
 پلمب واحدهاى اقامتى شخصى بدون مجوز در 
امامزاده يحيى(ع)

هنرمندان مشهدى به شهرشان
بر نمى گردند

معاون دادستان مشهد خبر  داد گفت و گو با عليرضا سوزنچى، بازيگرپيشكسوت مشهدى

قدس: معاون دادســتان عمومى و انقالب 
مشهد به متوليان واحدهاى اقامتى شخصى 
بدون مجوز در محدوده آســتانه مقدســه 
امامزاده يحيى(ع) در منطقه ميامى هشدار 
داد. حجت االسالم و المسلمين سيد جواد 

حسينى كه در جلسه رابطين ادارات در...

قــدس: عليرضا ســوزنچى كاشــانى را از 
گذشــته هاى دور به عنوان يكى از بازيگران 
پيشكسوت وتوانمند تئاتر شهرمان مى شناسيم. 
او بازيگرى را در تئاتر دانش آموزى شروع كرد 
و توانست عنوان بازيگرى اول را به دست آورد 

و سال 56 با ...
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معاون اقتصادي وزيركشور خبرداد

قدم هاى رو به جلو 
براى حل مشكالت 

«پديده»

.......صفحه 3 

همزمان با يك سالگى تولد قل ها

پدر 5 قلوها 
بيكار شد

قدس:يكي از اصلي ترين موانع قانوني كه ازســوي بانك مركزي 
براي اعطاي تسهيالت 5000 ميليارد ريالي از سوي كنسرسيوم 

بانكي مطرح شده بود، با پيگيرى مسئوالن قوه قضائيه...
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درمان بيماران در راهرو !
قدس از وضعيت اين روزهاى بيمارستان قائم گزارش مى دهد
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.......صفحه 3 

استانداردر مراسم تجليل 
از امدادگران حوادث اخير 

استان عنوان كرد

65 درصد 
مساحت 
خراسان 

رضوى روى 
گسل زلزله

رئيس پليس اطالعات و امنيت عمومى فرماندهى انتظامى استان خبر داد 

كشف2 تن مواد غذايى فاسد در بجنورد 
بجنورد- خبرنگار قدس   رئيس 
امنيــت عمومى  پليس اطالعــات و 
فرماندهى انتظامى خراســان شمالى
 از كشــف 2 تن مواد غذايى فاســد و 
تاريخ مصرف گذشته در بجنورد خبر 

داد.
ســرهنگ صــادق نامور گفــت: برابر 
گزارش هاى رسيده مبنى بر اينكه در 
انبارى در حاشيه شــهر بجنورد مواد 
غذايى تاريخ مصرف گذشــته و فاسد 

نگهدارى مى شــود، موضوع در دستور 
كار پليــس اطالعات و امنيت عمومى 
فرماندهى انتظامى خراسان شمالى قرار 

گرفت.
ايــن مقام انتظامى افــزود: مأموران اين 
پليس پس از بررســى صحت و ســقم 
موضــوع و با هماهنگــى مراجع قضايى 
و مأموران گشــت معاونت غــذا و دارو و 
دانشــگاه علوم پزشكى از انبار مورد نظر 

بازديد كردند .

وى با بيان اينكه مأموران در بازرســى از 
انبار مذكور دو تن   مواد لبنى فاســد و 
تاريخ مصرف گذشته كشف كردند، بيان 
داشــت:  متخلفان با حــذف تاريخ مواد 
غذايى منقضى شده و درج تاريخ مصرف 
جديد با سه برند معروف  مواد لبنى اقدام 

مى كردند.
رئيس پليس اطالعات و امنيت عمومى 
فرماندهى انتظامى خراســان شمالى با 
اشــاره به اينكه مواد غذايى كشف شده 

براى معدوم سازى تحويل دانشگاه علوم 
پزشكى شد، تصريح كرد: اين مركز پخش 
بدون دريافت مجوز از ســازمان صنعت ، 
معدن و تجــارت و معاونت غذا و داروى 
دانشــگاه علوم پزشكى اســتان فعاليت 

داشت. 
ســرهنگ نامور خاطرنشان كرد: در اين 
خصــوص يك نفــر دســتگير و پس از 
تشكيل پرونده به مراجع قضايى معرفى 

شد.

نيشابور- خبرنگارقدس اقدام زيرساختى و 
هوشمندانه پليس نيشابوربا هدف افزايش امنيت 
و پيشگيرى كارى خالقانه است كه نشان دهنده 

اهميت دادن به اين مسائل است.
فرماندارويژه نيشــابور در بازديد ازطرح هوشمند 
سازى پليس اين شهر اظهار كرد: امنيت و آسايش 

از جمله ضروريات هر زندگى اجتماعى است.

ســعيد شــيبانى افــزود: پيشــگيرى علمى و 
هوشمندانه، واقعيتى انكارناپذيراست و همه بايد 
در پيشگيرى و توسعه امنيت كمك و مشاركت 

فعال داشته باشيم.
فرمانده انتظامى شهرســتان نيشابور نيز گفت: 
رويكــرد جامعــه محــورى پليــس مبتنى بر 
اعتمادسازى، رضايت مندى و با هدف پيشگيرى 

اجتماعى مى باشد.
سرهنگ حسين بيات مختارى مشاركت مردمى و 
مسئوالن را درتوسعه امنيت پايدار امرى ضرورى و 
مهم دانست و تصريح كرد: اميدواريم با توسعه اين 
طرح، اقدام هاى عملى خوبى در زمينه پيشگيرى، 
ارتقا، احساس امنيت و رضايت مندى شهروندان 

برداريم.

انجام طرح هوشمندسازى پليس شهرستان نيشابور

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

سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.
شماره پيامك:   300072305
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 رزمايش الى بيت المقدس
در 3 نقطه جاجرم 

جاجرم- خبرنگار قدس: فرمانده سپاه جاجرم از برگزارى 
رزمايش الى بيت المقدس در سه نقطه شهرستان خبر داد.

ســرگرد حسين اكبرى درگفت و گو با خبرنگار ما گفت:اين 
رزمايش امروز و در ســه نقطه شــهرى جاجرم، سنخواست 
وشــوقان تدارك ديده شده كه در جاجرم درمنطقه عمومى 
يوســف آباد  و در سنخواست وشوقان درحواشى شهر برگزار 

خواهد شد.
وى خاطر نشان كرد: هدف از برگزارى اين رزمايش سنجش 
نيروها وميزان اثر بخشى آن هاست كه عمدتاً نيروهاى داوطلب 

مردمى هستند.

مدير اين انجمن در گفت و گو با قدس عنوان كرد
  انجمن سينماى جوان خراسان شمالى 

نيازمند حمايت استاندار
بجنورد- خبرنگار قدس: مدير انجمن ســينماى جوان 
خراسان شمالى گفت: انجمن ســينماى جوان استان براى 
توسعه و گسترش بيشــتر نيازمند توجه ويژه مسئوالنى از 

جمله استاندار است.
محمــد رضا على آبادى  در گفــت و گو با خبرنگار ما اظهار 
داشت: با توجه به وجود مشكالتى در انجمن سينماى جوان 
خراسان شمالى، كمبود مكان و امكانات يكى از مشكالت مهم 
اين انجمن است كه طى دوره مديريت جديد اداره كل فرهنگ 

و ارشاد اسالمى استان به اين موضوع توجه شده است.
وى افزود: اگر مسئوالن ارشد استانى و ساير ادارات به لحاظ 
بودجه اى اين انجمن را حمايــت كنند مى توان بخش هاى 

مختلف را با افزودن سالن، استوديو و ... گسترش داد.
على آبادى خاطرنشان كرد : جوانان خراسان شمالى استعداد 
بااليى در بخش هنرى دارند كه بايد با ايجاد فضا  و زيرساخت 
مناسب زمينه جذب هرچه بيشتر آنان را فراهم كرد اين در 
حالى اســت كه به لحاظ شوق و اســتعداد جوانان استان، از 
فعاليت ها و برنامه هاى انجمن سينماى جوان استان استقبال 

خوب و بى نظيرى مى شود.

  بازسازى واحداث مدرسه زلزله زده 
توسط نيكوكاران

حسين پورحسين: نخستين گام بازسازى واحداث مدارس 
زلزله زده آموزش وپرورش خراسان رضوى در مدرسه آسيب 
ديده از زلزله انصار منطقه رضويه توسط خيران نيك انديش 
برداشته شــد. خانم سرور ميرصدرايى و خانم دكتر سعادت 
پيشــگام ساخت مدرسه ســازى درمناطق زلزله زده شدند.
معاون اداره نوسازى، دبيرمجمع خيرين مدرسه ساز و مدير 
اداره آمــوزش و پرورش منطقه رضويه بــا حضور در آيين 
كلنگ زنى اين مدرسه اقدام خداپسندانه خيرين مدرسه ساز 

را مورد قدردانى قرار دادند.

دبير ستاد انتخابات خراسان رضوى:
   فعاليت انتخاباتى احزاب فاقد مجوز 

غيرقانونى است
قدس:دبير ستاد انتخابات خراســان رضوى گفت: فعاليت 
انتخاباتى و سياسى احزاب، تشكل ها و جبهه هاى سياسى 

فاقد مجوز و پروانه بهره بردارى غيرقانونى است.
سيد مسعود محوالتى افزود:همه احزاب، تشكل هاى سياسى 
و جبهه هايى كه مجوز و پروانه فعاليت از كميسيون ماده 10 
احزاب دريافت كرده اند مى توانند وارد فعاليت هاى تبليغاتى 

و انتخاباتى شوند.
وى بر ممنوعيت فعاليت ساير احزاب و جبهه ها تاكيد و بيان 
كرد: در خراســان رضوى با وجود تشكيل پرونده اوليه براى 
107 تشكل و حزب سياسى به منظور دريافت مجوز، تاكنون 
فقط 53 حزب توانسته اند مجوز فعاليت از كميسيون ماده 10 

احزاب دريافت كنند.
وى ادامه داد: از 107 درخواســت تعــدادى مربوط به ايجاد 
نمايندگى تشكل هاى كشــورى و برخى هم براى دريافت 
مجوز مســتقل در استان بوده است. به جز بخشى كه مجوز 
دريافت كرده اند بقيه متقاضيان يا بعد از مراجعه اوليه ديگر 

پيگيرى نكرده اند و يا نقص پرونده داشته اند.
وى گفت: پرونده هاى مربوط به اين موارد در كميسيون ماده 
10 احزاب كشــور و نمايندگى كميسيون در استان بازاست 
بنابراين قابليت و امكان ادامه پيگيرى و انجام مراحل قانونى 

كار براى صدور مجوز را دارند.
محوالتى افزود: از مجموع 53 حزب داراى مجوز فعاليت در 
خراسان رضوى 28 مورد مربوط به جريان اصالح طلبى، 18 
مورد اصولگرا و هفت تشكل ديگر جريان اعتدالى هستند كه 

همه آنها در خانه احزاب عضويت دارند.
وى ادامه داد: در اين ميان برخى از اين تشكلها با وجود آنكه 
مجوز فعاليت دريافت كرده اند فقط در زمان هاى مشخصى 
همچون ايام انتخابات ظهور و بروز خارجى مى يابند و تعدادى 

حتى هنوز نتوانسته اند عقبه خود را تكميل كنند.
محوالتــى ســه جبهــه داراى مجــوز فعاليت را شــوراى 
سياســتگذارى اصالح طلبان كشور، جبهه مردمى نيروهاى 
انقالب اسالمى و جبهه پيشــرفت رفاه و عدالت ذكر و بيان 
كرد: بر اين اساس شعبه هاى استانى اين جبهه ها مشكلى 

براى فعاليت ندارند.

