
 30درصد واحدهاى توليدى 
لوستر اصفهان تعطيل شد

مسئوالن در تئاتر كردستان 
نقش بازى كنند!

چراغ تئاتر اين استان كم سو شده است به دنبال واردات بى رويه از چين

 اصفهان  رئيس اتحاديه صنف توليدكنندگان 
لوســتر و بلور اصفهان گفت: با واردات بى رويه 
لوسترهاى چينى، اكنون 30 درصد واحدهاى 
توليدى لوســتر در اصفهان تعطيل شده اند و 

توليدكنندگان آن بيكار هستند...

ســنندج  يكــى از هنرمنــدان حوزه 
تئاتر در كردســتان عنــوان مى كند: تئاتر 
كردستان با چالش ها و مشكالت بسيارى 
روبه روســت و رفــع اين موانــع نيازمند 

برنامه ريزى و مديريت مناسبى است...
.......صفحه2 .......صفحه 2

65 درصد مساحت خراسان رضوى بر روى گسل زلزله
معاون اقتصادي وزيركشور خبرداد

قدم هاى رو به جلو 
براى حل مشكالت «پديده»

.......صفحه 3

استاندار در مراسم تجليل از امدادگران حوادث اخير استان عنوان كرد

.......صفحه 3

يك خبر حاشيه ساز
 برگزارى همايش بزرگ جوانان 

در سراسر كشور با هزينه دولت
كرمانشاه- راه دانا: ستاد امور جوانان استاندارى 
كرمانشــاه پــس از توقف چند ســاله با يك خبر 

حاشيه ساز تشكيل شد.
پس از مدت ها توقف برگزارى ستاد امور جوانان در 
استان كرمانشاه، اين نشست عصر روز سه شنبه و 

در آستانه انتخابات برگزار شد.
اســتاندار كرمانشــاه در نخســتين جلسه ستاد 
ساماندهى امور جوانان اســتان كرمانشاه با اشاره 
به دليل برگزار نشــدن جلسات اين ستاد تاكنون 
گفت: اگر بخواهيم، تمام كارگروه ها و شــوراهاى 
تخصصى اســتاندارى را برگزار كنيم، هيچ مديرى 
نمى تواند در محل كار خود حاضر باشد و ما نيز به 

هيچ كار ديگرى نخواهيم رسيد.
اســداهللا رازانــى در بخش ديگرى از ســخنانش 
بر ضــرورت تهيه يك گــزارش اوليه بر اســاس 
شاخص هاى موجود از وضعيت جوانان تأكيد كرد.

يكى از حواشــى جلسه ســتاد امور جوانان استان 
كرمانشاه، خبرى بود كه مديركل ورزش و جوانان 

اين استان آن را اعالم كرد.
حســينى در اين نشست اظهار داشــت: روز 17 
ارديبهشــت ماه به مناســبت روز جوان و والدت 
حضرت على اكبر(ع) قرار اســت در سراسر كشور، 
جشنواره ســنگينى با حضور 5000 نفر جوان از 

استان ها برگزار شود.
وى افزود: در اين نشســت كه با محوريت حساس 
كــردن جامعه در خصوص نشــاط و تغيير نگرش 
جوانــان دربــاره نشــاط و تشــكيل كمپين هاى 
متعــدد در شــبكه هاى اجتماعى برگــزار خواهد 
شــد، از هر اســتان يــك وزيــر از كابينه حاضر 
مى شــود و ســخنرانى خواهد كرد كه شــخص 
رئيس جمهور هم روى ايــن موضوع تأكيد كرده 

است.
 مديــركل ورزش و جوانان كرمانشــاه گفت: اين 
برنامه بســيار سنگين اســت، اما هيچ نگرانى در 

خصوص منابع مالى اين برنامه وجود ندارد! 
بيان اين خبر از ســوى مديركل ورزش و جوانان 
استان كرمانشــاه با توجه به برگزارى اين مراسم 
در حــدود يك هفتــه مانده تا انتخابات رياســت 

جمهورى با انتقادات زيادى روبه رو است.

با هدف محروميت زدايى
 طرح خادمياران رضوى 

در استان يزد اجرا خواهد شد
يزد - خبرنگار قدس: معاون دانشــگاه علوم پزشــكى 
يزد گفت: به مناســبت هفته سالمت در استان و با هدف 
محروميت زدايى از مناطق كمتر برخوردار در حوزه بهداشت 
و درمان يزد، طرح خادمياران رضوى در ســال جديد اجرا 
خواهد شــد.محمدرضا وفايى نسب در نخستين نشست 
شوراى استانى بسيج جامعه پزشكى در سال جارى با بيان 
اين خبر اظهار داشــت: داوطلبان مى توانند براى ثبت نام 
و كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتى سايت آستان 
قدس رضــوى بــه آدرس www.aqr.ir مراجعه كنند.

