قریب به 10 سال است که مطرح شده، اما 
هنوز به نتیجه نرسیده و اینک نیز مروارید به عنوان مدیرکل 
ارشاد خراســان رضوی به صورت جدی پیگیر راه اندازی این 
موزه هســت.  وی بیان کرد: دنبال ســاخت و احداث موزه 
سینما در مشهد نیستیم، بلکه باید یک فضای آماده توسط 
میراث فرهنگی در اختیار ما قرار گیرد تا آن را تجهیز کنیم. 
موافقت هایی قبالً در مورد مکان موزه با میراث فرهنگی صورت 

گرفته بود که به دلیل بعد مسافت اجرایی نشد.

راه اندازی موزه سینما در مشهد همچنان در هاله ای از ابهام

  نمایش آثار نقاشی هنرمند بجنوردی 
در قاب نگارخانه گلشن

بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرست معاونت امور هنری اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی از برپایی نمایشگاه 
نقاشی هنرمند بجنوردی در نگارخانه مجتمع فرهنگی و هنری 
گلشن بجنورد خبر داد. ابوالحسن حیدری افزود: نرگس رازیان 
از هنرمندان انجمن هنرهای تجسمی است که آثار وی در قالب 
نمایشگاه به نمایش گذاشته می شــود. وی، هدف از برپایی این 
نمایشــگاه را شناسایی و معرفی ظرفیت های هنری هنرمندان، 
توجه به اقتصاد هنر، تشویق هنرمندان برای تولید آثار فاخر هنری 

و کمک به توسعه فرهنگ و هنر استان برشمرد. 
حیدری، خاطرنشــان کرد: این نمایشگاه به مدت یک هفته در 
نگارخانه مجتمع فرهنگی وهنری گلشن بجنورد صبح ها از 9 تا 
13 و عصرها 1۸ تا 21 برای بازدید عالقه مندان دایر خواهد شد. 

  ضرورت مدیریت خرید مایحتاج 
عمومی قبل از ماه رمضان

قیمــت اقالم خوراکــی و مصرفی خانوارها بــار دیگر و در 
آســتانه ماه مبارک رمضان، افزایش یافته و براساس تجربه 
گذشــته این روند افزایش قیمت ها همچنــان تداوم دارد. 
هرچند برخی اتفاقات سیاســی و اقتصادی در سطح کالن 
کشور شــاید دلیل اصلی این وضعیت بوده باشد، اما آنچه 
مسلم اســت اینکه افزایش تقاضا برای برخی اقالم و بویژه 
خوراکی ها در واپسین روزهای مانده تا ماه رمضان نیز تأثیر 

زیادی بر سرعت یافتن این روند داشته است.
ســال های گذشته که وضعیت کمی بهتر و با ثبات تر بود، 
برخی برنامه های دســتگاه های مســئول بــرای تنظیم و 
کنترل بازار را شاهد بودیم که امسال به نظر می رسد هیچ 
برنامــه مؤثری به منظور کاهــش قیمت ها به مرحله اجرا 

نرسیده و یا آنچنان که باید مؤثر نبوده است.
درحال حاضر گرانی روبه رشد اقالم مورد نیاز مردم و مایحتاج 
روزانه خانواده ها، واقعیتی اســت که در بازار مشــهد و دیگر 
شــهرهای خراسان رضوی به چشــم می خورد؛ مسئوالن از 
بازرسی های مستمر و برخورد با متخلفان صنفی می گویند، اما 
هرج و مرج قیمت ها بیداد می کند و هر فروشنده ای هر قیمتی 
که دلخواه اوست روی کاالهای فروشگاهش می گذارد و مردم 
نیز که مرجع تشــخیص قیمت واقعی در دسترس ندارند، به 
ناچار تن به خرید کاالی مورد نیازشــان می دهند. این روزها 
حتی لیبل قیمت روی اجناس هم سندیت ندارد و درحالی که 
قبالً بیشتر فروشگاه ها به منظور جذب مشتری، کاالها را چند 
درصد کمتر از قیمت درج شــده روی بسته بندی به مشتری 
عرضه می کردند، در وضعیت کنونی اجناس را بسیار گران تر از 
قیمت درج شده توسط کارخانه به فروش می رسانند و جالب تر 
آن که این رویه در سطح فروشگاه های شهر عادی شده و حتی 

حس گران فروشی را نیز به مشتریان القا نمی کند.
این همه، شــاید که نه بدون تردید ناشــی از کم کاری و 
تســامح و تساهل دســتگاه های متولی کنترل و نظارت بر 
بازار و همچنین مسئوالن برخورد با گران فروشی و متخلفان 
صنفی است که پرداختن به کم و کیف و دالیل این نقیصه 

را به مجالی دیگر موکول می کنیم.
اما آنچه در حال حاضر به نظر می رســد می تواند تاحدود 
زیادی در کاهش و یا دست کم در کنترل قیمت مایحتاج 
عمومــی مردم تأثیرگذار باشــد، مدیریت خرید این اقالم 

توسط خود مردم است.
از آنجایی کــه عموماً عادت کرده ایم خریدهای مناســبتی 
خودمــان را به اصطالح در دقیقه 90 انجام دهیم، همواره در 
مناسبت های مختلف سال و اعیاد، شاهد هجوم مردم به بازار و 
افزایش قیمت کاالها هستیم درحالی که وضعیت اقتصادی در 
گذشته ثباتی نسبی داشته و تشدید بازرسی ها و دیگر اقدامات 
کنترلی، تاحد زیادی تأثیرگذار بوده اســت؛ ولی گویا در این 
روزها و هفته های اخیر عنان کار از دســت دولتمردان خارج 
شده و تنها مدیریت خرید و تقاضا می تواند تاحد زیادی مانع 
سودجویی فرصت طلبان و متخلفان صنفی شود. کما اینکه 
برخی از متولیان و مسئوالن نیز با درک شرایط کنونی بازار، 

مردم را به مدیریت خرید مایحتاج خودشان دعوت کرده اند.
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