گفت و گو با عليرضا سوزنچى، بازيگرپيشكسوت مشهدى

هنرمندان مشهدى به شهرشان برنمى گردند
��ر

ســرور هاديــان  عليرضا ســوزنچى 
كاشــانى را از گذشــته هاى دور بــه عنوان 
يكى از بازيگران پيشكســوت وتوانمند تئاتر 
شــهرمان مى شناســيم. او بازيگــرى را در 
تئاتر دانش آموزى شــروع كرد و توانســت 
عنوان بازيگرى اول را به دســت آورد و سال 
56 با نمايــش «رامرودى ها» عنوان بازيگرى 
نخست راكسب كرد و استخدام اداره فرهنگ 
وهنر وقت با پست ســازمانى بازيگرى شد. 
گرچه هشت ســال از دوران بازنشستگى او 
مى گــذرد اما حضور مداوم و درخشــش در 
تئاتر و سريال ها حكايت از عالقه اى دارد كه 

هنرمند هيچ گاه بازنشسته نمى شود.
او اين روزها درمجموعه شبكه نمايش خانگى 
«عاشقانه» به كارگردانى منوچهر هادى و تهيه  
كنندگى مهدى گلستانه حضور جدى دارد و 
يك بار ديگر بازى دركنــار بازيگران مطرح 
كشــور مى تواند براى او و ســاير هنرمندان 
درخشــان هنر يــادآور اين نكته باشــد كه 
مشهد داراى ظرفيت هاى بسيارخوب هنرى 

است كه متأسفانه ديده نمى شوند.
گفــت و گــو با عليرضــا ســوزنچى را بين 
مجموعــه  در  تصويربــردارى  اســتراحت 

«عاشقانه» با هم مرور مى كنيم :
ايــن هنرمنــد بازيگرشــهرمان درخصوص 
حضــورش درمجموعــه «عاشــقانه» كه اين 
روزها طرفداران زيــادى براى به موقع ديدن 
قسمت هاى اين ســريال دارند، مى گويد:اين 
سريال در شبكه خانگى منتشر شد كه تاكنون 
پنج قسمت از آن در بازار توزيع شده است .اين 
مجموعه 15 قسمتى است كه از شهريور سال 
گذشته همزمان با عيدغدير كليد خورد و من 

در 13 قسمت آن به ايفاى نقش مى پردازم .

 بازى در نقش پولدار
وى درخصوص نقشــش در اين مجموعه نيز 
بيان مــى دارد: من درنقش محمد كوهى كه 
مرد پولدارى است و قصد ازدواج با يك خانم 

30 ساله را دارد، بازى مى كنم.
وى مى افزايــد: در اين مجموعه با بازيگرانى 
چون محمدرضا گلزار، ساره بيات، بهاره كيان 
افشار، حميدرضا پگاه، شمسى فضل اللهى، 
عليرضا زمانى نسب، حســين يارى، پانته آ 
بهرام، مسعود رايگان، يكتا ناصر ،سارا رسول 
زاده، مهناز افشارو فرزاد فرزين كه بازيگران 
اصلى «عاشــقانه» هســتند، بــه ايفاى يكى 

ازنقش هاى اصلى مى پردازم.
او در پاســخ به اين پرسش كه چرا با وجود 
بســيار خــوب در عرصه هاى  ظرفيت هاى 
تصوير طى اين ســال ها مشــهد نتوانســت 
همچون تئاتر جايگاه خودش را درسينماى 
كشور به دست آورد، مى گويد :به اعتقاد من 
شايد ما درشــهرمان هنرمندان بسيارخوب 
داشته باشيم وهمچنين مشكل لوكيشن هم 

نداشته باشــيم امامشكل 
ما بــه دليل وجــود يك 
ســرى قوانين دست و پا 

گيرسليقه اى است. 
ســوزنچى تأكيد مى كند: 
ايــن در حالى اســت كه 
هنرمندانــى كه مهاجرت 
كردند بعــد از مدتى هم 
كــه جايگاه خودشــان را 
در پايتخــت يافتند بازهم 

شرايط براى كاردرمشــهد را مهيا نديدند تا 
جايى كه ما كارگردان هاى خوب همشهرى 
چون صباغ زاده، جيرانى، سهيلى، اردكانى و... 

را داريم اما در مشهد فيلم نمى سازند.
اين بازيگرتئاتر و ســينماى مشهدى اذعان 
مى دارد: متأسفانه عالوه براين ما مشكل بودجه 

داريم چرا كه درمشهد تهيه 
كننــده و ســرمايه گــذار 
نمى تواند ريسك كند و اگر 
برخــى حمايت هاى دولتى 
براى برخى  پايتخت  كه در 
فيلم ها مى شود در شهرمان 
هم همين امكان مهيا شود 
فيلمســازى رونق مى گيرد 
وســرمايه گــذاران و تهيه 
كننده هــا بــراى حضور در 

سينماى مشهد رغبت  مى كنند.
وى ادامه مى دهد: ســينما هنر بسيارهزينه 
بردارى است اگر به كارگردان جوان ما كمك 
مالى بشــود مى تواند بازيگر چهره بياورد و 
بسيارى ازبازيگران شهرمان را با فيلمش به 

سينماى ايران معرفى كند.

 آموزشگاه هاى بازيگرى مثل قارچ 
روييده اند

سوزنچى درخصوص وضعيت آموزشگاه هاى 
بازيگــرى مشــهد نيــز بيــان مــى دارد: 
آموزشــگاه هاى بازيگرى درمشهد مثل قارچ 
روييده اند كه متولى آن هم ارشــاد اســت 
بايد بــراى آن فكرى بكننــد . در برخى از 
اين آموزشگاه ها هم به كارآموزان وعده هاى 
استفاده دركارهاى سينمايى  توخالى جهت 
مى دهند و اين مى شود كه اعتماد خانواده ها 
ازعملكرد اين آموزشــگاه ها ســلب مى شود 
و متأســفانه جذابيت اين قاب شيشــه اى 
خيلى ها را وسوســه مى كنــد .اين در حالى 
اســت كه مى آيند و هزينــه اى رابرخانواده 
تحميــل مى كنند اما دســت آخر هم فقط 
سرخوردگى برايشــان مى ماند. بايد كنترلى 
روى اين آموزشگاه ها و وعده ها يشان داشت. 
 وى كه تجربه بازيگرى چند دهه را در تئاتر 
مشــهد دارد، اذعان مى دارد: در نمايش هاى 
گالركته ،خانات،شقايق دره و نقل تلخ حضور 
داشتم و در زمينه تصوير در فيلم هايى چون 
روز حســرت، پرواز در حباب سيروس مقدم 
و من نه منم، و... به ايفاى نقش پرداخته ام. 

او با يادآورى خاطرات گذشته بيان مى كند: 
كار تصويررا از آن زمان كه تلويزيون مشهد 
هفته اى دو ســاعت برنامه داشــت شــروع 
كردم و هر هفته نيم ساعت درنمايش برنامه 

تلويزيونى حضور داشتم. 
وى يادآورشــد:براى سينما هم حمايت هاى 
مســئوالن را نيــاز داريــم ودرســينما هم 

مى توانيم موفق عمل كنيم .

اخـــبار2

رئيس اين شورا در خراسان شمالى
در گفت و گو با قدس خواستار شد 

  تسريع در روند پروژه شوراى 
هماهنگى تبليغات

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس شوراى هماهنگى تبليغات 
اســالمى خراسان شــمالى گفت: تســريع در روند احداث 
ساختمان شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى استان نيازمند 

توجه ويژه مسئوالن استانى و مرتبط است.
حجت االسالم محمدعلى ســاالرى درگفت و گو با خبرنگار 
ما اظهار داشــت: براى احداث ساختمان شوراى هماهنگى 
تبليغات اسالمى خراسان شمالى سال 87، زمينى به مساحت 
700 متر در نزديكى پليس راه بجنورد واگذار شــد كه بنا به 

داليلى نيمه تمام ماند.
وى با اشــاره به صرف هزينه 220 ميليون تومانى براى اين 
پروژه افزود: يكى از داليل نيمه تمام ماندن اين پروژه اين است 

كه پيمانكار به قرارداد عمل نكرده است.
حجت االسالم ساالرى تصريح كرد: براى رفع مشكل احداث 
پروژه ساختمان شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى استان 
جلساتى با مسئوالن در تهران برگزار شده كه مسئوالن زمين 

اوليه را مورد تأكيد قرار ندادند.
وى ادامه داد: طى اين جلسات همچنين، بودجه اى براى اين 
پروژه در نظر گرفته شد اما بايد مسئوالن نسبت به واگذارى 

زمينى با شرايط و مكان مناسب اقدام كنند.
وى افزود: مسئوالن ارشد شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى، 
در تخصيص هر ميزان اعتبار مورد نياز براى اســتان مشكلى 
ندارند اما تسريع در روند احداث ساختمان شوراى هماهنگى 
تبليغات اسالمى استان نيازمند توجه ويژه مسئوالن استانى و 
مرتبط است. وى يادآورشد: در اين زمينه حتى صحبت هايى 
با معاون اســتاندار و ديگر مسئوالن استانى شده اما در عمل 

اتفاقى نيفتاده است.
رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى استان با بيان اينكه 
براى احداث اين ســاختمان يك ميليارد تومان اعتبار برآورد 
شده اســت، گفت: از سال 93 تاكنون به دليل واگذار نشدن 
زمين مناسب، بودجه مورد نياز برگشت خورده است كه بايد 

بيشتر مورد توجه قرار بگيرد.
وى تصريح كرد: در حال حاضر ســاختمان فعلى شــوراى 

هماهنگى تبليغات اسالمى استان اجاره اى است.

 يادواره 4 فرهنگى شهيد 
در «زبرخان» 

دررود - خبرنــگار قدس: رئيس اداره آموزش وپرورش 
زبرخان در مراســم يادواره چهار شــهيد فرهنگى مدرسه 
كاردانش ابراهيم چهار قدمگاه گفت: شهدا فراتر ازماديات 
بودند وخواندن خاطرات شــهدا و مطالعه در زندگى آنان 

براى ما عبرت آموز خواهد بود. 
تاراش در خصوص شــهادت «شهيد حسامى» دبير شيمى 
آمــوزش وپرورش اعزامى از نيشــابور بــه جبهه ها گفت: 
اين شــهيد آرزو داشــت به صورت رو در رو با دشمن به 
شــهادت برســد كه همان طور هم شد و آخرين جمله اى 
كه در بى ســيم گفتــه بود «يا صاحب الزمــان (عج)» بود. 
در اين مراســم كه به مناســبت يادواره شهداى فرهنگى 
اين آموزشــگاه «شــهيدان رحمت اهللا محسنى، ابوالفضل 
بزرگمهر، رضا يادگار و جانباز شهيد قدمگاهى» برگزار شده 
بود، دهقان از يادگاران دفاع مقدس به روايت گرى دوران 

دفاع مقدس پرداخت.

  برگزارى جلسه توجيهى جشنواره 
كتابخوانى رضوى در نيشابور

كتابخانه هاى  اداره  نيشابور- خبرنگارقدس: سرپرســت 
نيشابور از برگزارى جلســه توجيهى  كتابخانه هاى عمومى 

نيشابور با محوريت جشنواره كتابخوانى رضوى خبرداد.
سرپرست اداره كتابخانه هاى عمومى نيشابور اظهاركرد: در اين 
جلسه راهكارهاى برگزارى هر چه بهتر جشنواره كتابخوانى 
رضوى با حضور مســئوالن كتابخانه هاى عمومى نيشــابور 

بررسى شد.
محمد رضا مقدم پاشــا گفت : تشــكيل بانك اطالعاتى از 
كودكان عضــو كتابخانه و عالقمند به فعاليت هاى فرهنگى، 
تبليغات مناسب در سطح شهربراى برگزارى مسابقه، برگزارى 
نشست هاى كتابخوان مدرسه اى و بررسى مشكالت كتابخانه ها 

از مهم ترين مباحث اين جلسه بود.

قدس: استقبال دامداران خراسان رضوى از پرورش شتر
نيش و نوش: چون شتر خيلى كم توقعه و ميشه با يك بوته 

خار شكمشو سير كرد!
قدس: بازديد مســافران قطار گردشگرى هزار و يك شب از 

مشهد
نيش و نوش: تو همين بازديد چيزاى عجيبى تو مشهد ديدن 
كه وقتى برگردن تا هزار و يك شب داستان دارن واسه تعريف 

كردن!
قدس: افزايش 6/7 درصدى رشد طالق در گناباد

نيش و نوش: كارشناســان كشور به اين نتيجه رسيدن كه 
دليل اصلى طالق ها، ازدواجه!

قدس: برگشت بيش از 235ميليون ريال از تخلفات نوروزى 
اصناف مشهد به مردم

نيش و نوش: پس شركت گاز مشهد هم از اصناف الگو گرفته 
كه اول تخلف كرد بعد پول رو برگشت داد!

قدس: نبود راهبرد خاص براى صدور زعفران
نيش و نوش: ولى تا بخواين راهبرد خاص واسه توزيع زعفرون 

تقلبى تو بازار كشور هست!
قدس: شرور قمه به دست نيشابورى زمينگير شد

نيش و نوش: وقتى از زندان در بياد يا كتاب به دســت شده 
يا اسلحه به دست!

��ر

پروين محمدى  فروردين ماه سال گذشته 
آقاى دانشــمندى و همسرش صاحب پنج 
فرزند شدند و اكنون اين پنج قلوها در عين 
سالمت و عافيت به سر مى برند و در جشن 
تولد يك سالگى خود كه توسط خيرين راه 
سالمتى در بيمارستان حضرت ام البنين(س) 
مشهد برگزار شد شركت كردند و موجبات 
شادى خانواده و تيم پزشكى بيمارستان را 

فراهم آوردند.
رئيس بيمارستان ام البنين (س) در گفت وگو 

باخبرنگارمــا گفت: متأســفانه همزمان با 
جشن يك ســالگى پنج قلوها پدر خانواده 
نگران وضعيت معيشــتى و آينده فرزندان 
خود مى باشد، چرا كه از سوى كارفرمايش  
بيكار شده است. دكتر فاطمه تارا يادآورشد: 
پدر پنج قلوها طى سال گذشته به صورت 
يك كارگر ســاده در گاودارى مشــغول به 
كار بوده و متأســفانه هم اكنون بيكار شده 
و نگران آينده خود، فرزندان و خانواده اش 

مى باشد.

همزمان با يكسالگى تولد قل ها

پدر 5 قلوها بيكار شد
باخبرنگارمــا گفت: متأســفانه همزمان با 
جشن يك ســالگى پنج قلوها پدر خانواده 
نگران وضعيت معيشــتى و آينده فرزندان 
خود مى باشد، چرا كه از سوى كارفرمايش  
بيكار شده است. دكتر فاطمه تارا يادآورشد: 
پدر پنج قلوها طى سال گذشته به صورت 
يك كارگر ســاده در گاودارى مشــغول به 
كار بوده و متأســفانه هم اكنون بيكار شده 
و نگران آينده خود، فرزندان و خانواده اش 
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جليل فخرايى  پروانه عارف، دانش آموخته رشته 
زبان انگليســى در مقطع ليســانس از دانشگاه تهران 
است  كه ازسال 52مدرس زبان در دبيرستان و سپس 
پيش دانشــگاهى بوده وپيش از اين در هنرستان نيز 

نقاشى تدريس مى كرده است.
 وى را بيشــتر از عرصه نقاشى به عنوان مدرس تاريخ 
هنــر در كليه محافــل ادبى و هنرى مى شناســيم . 
همزمان با برگزارى نمايشگاه نقاشى پروانه عارف گفت 

و گويى كوتاه با اين هنرمند پيشكسوت داشته ايم:
اين هنرمند شــهرمان در خصوص شروع به كارش در 
نقاشى مى گويد: در ابتدا از روى طرح هاى ديگران كار 
مى كردم واين الزمه كار يك هنرمند است كه از تجربه 

قديمى ها استفاده كند تا به آگاهى برسد.
وى ادامه مى دهد: ابزار كارم ابتدا مداد، مداد رنگى، آب 

رنگ، رنگ روغن، گواش و اكروليك بود.
اين نقاش چيره دســت در پاســخ به اين پرسش كه  
از چه زمانى به طور جدى كار نقاشــى را آغاز كرده، 
مى گويد :از سال60 به شــكل حرفه اى كارم را ادامه 

دادم و رنگ روغن،آب رنــگ واكروليك را به موازات 
هم كار كرده ام. ولى در ســال هاى اخير  بيشتر رنگ 

روغن بوده است. 
وى همچنين مى گويد : تقريباً 20سال  با مجوز اداره 
ارشاد آموزشكده نقاشى داشــتم، ولى دو سال پيش 
جمع كردم و درخواســت مؤسســه داده ام كه هنوز 

جوابى نيامده است.
ايــن هنرمنــد در ادامه مى افزايد : ســختى كار جزو 
زندگى ام بوده است. آدم تا سختى نكشد قدر آرامش 
را نمى دانــد، ســختى ها پيش نياز آرامــش آدمى در 

زندگى است.
پروانه عارف كه تا كنون 50 نمايشگاه داشته ،عالوه بر 
مشهد،با دعوت اداره ارشاد،در شهرهاى تهران،اصفهان 
و شــهرهاى همجوار  مشــهد كارهايش را به نمايش 
گذاشته اســت.همچنين نمايشگاه هايى نيز به صورت 
جمعى در تركمنســتان،دبى و مرو داشته و در حال 
حاضــر آثار او درنگارخانه  ارغوان مشــهد  به نمايش 

درآمده است .

گفت و گويى كوتاه با پروانه عارف هنرمند نقاش 

سختى كار نياز زندگى است

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال تلگرام
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سعيد ترشيزى

  ورود به تئاتر سخت بود

اين بازيگر ســينما و تئاتر درخصوص جايگاه هنر تئاتر مشــهد خاطر نشــان 
مى ســازد :در زمان ما ورود به تئاتربسيار سخت بود. به خاطر دارم گرفتن يك 
اتاق تمرين بسيار مشكل بود. حاال عالقمندان تئاتر براحتى مى توانند تئاتر كار 
كنند. اكنون درمشهد هرشب چهار الى پنج اجرا داريم و خانواده ها براى تئاتر 
درســبد خانوار جايى رابراى آن در نظر گرفته اند و از طرفى درخشش و حضور 
تئاترهاى مشهد نشان از همين ادعاى نسل خوب و عالقمند درتئاتر  دارد كه 

با هزينه خودشان تئاتر كار مى كنند.



روی �ط حاد�
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معاون دادستان مشهد خبر  داد

  پلمب واحدهاى اقامتى شخصى بدون 
مجوز در امامزاده يحيى(ع)

اعلمــى: معاون دادســتان 
عمومى و انقالب مشــهد به 
متوليــان واحدهــاى اقامتى 
شــخصى بــدون مجــوز در 
مقدســه  آســتانه  محدوده 
امامزاده يحيى(ع) در منطقه 

ميامى هشدار داد.
حجت االسالم و المسلمين سيد جواد حسينى كه در جلسه 
رابطيــن ادارات در كميته حل اختالف هيئت هاى مذهبى 
ستاد امر به معروف و نهى از منكر خراسان رضوى درمحل 
امامزاده يحيى(ع) ســخن مى گفت، افزود:از آنجا كه بقعه 
متبركه امامزاده يحيى(ع) در كشور شاخص و ساالنه پذيراى 
5 ميليون زائر و گردشگر خارجى است، بنابراين ساماندهى 
مراكز اقامتى شخصى در اين منطقه الزم و ضرورى است و 
مراكز اقامتى بدون مجوز در محدوده مسكونى اين امامزاده 

پلمب خواهد شد.
رئيس دادســراى عمومــى و انقالب ناحيه چهار مشــهد 
همچنيــن با تأكيــد بــر بازديدهــاى دوره اى متوليان از 
ســوئيت هاى اقامتى مجموعه زيارتى افزود:ايجاد امنيت و 
برطرف شــدن دغدغه هاى اسكان زائران از جمله مهم ترين 
وظايف متوليان اين مجموعه اســت كه بايد با تهيه شيوه 
نامه ميهمانپذيرها نسبت به برطرف كردن مشكالت اسكان 

زائران سعى و تالش پيشگيرانه انجام شود.
وى تصريح كرد: با توجه به استقبال ميليونى زائران ازآستانه 
مقدسه امامزاده يحيى(ع)  ذبح احشام قربانى نيز تهديدى 
جدى براى بهداشت عمومى است كه بايد متوليان با توجه 
به پيش بينى كشتارگاه بهداشــتى دام در منطقه زائران را 

براى انجام قربانى خود به اين محل راهنمايى كنند.

در جوابيه گزارش قدس عنوان شد
  آب منطقه اى آمادگى لغو قرار داد با 

كشاورزان پايين دست سد كارده را دارد
قدس: جوابيه شــركت آب منطقه اى خراســان رضوى در 
پاسخ به گزارش روزنامه قدس در تاريخ  96/1/28 با عنوان: 
«اختالف شركت آب و فاضالب مشهد و آب منطقه اى سبب 
شد؛ نابودى اراضى كشاورزى پايين دست سد كارده» جوابيه 

اى ارسال كرده كه در آن آمده است:
 شركت آب منطقه اى خراسان رضوى به منظور تأمين بخشى 
از كسرى آب شرب شهر مشهد، در قالب تفاهمنامه هاى منعقد 
شده با كشاورزان اراضى پاياب سد كارده نسبت به جايگزينى 
پساب خروجى تصفيه خانه پركندآباد با حقابه كشاورزان اقدام 
كرده است، متعاقباً با اجراى حدود 60 كيلومتر خطوط لوله 
و ساخت دو ايستگاه پمپاژ، پساب تصفيه خانه پركندآباد را به 
اراضى پاياب سد كارده منتقل و تحويل كشاورزان مى كند، اما 
در سال هاى اخير با توجه به افزايش توليد فاضالب، كيفيت 
پســاب خروجى تصفيه خانه تا حدودى كاهش يافته است. 
در اين راستا شركت آب و فاضالب مشهد كه متولى تصفيه 
فاضالب اســت با اجراى طرح ارتقاى كمى و كيفى تصفيه 
خانه نســبت به اصالح كيفيت پساب خروجى تصفيه خانه 
اقدام كرد كه به تبع آن ظرفيت خروجى تصفيه خانه كاهش 
يافته اســت. ولى با تمهيدات الزم پساب به ميزان حقابه به 
كشاورزان تحويل مى شود و به محض تكميل شدن فاز اول 
ارتقا يافته تصفيه خانه، بالفاصله وارد مدار خواهد گشت. در 
عين حال شركت آب منطقه اى در پاسخ به اعتراض تعدادى از 
كشاورزان و مسئولين از چند سال قبل طى مكاتباتى آمادگى 
خــود را جهت لغو قرارداد و تحويل مجدد آب از ســدكارده 
مطابق آورد ساالنه اعالم كرده كه به داليل مختلفى تاكنون 

استقبالى از سوى كشاورزان صورت نگرفته است.
* جوابيه شركت آب و فاضالب

همچنين روابط عمومى شــركت آب و فاضالب مشهد در 
پاسخ به اين گزارش جوابيه زير را ارسال كرده است:

- شــركت هاى آب و فاضالب متولــى جمع آورى و تصفيه 
فاضالب بوده و بايد پساب حاصل از تصفيه فاضالب تصفيه 
خانه ها را جهــت جايگزينى با آب قابل شــرب در اختيار 

شركت هاى آب منطقه اى قرار دهند.
- در مــورد تصفيه خانه هاى پركندآباد يــك و 2 نيز كل 
پساب حاصل در اختيار شركت آب منطقه اى قرار گرفته، 
اما واقعيتى كه در موضوع طرح شــده به آن اشــاره نشده، 
اين اســت كه ارتقاى كمى و كيفى تصفيه خانه پركندآباد 
2 از ســال گذشته به پيمان واگذار شــده كه اين پروژه با 
هزينه بيــش از 1500 ميليارد ريال در حال انجام اســت. 
براى انجام اين پروژه بناچار ظرفيت تصفيه خانه پركندآباد 
2 كاهــش يافته و اين موضوع كتباً به اطالع شــركت آب 
منطقه اى خراسان رضوى رسيده كه تعهدات فروش و توزيع 
پساب را مطابق ظرفيت باقى مانده تصفيه خانه هاى يك و 

2 پركندآباد انجام دهد.
- الزم به ذكر اســت، ميزان پساب تحويلى به شركت آب 
منطقه اى خراسان با وجود تقليل ظرفيت، چندين برابر آب 

تحويلى از سدكارده بوده است.
- ضمنــاً در گزارش از قول عضو شــوراى اســالمى بخش 
مركزى مشهد عنوان شده كه شركت آب و فاضالب مشهد 
هيچ پســابى به كشــاورزان و متولى آن يعنى آب منطقه 
تحويل نمى دهد، ناشــى از ناآگاهى ايشــان اســت و كليه 
پســاب هاى تصفيه خانه هاى فاضالب شهر مشهد تحويل 
شركت آب منطقه اى خراسان مى شود كه مقدار 350 ليتر 

در ثانيه آن از محل تصفيه خانه هاى پركندآباد است.
- الزم به ذكر است براساس قانون، پساب هاى تحويلى بايد 
صرف جايگزينى با آب شرب چاه هاى كشاورزى براى تأمين 
آب شرب مشهد شود كه تاكنون اين مهم نيز صورت نگرفته 

است.

  قاتل خاموش جان 2 كارگر را گرفت
قدس: دو كارگر يكى از كارخانجات صنعتى فريمان در پى 

گازگرفتگى جان باختند.
فرمانده انتظامى «فريمان» بــا اعالم اين خبر گفت: در پى 
كســب خبرى مبنى بر مرگ مشــكوك دو كارگر يكى از 

كارخانه هاى شهرك صنعتى، پليس آگاهى وارد عمل شد.
وى افزود: در بررسى ها مشخص شد، چهار كارگر كارخانه در 

اتاق تبديل كاغذ و خمير دچار گازگرفتگى شده اند.
سرهنگ قربانى بيان داشت: متأسفانه در اين حادثه دو تن 
از كارگران به نام هاى جواد (40 ســاله) و قاسم (30 ساله) 
پيش از رســيدن نيروهاى امدادى فوت و دو نفر ديگر نيز 
توسط نيروهاى امدادى احيا و از مرگ حتمى نجات يافتند.

  كولر پايان زندگى مردى را رقم زد
قدس: مردى جوان در خواف هنگام ســرويس كولر دچار 

برق گرفتگى شد و جان باخت.
فرمانده انتظامى خواف گفت: يك فقره مرگ مشــكوك در 
شــهر سنگان به مركز 110 اعالم شد كه بالفاصله تيمى از 

مأموران به همراه عوامل امدادى، به محل اعزام شدند.
سرهنگ قربانعلى قربانى تصريح كرد: در بررسى ها مشخص 
شــد مردى جوان به نام امير هنگام سرويس كولر منزلش 

دچار برق گرفتگى شده و فوت كرده است.
ســرهنگ قربانى با اشــاره به انتقال جســد به سردخانه 
خاطرنشان كرد: كارشناسان در بررسى اوليه، رعايت نشدن 

اصول ايمنى را علت اين حادثه دانسته اند.

  سارق هنگام سرقت به دام افتاد
قدس: پليس فيروزه با دســتگيرى سارق حرفه اى در حال 

سرقت پرده از 14 فقره سرقت برداشت.
فرمانده انتظامى فيروزه گفت: مأمــوران كالنترى مركزى 
هنگام گشت در روستاى حسن آباد مردى جوان را در حال 
جابه جايى دو عدد كپســول گاز از يك ساختمان در حال 
ساخت به داخل يك دستگاه خودرو وانت پيكان مشاهده و 

براى بررسى موضوع وارد عمل شدند.
سرهنگ «سيدمحمد باقرى» افزود: پس از بررسى اظهار مرد 
جوان با توجه به تناقض گويى هايش او را براى بررسى بيشتر 
به مقر انتظامى منتقل كردند. مظنون در بازجويى هاى اوليه 
منكر هرگونه جرمى بود كه در ادامه با احضار مالك ساختمان 

متهم به سرقت از ساختمان در حال احداث اعتراف كرد.
ســرهنگ باقرى عنوان كرد: با توجه به گزارش سرقت هاى 
مشــابه در همان محدوده متهم طى چند مرحله بازجويى، 
به 13 فقره سرقت ديگر از ساختمان هاى در حال احداث و 
سرقت داخل خودرو در سطح شهرستان فيروزه اعتراف كرد.

  دستگيرى 2 سوداگر مرگ با  4 كيلو 
مواد افيونى

قدس: پليس گناباد ضمن دستگيرى دو سوداگر مرگ بيش 
از چهار كيلو موادافيونى كشف كرد.

فرمانده انتظامى گناباد در تشريح خبر گفت: يكى از تيم هاى 
پليس مبــارزه با موادمخدر ايــن فرماندهى هنگام كنترل 
خودروهاى عبــورى در محور گناباد- تربت حيدريه به يك 

دستگاه وانت پيكان مشكوك شدند.
ســرهنگ «على اكبر كيانى» افزود: مأموران پس از هدايت 
خودرو به داخل ايستگاه در بازرسى دقيق آن مقدار دو كيلو 
و 700 گــرم ترياك كه به طــرز ماهرانه اى در بدنه خودرو 

جاسازى كرده بود كشف كردند.
وى تصريح كرد: در همين راستا مأموران در عملياتى ضربتى 
با دســتگيرى يكى از عامالن تهيه و توزيع موادافيونى در 

گناباد يك كيلو و 400 گرم حشيش كشف كردند.

  كشف پنج تن و 880 كيلو شير قاچاق
قدس: مأموران پاســگاه انتظامى كوه سفيد باخرز كاميون 
حامل پنج تن و 880 كيلو شير قاچاق را پيش از رسيدن به 

مقصد شناسايى و توقيف كردند.
فرمانده انتظامى باخرز گفت: مأموران پاســگاه كوه سفيد 
هنــگام كنتــرل خودروهاى عبــورى در محــور باخرز به 
تربت جام به يك دستگاه كاميون حامل شير مشكوك شدند.
ســرهنگ «على ميرجردوى» افزود: مأموران پس از متوقف 
كردن خودرو و بررســى مدارك بار، مقدار پنج تن و 880 
كيلو شير قاچاق و فاقد هرگونه مجوز بهداشتى كشف كردند.
وى با بيان اينكــه ارزش ريالى محموله قاچاق 76 ميليون 
ريال برآورد شــده است، اظهار داشت: خودرو توقيف و فرد 
متخلف براى سير مراحل قانونى به مقام قضايى معرفى شد.

  سارق احشام زمينگير شد
قدس: با سرعت عمل پليس، سارقان 17 رأس گوسفند از 
روستاى چمن آباد خواف كمتر از 6 ساعت دستگير شدند.

فرمانده انتظامى خواف با اعالم اين خبر گفت: در پى سرقت 
17 رأس گوسفند از يكى از دامدارى هاى روستاى چمن آباد 

تيمى از پليس آگاهى اين فرماندهى وارد عمل شد.
ســرهنگ قربانعلى قربانى افزود: كارآگاهان با بررسى محل 

سرقت به راننده يك دستگاه وانت نيسان مظنون شدند.
وى تصريح كرد: تيم رسيدگى كننده پرونده پس از يكسرى 
تحقيقات گســترده محل اختفاى اين فرد را دركمتر از 6 
ساعت از زمان اعالم ســرقت در يكى از شهرهاى همجوار 

كشف و در اقدامى ضربتى وارد عمل شدند.
سرهنگ قربانى عنوان كرد: در اين عمليات ضمن دستگيرى 

سارق و همدسش احشام مسروقه كشف شد.

  توقيف سمند با 24 كيلو موادافيونى
قدس: پليس تربت حيدريه در بازرســى از يك دســتگاه 

خودرو سمند بيش از 24 كيلوگرم موادافيونى كشف كرد.
فرمانــده انتظامــى تربت حيدريه با اعــالم اين خبر گفت: 
سه شنبه مأموران مستقر در ايستگاه بازرسى شهيد شيردل 
كامه هنگام كنتــرل خودروهاى عبورى به يك دســتگاه 
خودروى سمند كه از استان هاى جنوبى به سمت مشهد در 

حركت بود، مشكوك شدند.
سرهنگ «اكبر آقابيگى» افزود: مأموران ايستگاه بازرسى پس 
از هدايت خودرو به داخل ايســتگاه در بازرسى دقيق مقدار 
24 كيلو و 400 گرم موادمخــدر از نوع ترياك كه به طرز 

ماهرانه اى در بدنه خودرو جاسازى شده بود، كشف كردند.
وى تصريح كرد: خودرو سمند توقيف و متهم 33 ساله پس 
از بازجويى هاى تكميلى با تشكيل پرونده براى سير مراحل 

قانونى روانه دادسرا شد.
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دالر

خبر

بيش از60درصد زايمان ها در نيشابور طبيعى است

نيشابور- خبرنگارقدس  رئيس بيمارســتان حكيم نيشابور از كاهش مرگ و مير 
نوزادان و بهبود شاخص سزارين بار اول در اين بيمارستان خبر داد.

دكتر على اصغر نورى گفت: در ســال گذشته 8901 مورد زايمان در بيمارستان حكيم 
انجام شده كه 61در صد زايمان طبيعى و 39 در صد سزارين مى باشد. تعداد سزارين بار 
اول1443در سال 94بوده كه با ادامه برنامه هاى طرح تحول سالمت به 1322زايمان در 

سال 95رسيده است كه نشان دهنده كاهش قابل قبولى است.
وى افزود : بر اساس برنامه هاى انجام شده ،ميزان مرگ ومير نوزادان 7/9 در هر 1000 
تولد زنده در سال 94 به 6/6 در هر 1000 تولد زنده در سال 95 كاهش داشته است. الزم 
به ذكر است شاخص متوسط جهانى 19 و متوسط كشورى 11مرگ نوزاد در هر 1000 

تولد زنده است، كه بيمارستان عملكرد مطلوبى داشته است.

خبر

آغاز توزيع تخم نوغان يارانه اى در خراسان شمالى 

بجنورد- خبرنگار قدس  مدير امور طيور، زنبورعســل وكرم ابريشم سازمان جهاد 
كشاورزى خراسان شمالى از توزيع تخم نوغان يارانه اى دراستان خبرداد.

حسين رضازاده در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: با توجه به هماهنگى هاى به عمل آمده 
توزيع تخم نوغان با قيمت يارانه اى هرجعبه 75 هزار ريال از طريق نمايندگى مركز توزيع 

تخم نوغان در استان در سال 96 آماده توزيع است.
وى اظهار داشت: نوغانداران مى توانند به صورت گروهى يا انفرادى نسبت به ثبت سفارش ميزان 
تخم نوغان مورد نياز خود اقدام كنند.  وى افزود: هم چنين بنا به درخواست نوغانداران و 
طى هماهنگى به عمل آمده با مدير صندوق بيمه كشاورزى استان، متقاضيان مى توانند 
در صورت تمايل با پرداخت مبلغ بيمه سهم متقاضى از مزاياى بيمه دوره پرورش كرم 

ابريشم نيز بهره مند شوند.

قدس  مديرعامل مخابرات خراســان رضوى 
از 5 ميليون و 200 هزار مشــترك تلفن ثابت، 
5ميليون و 400 هزارمشــترك تلفن همراه  و 
800 هزار مشترك پرسرعت ADSL خبر داد.

ساالرى كه در جلسه شواري اداري شهرستان 
طرقبه و شانديز سخن مى گفت  هدف نهايي 
شــركت مخابرات را ارائــه بهترين خدمات 
ارتباطي به مشتركان خود اعالم كرد و  گفت: 
مخابرات در شهرستان طرقبه و شانديز از زير 
ســاخت هاي خوب ارتباطي بهره مند است 
به طوري كه در اين دو شهرســتان 40 هزار 
مشترك تلفن ثابت ،59 كافؤ مسي و 22 كافؤ 
نوري وجود دارد و ضريب تلفن ثابت شهرستان 
طرقبه و شاندير با عدد 43 از استان هم باالتر 

مي باشد.
وى بيان كرد: 47 روستاي اين دو شهرستان 
تحت پوشش شبكه همراه مي باشد و 14 هزار 
پورت اينترنت در اين شهرستان ها مهيا  است 
كه مشــتركان مي توانند براحتي از خدمات 

شبكه  ADSL  استفاده كنند.
وى افزود: توســعه زير ساخت هاي ارتباطي و 
افزايش چهار برابري پهناي باند از برنامه هاي 
مخابرات منطقه خراســان رضوي در اين دو 
شهرستان  است، كه به سرعت در حال انجام 
مي باشــد.  در اين جلسه همچنين خزائي به  
عنوان رئيس جديد مخابرات اين شهرســتان 
معرفي و از زحمات ذاكر، رئيس سابق مخابرات 

طرقبه و شانديز قدردانى شد. 

مديرعامل مخابرات خراسان رضوى خبر داد

افزايش 4 برابري پهناي باند درشهرستان طرقبه و شانديز

قدس  دبيــركل جمعيت هالل احمر در 
مراســم تجليل از امدادگــران و نجاتگران 
فعال در حــوادث اخير خراســان رضوى، 
گفت: مسئوالن جمعيت هالل احمر كشور 
جهت رســيدگى به امور زلزلــه  زدگان در 
فاصله كمتر از ســه ســاعت از تهران وارد 
منطقه محل حادثه شــدند و اين بيانگر آن 
است كه هالل احمرهيچگاه حادثه ديدگان 

را تنها نمى گذارد. 
افــزود: جمعيت هالل  مصطفى محمديان 
احمر 10 هزار نيروى امدادگر و نجاتگر دارد 
و معتقديم كــه تمامى خدمتگزاران در اين 
مجموعه بايد قدر و ارزش لباســى را كه بر 
تن دارند بدانند، زيرا اين لباس، لباس تقوا 

و خدمت است.

 روند مطلوب امدادرسانى به زلزله زدگان
استاندار خراســان رضوى هم با بيان اين 
كه وقوع حــوادث طبيعى، امرى اجتناب 
ناپذير اســت، گفت: امدادگران، فرشتگان 
و ياوران بى مدعاى كمك رســانى به هم 
نوعان خود هســتند كــه در رخدادهاى 
گوناگــون كارنامه درخشــانى از خود به 

جاى گذاشته اند. 
رشيديان، روند امداد رســانى، آوار بردارى 
و آغاز بازســازى خسارت هاى سيل و زلزله 
اخير اســتان را مطلوب ارزيابــى و بر لزوم 

استمرار اين روند تأكيد كرد.  
وى با تشــريح موقعيت جغرافيايى استان، 
گفــت: 65 درصد از مســاحت خراســان 
رضوى بر روى گســل زلزلــه و 35 درصد 
از آن در معرض ســيل قــرار دارد كه اين 
وضعيــت، مى طلبد مقاوم ســازى منازل 
بويژه در روســتاها را با جديت بيشــترى 

دنبال كنيم. 
آمــوزش،  رضــوى،  خراســان  اســتاندار 
اطالع رسانى به موقع و آمادگى دستگاه هاى 
بحران مــدار را از جمله مواردى دانســت 

كه در راستاى كاهش خسارات، همواره بايد 
مورد نظر قرار داشته باشد.   

 بسيج همه امكانات هالل احمر در زلزله
همچنين ســيدمجتبى احمدى، مديرعامل 
جمعيت هالل احمر خراسان رضوى، اظهار 
داشت: از نخســتين لحظات و دقايق وقوع 
زلزله سفيدســنگ همــه نيروهاى امدادگر 
و نجاتگــر جمعيت هالل احمر خراســان 
رضوى در حالــت آماده باش قرار گرفتند و 

امدادرســانى به زلزله زدگان اين حادثه به  
دو صورت زمينى و هوايى انجام شــد و در 

اين راستا 102 خودرو عملياتى و امدادى از 
جمله آمبوالنس، مينى بوس، ســت نجات، 
خودرو ارتباطات، خودرو ســنگين، خودرو 
آنست و بالگرد MI17 فعاليت داشته و 67 

روستاى آسيب ديده امدادرسانى شدند.
وى افــزود: در زلزلــه اخير اســتان 2639 
چــادر، 3909 تختــه پتــو، 2244 قطعه 
موكــت، بيش از 20 تن برنــج، 16 هزار و 
904 كيلوگرم انواع حبوبات، كنسرو، چاى 
و روغــن وهمچنين ســت ظــروف و پك 

بهداشتى توزيع شد.
گفتنى اســت؛ در اين مراسم از امدادگران 
و نجات گران از ســوى اســتاندار خراسان 

رضوى تجليل به عمل آمد.

در مراسم تجليل از امدادگران حوادث اخير استان عنوان شد

65 درصد مساحت خراسان رضوى روى گسل زلزله

قدس  يكي از اصلي ترين موانع قانوني كه ازســوي 
بانك مركزي براي اعطاي تسهيالت 5000 ميليارد ريالي 
از ســوي كنسرسيوم بانكي مطرح شده بود، با پيگيرى 
مســئوالن قوه قضائيه رفع شــد.رئيس كارگــروه ويژه 
پيگيري حل مشكالت شــركت پديده شانديز با اعالم 
اين خبر گفت: اين اقدام در پى درخواست بانك مركزي 
در اوايل اســفند ماه سال گذشــته با توجه به وضعيت 
فعلي شركت ازجمله شــمول ماده 141 قانون تجارت 
و چك هاي برگشــتي متعدد، منوط به صدور مجوز از 
ســوي مرجع قضايي براي مستثني شدن شركت ازاين 
وضعيت انجام شد.وى ياد آور شد: با پيگيري هاي انجام 

شده روز گذشته موضوع بالمانع بودن پرداخت تسهيالت 
مورد نظر در قالب كنسرســيوم بانكــي اعالم و موضوع 
به معاونت نظارتي بانك مركزي ابالغ شــد. دين پرست 
اظهــار اميدواري كرد با توجه بــه تأييد طرح توجيهي 
فني، اقتصادي و مالي شركت از سوي كنسرسيوم بانكي، 
دستور صريح رئيس كل بانك مركزي براي اقدام عاجل 
درايــن خصوص و در نهايت برطرف كردن موانع قانوني 
موجود، در اولين فرصت شاهد پرداخت تسهيالت مصوب 
ازســوي كنسرسيوم بانكي و در نتيجه آن آغاز عمليات 

اجرايي پروژه پديده شانديز خواهيم بود.
وي همچنين از تمــاس تلفني خود با مديرعامل بانك 

صــادرات و تــدارك آن بانــك براي برگزاري جلســه 
كنسرسيوم بانكي در هفته آينده خبر داد.

معاون اقتصادي وزيركشور خبرداد
قدم هاى رو به جلو براى حل مشكالت «پديده»

 35 درصد از مساحت 
خراسان رضوى در 

معرض سيل قرار دارد 
كه اين وضعيت، مى طلبد 
مقاوم سازى منازل بويژه 

در روستاها را با جديت 
بيشترى دنبال كنيم 
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قدس از وضعيت اين روزهاى بيمارستان قائم گزارش مى دهد

درمان بيماران در راهرو!
هنگامه طاهــرى  اعتراض چنــد تن از 
شــهروندان بــه روزنامه قــدس و اخبارى كه 
گه گاه از گوشــه و كنار در خصوص ارايه ندادن 
درست خدمات به بيماران در بيمارستان قائم 
مى شــنيديم يا آنچه كم و بيش در شبكه هاى 
اجتماعى انتشار مى يافت ، ما را بر آن داشت تا 

براى تهيه گزارش راهى بيمارستان قائم شويم.

 بيماران كالفه و پرسنل خسته
اين كه تخت ها با بيمــاران لباس آبى در يكى 
از راهروهاى بيمارســتان، كنار هم رديف شده 
بودند قابل انكار نبــود. بيمارانى كه از معطلى 
دقايق طوالنى براى رســيدگى و ويزيت گاليه 

مى كردند قابل درك بود. 
يكى از همين بيماران در حالى كه كالفه شده 
اســت، مى گويد: چند روز است اينجا مانده ايم. 
من بيمار اورژانســى هستم و حد اكثر بايد 24 
ســاعت در نوبت ويزيت و يا رسيدگى بمانم و 

سريع تعيين تكليف شوم.
محمدى يكى ديگــر از بيماران اظهار مى دارد: 
بيمارانى اينجا داريم كه حــد اقل  4 تا 8 روز 
اســت كنار راهرو مانده انــد. نگاه كه مى كنيم 
وسايل همراهان يا دم و دستگاه چاى بيماران 
روى زمين كنار تختشان مانده است نه ميزى 
دارند براى وســايل نه صندلى براى نشستن. 
وضعيت بيماران ناخوشايند و وضعيت همراهان 
بدتر اســت. اما رضايى از رعايت نشدن شئون 
اسالمى گله مند است و مى گويد: اينجا زن و مرد 
را كنار هم خوابانده اند . هنگام معاينه، هم زنان 

معترضند و هم مردان ناراضى.
آنچه بيماران را بيشتر مى آزارد استرسى است 
كه به دليل فشــار روحى متحمل مى شــوند. 
چرا كه اعتراض آن ها با برخورد خشن پرسنل 

سركوب مى شود. 
يكى از همين بيماران يادآور مى شود: اعتراض 
كنيم مى گوينــد بياييد با رضايــت خودتان 
ترخيص شويد! ما براى درمان آمده ايم نه براى 

ترخيص اختيارى.

 پذيرش بيش از ظرفيت
تصويرى در شــبكه هاى اجتماعى به چشــم 
مى خورد از دو كانال رسانه اى كه بيماران را در 
امتداد راهرو نشان مى دهد و جمله اى اعتراضى 
زير هر كدام . تصوير را مى گذاريم جلوى مدير 
هماهنگى بالينى و جانشــين معــاون درمان 

بيمارستان قائم.
او مى گويد: تصويرى كه امروز در شــبكه هاى 
اجتماعى انتشار يافته ،پيك بيماران داخلى را 
نشــان مى دهد كه براى يك سرى اقدام هاى 

تشــخيصى و درمانــى خاص 
بيمارستان قائم در انتظار نوبت 

براى ويزيت هستند.
ســعادتى با اشــاره بــه اينكه 
اورژانسى  بيماران  اين ها  اغلب 
هستند، اظهار مى دارد: شلوغى 
انتشار يافته در عكس به خاطر 
ERCP(دســتگاه  دســتگاه 

درمان بيماران مبتال به ســنگ كيسه صفرا)  
است كه بيمارســتان هاى ديگر ندارند و فقط 
قائم و بيمارستان امام رضا در اين خصوص به 
بيماران خدمــات مى دهند.عالوه بر اين كه در 
حال حاضر اين دستگاه در بيمارستان امام رضا 
خراب است و قائم مجبور است به تنهايى ارائه 
خدمات نمايد.از اين رو ما با حجم بسيار زيادى 

از بيماران مواجه شده ايم.
طبق گفته سعادتى عكسى كه بيماران را كنار 
راهرو نشــان مى دهد ،بيمارانى هستند كه در 

آندوسكوپى،كلونوسكوپى  نوبت 
، ERCP يا اســپيرو مترى و... 
هستند و نياز اســت براى اين 
كه شــرايط آن ها تحت كنترل 
باشــد در ايــن راهــرو بمانند.
ســپس در اين قسمت توسط 
پزشك ويزيت شده و اقدام هاى 
آن ها  روى  درمانى  تشخيصى- 
صورت گرفته وحداكثر ظرف يك تا دو ساعت 
به بخش ها منتقل مى شوند. او ادامه مى دهد: با 
توجه به افزايش طول عمر و ازدياد افراد مسن 
كه ناشى از ارتقاى سطح بهداشت است، تعداد 
بيماران تحت نظر و مراقبت هاى بالينى افزايش 
يافته و از آنجا كه بيمارســتان قائم به دستگاه 
آندوسكوپى با تجهيزات فوق العاده مجهز شده 
است و يا اساتيد بنامى دارد ، با استقبال بيش از 
ظرفيت مواجه شده ؛ به طورى كه پزشكى كه 
بايد 30 بيمار را ببيند گاه مجبور اســت تا 70 

بيمار را ويزيت كند.
وى عالوه بر اين يادآورمى شــود: بيمارستان 
قائم تنها بيمارستانى است كه بخشى مخصوص 
بيمــاران اعصاب و روان دارد از اين رو پيگيريم 
تا براى بهبود شرايط بيماران از بيمارستان امام 

رضا(ع) 50 تخت اضافه بگيريم.

 وزير بهداشت كه آمد...
سعادتى با اشاره به تغييرات پس از بازديد وزير 
بهداشت از بيمارســتان قائم مى گويد: زمانى 
كه وزير بهداشــت به بيمارستان قائم آمد ما با 
پيك بيماران اعصاب مواجه بوديم.بيمارستان 
قائم تنها مركز اعصاب دولتى در شــرق كشور 
اســت بنابراين از اســتان هاى خيلى دور مثل 
سيســتان و بلوچســتان هم با پذيرش بيمار 

مواجهيم. 
او همچنين بيان مى دارد: بيمارستان قائم داراى 
اساتيد بنام و شناخته شده به اضافه يك سرى 
تجهيــزات و شــيوه هاى درمانى خيلى جديد 
وخاص اســت.از اين رو بيمارانــى كه نيازمند 
و دنبال اين خدمات هســتند به قائم مراجعه 
مى كنند به طورى كه گاه ما با جمعيت بيماران 

خارج از ظرفيت مواجه مى شويم.
او خاطر نشــان مى كند : وقتى وزيربهداشــت 
به قائم آمد بخشــى در منهاى دو داشتيم كه 
قبــالً بخش كبالت بود و  بــه خاطر نيازى كه 
حس مى كرديم بيماران اعصاب دارند ، بالفاصله 
كاربرى آن را تغيير داديم، به طورى كه دستگاه 
كبالت به بيمارستان امام رضا(ع) منتقل شد و 
آن فضــا را با در نظر گرفتــن 40 تا 45 تخت 
بازسازى كرديم همين امر سبب شد با افزايش 

تخت وضعيت بيماران اورژانس بهبود يابد.

آب و �وا
 پيش بينى بارش هاى رگبارى

براى خراسان رضوى
قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد:بررسى و تحليل 
آخرين نقشه ها و مدل هاي هواشناســى نشان دهنده ادامه 
سامانه بارشى در استان مى باشد، كه از امروز پنج شنبه نيز 
موجب وقوع بارش هاى رگبارى همراه با رعدوبرق در ســطح 
اســتان، بخصوص نواحى شمال غرب خواهد شد. با توجه به 
رگبارى بودن بارش ها و احتمال بارش تگرگ، ايجاد روان آب 

در اين ناحيه از استان دور از انتظار نيست.
در ضمن خروجى مدل هاى هواشناسى نشان دهنده افزايش 
شدت وزش باد از امروز در بيشتر نقاط استان مى باشد، كه در 
برخى نقاط همراه با گردوخاك پيش بينى مى گردد، اين امر 

احتمال بروز خسارت را نيز در پى دارد.

��ر
طى 2 روز در مشهد برگزار مى شود

  برگزارى كنفرانس بين المللى 
برنامه ريزى شهرى در مشهد

قدس: دبير اجرايــى كنفرانس بين المللــى برنامه ريزى و 
مديريت شهرى مشهد گفت: اين كنفرانس با يك چارچوب 
علمى مشــخص و طراحى مناسب برگزار خواهد شد و يكى 
از مهم ترين برنامه هاى اين كنفرانس، برگزارى كارگاه شــهر 
هوشــمند، دوره آموزشــى بين المللى متروپليس است كه 

مدرسان آن اساتيد برجسته خارجى خواهند بود.
موسى شــربتدار در نشســت خبرى كنفرانس بين المللى 
برنامه ريزى و مديريت شــهرى مشــهد 2017 كه در سالن 
جلســات شوراى شــهر برگزار شــد، عنوان كرد: كنفرانس 
بين المللى و برنامه ريزى شهرى امسال در حالى برگزار مى شود 
كه هشتمين كنفرانس در سطح ملى و نخستين كنفرانس در 
سطح بين المللى است و با توجه به قرار گرفتن در سال مشهد 

2017، مى تواند برندى براى شهر مشهد محسوب  شود.
وى بيان كرد: اين كنفرانس توسط مركز پژوهش هاى شوراى 
اسالمى، شهردارى، دانشــگاه فردوسى و با حمايت سازمان 
جغرافيايى نيروهاى مســلح، فرماندهى انتظامى خراســان 
رضوى، دانشــگاه خوارزمى، انجمــن ژئوپلتيك ايران، مركز 
پژوهشى مطالعات شهرى و منطقه اى شمال و شرق كشور، 
مركز مطالعات علوم و معارف اســالمى، شــهردارى قزوين، 
سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان رضوى و پژوهشكده 
امير كبير در 5 و 6 ارديبهشــت 96 در تاالر اجتماعات علوم 

پايه دانشگاه فردوسى مشهد برگزار خواهد شد.
معاون برنامه ريزى و توســعه شهردارى مشهد ادامه داد: اين 
كنفرانس در ســال 2017، نقطه عطفى براى شــهر مشهد 
خواهد بود كه در آن فرهنگ و هنر شــهر مشهد مورد توجه 
قرار گرفته اســت، چرا كه از ديدگاه هاى افراد صاحبنظر در 

زمينه فرهنگ، هنر و برنامه ريزى استفاده خواهد شد.
شربتدار ابراز كرد: اطالع رسانى هاى مختلف، مجوزهاى الزم 
و همچنين مذاكره با سازمان هميارى هاى شهردارى ها براى 

مشاركت ارگان ها و سازمان ها انجام شده است.
وى افزود: در اين كنفرانس، كشورهاى همسايه از جمله عراق، 
تركيه، افغانســتان، پاكستان و كشــورهاى عضو خاورميانه، 
شرق آسيا، شهرهاى منتخب قاره آفريقا و شرق اروپا حضور 
خواهند داشت كه اين موضوع دليلى بر بين المللى بودن اين 
كنفرانس خواهد بود. معاون برنامه ريزى و توسعه شهردارى 
مشــهد اظهار كرد: همچنين در روز 4 ارديبهشت دو كارگاه 
متروپليس برگزار خواهد شد اما افتتاحيه اين كنفرانس در 5 
ارديبهشت خواهد بود. شربتدار در ادامه گفت: اين كنفرانس با 
يك چارچوب علمى مشخص و طراحى مناسب برگزار خواهد 
شــد و يكى از مهم ترين برنامه هاى اين كنفرانس، برگزارى 
كارگاه شهر هوشمند، دوره آموزشى بين المللى متروپليس 
خواهد بود كه مدرسان آن اساتيد برجسته خارجى خواهند 
بود. وى تأكيد كرد: هرچه انعكاس خبرنگاران در هشــتمين 
كنفرانس بين المللى قويتر باشــد، منجر به اعتالى نام امام 

رضا(ع) خواهد شد.

 تجمع دانشجويان اسفراين در اعتراض 
به واردات لوله هاى مشابه داخلى از چين

قدس: دانشجويان دانشگاه اسفراين در اعتراض به واردات لوله 
بدون درز از چين توسط وزارت نفت با وجود توليد مشابه در 

شركت لوله گستر اين شهر دست به تجمع زدند.
تجمع كنندگان با در دست داشتن دستنوشته هايى از بيانات 
اخير رهبر انقالب درباره توليد داخلى به اين اقدام وزارت نفت 

معترض شدند. 
شركت لوله گستر اسفراين يكى از شركت هاى تابع سازمان 
گســترش و نوســازى صنايع ايران است كه در زمينه توليد 
لوله هاى بدون درز مخصوص چاه هاى نفت و گاز از ســايز 4 
تا 16 اينچ فعاليت مى كند كه به لحاظ توليد اين شركت در 

سطح خاور ميانه، راهبردى و منحصر به فرد است.
اين شــركت در همجوارى مجتمع صنعتى فوالد اسفراين به 
عنوان توليد كننده مواد اوليه (شمش) قرار گرفته كه فلسفه 
ايجاد اين دو مجتمع در كنار يكديگر، تأمين مواد اوليه شركت 
لوله گستر با توليد بيش از100 هزار تن در سال بدون هزينه 
حمل و نقل بوده است. اين شركت از سال هاى 1377 شروع به 
نصب و استقرار ماشين آالت كرده ودر سال 1384 راه اندازى و 
شروع به توليد كرد واز آن زمان به بعد دچار مشكالت زيادى 

در امر توليد و اخذ قرارداد با شركت هاى نفتى شد.
شــركت لوله گستر اسفراين با ظرفيت توليد 60 تا 80 هزار 
تنى لوله بدون درز با كيفيت 5CT-API در سال، اكنون با 
كمتر از 20 درصد ظرفيت توليد خود در حال فعاليت است. 

چندى پيش هادى قوامى نماينده شهرستان اسفراين و 45 
نماينده دهمين دوره مجلس شوراى اسالمى نيز طى نامه اى 
به وزير نفت در خصــوص واردات لوله بدون درز با توجه به 

وجود كارخانه لوله گستر تذكر داده بودند.

 لطفاً پيگير طرح اگوى توس باشــيد. من برايم قابل درك 
نيســت كه چرا اين همه پول از مردم كم درآمد و خانه هاى 
كوچك مى گيرند؟ صبح بلند مى شويم، مى بينيم كل خيابان 
را ســو كنده اند. پس بقيه پولى را كه از اين مردم مستضعف 

مى گيرند، خرج چه كارى مى كنند؟
  915...0187
 يك سرى به گلشهر بزنيد، ببينيد با مردم چه كار مى كنند. 
يك هفته  مهلت پرداخت مى دهند بعد مى گويند، آب منزل 
قطع مى شــود. من با روزى 20 هزار تومان درآمد از كجا دو 

ميليون تومان بدهم؟
 910...5952
 از مسئوالن و بازرســان امالك مشهد مقدس درخواست 
مى كنيم كه يك بازديدى از راســته خيابان شــهيد ثابتى 
درشهرك شهيد رجايى حر 56سه راه اول سمت چپ داشته 
باشند چون تعدادى بنگاه امالك دراين خيابان وجود دارد كه 
ما مستأجران نمى دانيم، كدام  يك عضو مجاز اتحاديه و كدام 

يك عضو غيرمجازاتحاديه امالك مشهد هستند.
 930...2033
 قطارهاى مســير مشــهد به بندرعباس و بندر به تهران و 
اكثرشهرها درجه تنظيم دما دركوپه ها ندارد يا بايد از سرما يخ 
بزنى يا كه از گرما بميرى. چند ساله همين طور است. فقط 

بلدن قيمت بليت را ببرن باال.
 917...9373
 در جاده ســيمان بلوار حكمت محدوده حكمت 44 آنتن 
دهى همراه اول افتضاح است و اكثر مشتركين در حال تغيير 

اپراتور هستند. چرا پيگيرى نمى شود؟
 915...0446
 شــهردارى هر روز تهديد و تشويق مى كند براى پرداخت 
عوارض كهنه (ببخشيد) نوسازى، ولى هنوز قبضى به در منازل 

ارسال نكرده!
 915...4721
 چرا استاندار و مســئوالن  دولت در خصوص سهامداران 
پديده شانديزكه سه سال شده سهام خود را فروخته اند و هنوز 
حداقل به اصل پول خود نرسيده اند فكرى نمى كنند، ما بايد 

چكار كنيم؟ لطفاً صدا و سيما اطالع رسانى كند.
 915...0859
 لطفاً شهردارى توضيح دهد چه كسى تراكم ساختمانى را 
تعييــن مى كند كه خيابان هاى كوچك تراكم زياد، خيابان 
هاى بزرگ تراكم متوسط يا كم در خيلى مناطق مشهد مثل 
كوشش وشهيد عرفانى وحقيقى وپروين اعتصامى درمنطقه 
گاراژدارها، اين موضوع ديده مى شود، خواهشمنديم درساخت 
وسازها درمشهد يك نوآورى وآسان گيرى صورت بگيرد كه 
دراين سال اشتغال وتوليد كارها راه بيفتد خسته شدند مردم 

ازدست سختگيرى هاى شهردارى!
 915...3317

 بهره بردارى از 3 مجتمع ساماندهى 
مشاغل مزاحم در مشهد 

قدس: رئيس اداره نظارت و ســاماندهى مشــاغل شــهرى 
شــهردارى مشــهد گفت: سه مجتمع ســاماندهى مشاغل 
مزاحم با ظرفيت 621 واحد تا ارديبهشت ماه سال جارى به 

بهره بردارى مى رسد.
محســن نعيمى مقدم بيان كرد: حضور برخى از مشاغل در 
سطح شهر مى تواند، مشكالتى را براى شهروندان ايجاد كند و 

از طرفى زيبايى شهر را نيز تحت تأثير قرار مى دهد.
وى يادآور شد: مجتمع خدمات خودرويى سامان اوج با 140 
واحد، مجتمع خدمات خودرويى فجر طبرسى با 450 واحد 
و مجتمع ساماندهى سنگتراشان قبور شهداى مدافع حرم در 
آرامســتان بهشت رضا(ع) با 31 واحد تا ارديبهشت ماه سال 

جارى به بهره بردارى مى رسد.
نعيمى مقدم همچنيــن در خصوص ســاخت مجتمع هاى 
ساماندهى مشاغل مزاحم با همكارى كارگزاران عنوان كرد: در 
سال گذشته، كارگزاران ساماندهى مشاغل مزاحم 34/5 هكتار 

زمين براى انتقال مشاغل مزاحم تملك كردند.
وى تصريح كرد: در اين مجتمع ها 2903 واحد صنفى مزاحم 

ساماندهى خواهند شد.
رئيس اداره نظارت و ســاماندهى مشاغل شهرى شهردارى 
مشهد گفت: اين مجتمع ها در منطقه 2 مشهد واقع در توس 
41 در زمينى به مساحت 5/5 هكتار، منطقه 3 مشهد واقع در 
جاده كالت در زمينى به مساحت 3/8 هكتار، منطقه 4 مشهد 
واقع در جاده ابلق به مساحت 21 هكتار و منطقه 10 مشهد 
واقع در بزرگراه آزادى جنب اداره اوقاف در زمينى به مساحت 

3 هكتار ظرف دو سال آينده ساخته خواهد شد.
نعيمى مقدم در خصوص ســاخت مجتمع تخصصى صنايع 
چوب نيز تصريح كــرد: با هماهنگى انجام شــده، مجتمع 
تخصصى صنايع چوب در مساحت 100 هكتار در كيلومتر 13 

جاده كالت براى 600 واحد صنايع چوب ساخته شده است.
به گفته وى تاكنون 218 واحد صنايع چوب براى انتقال به اين 

مجتمع قرارداد بسته اند.
رئيس اداره نظارت و ســاماندهى مشاغل شهرى شهردارى 
مشــهد در خصوص استانداردسازى صنوف بيان كرد: برخى 
از مشاغل مى توانند با استانداردسازى فعاليت خود را در سطح 
شهر ادامه دهند كه اين صنوف شامل باطرى و استارت دينام، 
آپارات و الستيك فروشى، شيشــه و آينه اتومبيل، موتور و 

دوچرخه و خدمات برق خودرويى است.
نعيمى مقدم گفت: در حال حاضر مهلت استانداردسازى اين 
صنوف به پايان رسيده است و از ابتداى امسال هر واحد صنفى 
در اين دسته از صنوف كه استانداردسازى انجام نداده اند 15 

برابر عوارض صنفى خود جريمه مى شوند.
وى تصريح كرد: از سال گذشته نيز با مصوبه شوراى اسالمى 
شــهر مشــهد هر مالكى كه واحد تجارى خود را به مشاغل 
مزاحم و آالينده واگذار و اجاره دهد 10 برابر عوارض صنفى 

آن واحد جريمه مى شود.
به گفته رئيس اداره نظارت و ســاماندهى مشــاغل شهرى 
شهردارى مشــهد تاكنون 1500 واحد تجارى بررسى شده 

است.

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسئوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

از حرف تا عمل...
مدير هماهنگى بالينى و جانشين معاون درمان بيمارستان قائم  درحالى از حداكثر 
2 ســاعت ماندن بيمــاران كنار راهرو صحبت مى كند كه بيماران خودشــان به 
راهرو نشــينى تا 8 روز هم معترفند؛ و در حالى از تنها يك راهرو براى درمانهاى 
تشخيصى- درمانى مى گويد كه ما تصاويرى از ساير بخش ها از جمله بخش اطفال 
را دريافت مى كنيم كه تخت هاى نرده اى كودكان در راهرويى بلند به هم چسبيده 

اند و كمتر شباهتى به بخش اطفال يك بيمارستان دارد . 
بطور حتم تمام تالش كادر درمانى در مراكز بهداشــت و درمان مشهد در بهبود 
ارايه خدمات اســت. اما گاليه مردم نشان مى دهد هنوز تا رسيدن به حد مطلوب 

فاصله داريم.
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وزير ارتباطات در سفر يك ساعته به اين شهرستان خبر داد

سرمايه گذارى 25 ميليارد ريالى براى توسعه شبكه هاى ارتباطى بشرويه

خبر

بشرويهـ  خبرنگار قدس  وزير ارتباطات 
و فنــاورى اطالعات از ســرمايه گذارى 25 
ميليارد ريالى براى توسعه شبكه هاى ارتباطى 

درشهرستان  بشرويه خبرداد. 
محمود واعظى درســفركمتراز يك ساعت 
خود به بشــرويه درجلسه شوراى ادارى اين 
شهرستان گفت: اميدواريم كه سياست رئيس 
جمهــور از ابتداى دولت در ارتباط با مناطق 
محروم و استان هايى كه از نظر منابع نسبت 
به ساير استان ها وضعيت ضعيف ترى دارند، 

محقق شود.
وى افزود: دولت ما با شــرايط بسيار سختى 
به دليل تحريم هاى شديد مواجه بود و روابط 
كشــور ما به دليل سياســت هاى نادرست 
دولت قبل با بســيارى از كشورهاى جهان با 

مشكالتى مواجه شده بود. 
وى با اشــاره به وضعيت خشكسالى بشرويه 
گفت: وضعيت منطقه اى با 19/7ميلى متر 
بارندگى قابل قبول نيست و بايستى در اين 

زمينه برنامه ريزى دقيقى صورت گيرد.
وى از اقدام هاى مثبت دولت با وزارت جهاد 
كشاورزى و صنايع دستى خبر داد و افزود: در 
حال حاضر اقدام هاى خوبى در زمينه اين دو 

وزارت در حال اجراست كه آينده اى روشن 
را در پى دارد.

به گزارش خبرنگار مــا  محمود واعظى در 
شهرستانى از عملكرد دولت قبل انتقاد كرد 
كه در دولت قبل از خدماتى ارزشمند از قبيل 
گازكشى در شهر و دورترين روستا ، مسكن 

مهر بهره مند شده اند .
وى با اشــاره به درخواست فرماندار بشرويه 
مبنى بر توسعه امكانات مخابراتى و ارتباطى 
گفت: اين موضوع را در دستور كار خود قرار 

خواهم داد.
واعظى اظهار داشت: در اين دولت 55 ميليارد 
ريال براى زيرســاخت هاى آى ســى تى در 
شهرستان بشرويه سرمايه گذارى شده است.

وى افزود: در حال حاضر خوشــبختانه زير 
ســاخت ها در رابطه با شبكه انتقال و پهناى 
باند وضعيت خوبى دارد و شــبكه انتقال تا 
دوبرابر و پهناى باند تا ســه برابر، ارتقا پيدا 
كرده است. وزير ارتباطات و فناورى اطالعات 
كشور بيان كرد: سال گذشته به پنج روستا 
از 83 روســتاى اين شهرستان اينترنت داده 

شده است.
وى افزود: اميدوارهســتيم كــه تا پايان اين 

دولت به 19 روســتاى بشرويه اينترنت داده 
ونيز زيرســاخت هاى ارتباطى را هم توسعه 
دهيم. واعظــى گفت: در اين ســفر در هر 
دوشهر بشــرويه و ارسك نسل سوم فعال و 
توسعه پيدا مى كند و همچنين نسل چهار 

در بشرويه فعال مى شود.
وى افــزود: براى توســعه زيرســاخت هاى 
ارتباطى و آى ســى تــى در مجموع اعتبار 

مخابــرات و همــراه اول 20 ميليارد ريال و 
ايرانسل نيز 5 ميليارد ريال، به طور كلى 25 

ميليارد ريال سرمايه گذارى شده است.
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات كشور بيان 
كرد: تا پايان دولت 20 ميليارد ريال ديگر نيز 
براى توسعه ارتباطى در اين شهرستان هزينه 
خواهد شد ووضعيت تلفن همراه و ثابت در 

روستاها ارتقا پيدا خواهد كرد.
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تشــخيصى و درمانــى خاص 
بيمارستان قائم در انتظار نوبت 

ســعادتى با اشــاره بــه اينكه 
اورژانسى  بيماران  اين ها  اغلب 
هستند، اظهار مى دارد: شلوغى 
انتشار يافته در عكس به خاطر 
(دســتگاه 

رضا طلبى  نماينده مردم مشــهد گفت: اراده جدى و 
منسجم براى در اختيار گذاشتن همه ظرفيت ها و امكانات 

براى جوانان مهارت آموز بايد ايجاد شود.
دكتر رضا شــيران خراسانى در ادامه به قدس افزود: يكى 
از داليل بيكارى در شــهر مشــهد، نبود امكانات مناسب 
براى جوانان مهارت ديده است. شهر مشهد از حيث وجود 
استعداد و نيروى انسانى ماهر مشكلى ندارد اما متاسفانه 
انسجام و اراده واحدى براى ايجاد اشتغال و در اختيار دادن 
امكانات براى آن ها وجود ندارد. وى تصريح كرد: ســازمان 
آموزش فنى و حرفه اى فقط وظيفه آموزش را برعهده دارد 
و سازمان هاى ديگر بايد با انسجام و همفكرى زمينه تبلور 
عملياتى و بسترسازى ايجاد اشتغال را براى مهارت آموزان 

فراهم نمايند.
شيران خراسانى بااشاره به اينكه جوانان مهارت ديده نبايد 
به حال خودشــان رها شوند، ادامه داد: در موضوع توليد و 
ايجاد اشــتغال كمبود قانون نداريم، بلكه در اجرا مشكل 

داريم وهر ســازمانى به صورت جزيــره اى دراين زمينه 
فعاليت مى كند. عضو كميسيون اجتماعى مجلس با اشاره 
به اين موضوع كه براى رفع بيكارى بايد به نظام يكپارچه 
برسيم و قوانين و امكانات مختلفى كه در قوه مجريه است 
را در يك راســتا قرار دهيم،افزود: رشته هاى بسيار خوبى 
كه مى توانند ايجاد اشتغال كنند، در مشهد فعال هستند 
و در مجموع وضعيت كارگاه ها اميدوار كننده مى باشد . از 
طرفى به دنبال اين هســتيم كه اين مجموعه ها فعال تر 
شــوند وتعداد افرادى كه در آنجا مهارتى را فرا مى گيرند 
افزايش پيدا كنــد؛ زيرا مهارت آموزان طبيعتاً در جريان 
كاريابى و كار آفرينى موفق تر هستند و فعال تر شدن اين 

مراكز به رونق بازار كسب وكار كمك زيادى خواهد كرد.
وى تصريــح كرد: انتظار داريم مجموعه هايى كه امكاناتى 
نظير زمين هاى بال استفاده و يا ساير امكانات را در اختيار 
دارند به جوانان مهارت آموز به صورت اجاره واگذار كنند . 
ازطرفى طبق شنيده ها شهردارى مشهد قسمت اعظمى از 

گل هاى زينتى خودش را از ساير شهرها همچون اصفهان 
خريدارى مى كند. در صورتى كه نرخ بيكارى در شهرمشهد 
نسبت به ساير شهرهاى كشــور بيشتر است و حداقل از 
طريق ايجاد گلخانه ها و توليد محصوالتى همچون گل هاى 

زينتى مى توان براى افراد زيادى ايجاد اشتغال كرد.

نماينده مردم مشهد در گفت وگو با قدس:

 اراده اى براى ايجاد اشتغال وجود ندارد
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