معاون اجرايى ســپاه الغدير يزد نيز با اشاره به نقش بسيج 
جامعه پزشكى در ارتقاى سطح آگاهى سالمت مردم، گفت: 
دستاوردهاى علوم پزشكى يزد، بيانگر قدرت اجرايى و تفكر 

جهادى جامعه پزشكى استان است.
ســرهنگ على استادى با بيان اينكه خدمت صادقانه از 
مهم ترين ويژگى جامعه پزشكى استان يزد است، تصريح 
كرد: راه اندازى بيمارســتان صحرايى از جمله اقدام هاى 
شــاخص بسيج جامعه پزشكى در سال گذشته بود زيرا 
ايران يكى از كشــورهاى مستعد در بحث زلزله و ديگر 
بالياى طبيعى است و همين موضوع ضرورت آماده سازى 

نيروى هاى امدادى و نجات را دو چندان كرده است.

  بنياد بركت بيمارستان 
94 تختخوابى در قرچك ساخت

 ورامين: نماينده  مردم ورامين، پيشوا و قرچك 
در مجلس شوراى اسالمى، با اشاره به ورود بنياد 
بركت وابسته به ســتاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) 
براى ســاخت بيمارســتان و مراكز درمانى در مناطق 
محروم، ساخت بيمارستان 94 تختخوابى را در قرچك 

هديه  ماندگار اين بنياد به مردم مناطق محروم دانست.
سيدحســين نقوى حســينى افزود: اقــدام بزرگى كه 
بنياد بركت در ورامين افزون بر مشــاركت در سه طرح 
توانمندسازى اقتصادى و كارآفرينى در ورامين و پيشوا و 
ساخت مدرسه بركت در طغان جوادآباد انجام داد، ساخت 
بيمارســتان 94 تختخوابى شهرستان قرچك بود، زيرا 
اين شهرستان با اينكه سيصد هزار نفر جمعيت دارد، اما 
يك تخت بيمارستانى هم نداشت .وى تصريح كرد: براى 
بيمارســتان ديگرى قرار شده 50 درصد هزينه از سوى 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى و 50 درصد 
ديگر از محل اعتبارات بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايى 

فرمان حضرت امام(ره) پرداخت شود.

وجود مدارس 
چند شيفته 

در سقز، بانه، 
قروه و مريوان

مشــهد  يكي از اصلي ترين موانع قانوني كه ازسوي بانك 
مركزي براي اعطاي تســهيالت 5000 ميليارد ريالي از سوي 
كنسرسيوم بانكي مطرح شــده بود، با پيگيرى مسئوالن قوه 
قضائيه رفع شــد.رئيس كارگروه ويژه پيگيري حل مشكالت 
شركت پديده شانديز با اعالم اين خبر گفت: اين اقدام در پى 

درخواست بانك مركزي...

سنندج   مديركل آموزش و پرورش كردستان گفت: هنوز در 
برخى شهرستان هاى استان از جمله سقز، بانه، قروه و مريوان 

.......صفحه3مدارس چند نوبته وجود دارند...

ميهن- فارس  اگرچه آتشفشان دماوند فعال 
اســت، اما در مرحله انفجار قــرار ندارد و جاى 
نگرانى نيست، اما مسئوالن بايد همواره به هوش 

باشند.
چند ســال پيش خبر خروج گاز از قله دماوند 
و فعال شــدن آن بين مردم دست به دست شد 
كه زمين شناسان و كارشناسان در اين زمينه با 
بيــان اينكه خروج آب گرم و گاز گوگرد از قله 
دماوند كه يك كوه آتشفشــانى بوده، طبيعى 
اســت، نگرانى در اين زمينــه را برطرف كرده 
و آرامــش را به مردم مناطق اطــراف دماوند 

برگرداندند.
اما اين بار دوباره در اسفندماه سال گذشته، خبر 
فوران كوه آتشفشانى دماوند با انتشار يك فيلم 

توسط دو كوهنورد بر سر زبان ها افتاد.
كارشناســان و صاحب نظــران در ايــن زمينه 
معتقدنــد كه خروج گازهــا و بخارها از دماوند 
با توجه به آتشفشــانى بودن كوه طبيعى است 
و مى گوينــد دماوند يك كوه آتشفشــانى فعال 
اســت و اين امر دليل قرار داشتن آن در مرحله 

آتشفشانى نيست.
آنــان تأكيد مى كنند: بررســى فعاليت آن بايد 
به طور مداوم صورت گيرد زيــرا احتمال اينكه 
اين كوه فوران آتشفشــانى داشته باشد، وجود 
دارد، امــا ظاهراً اين امكان در حال حاضر وجود 

ندارد.
قرار داشتن قله دماوند در جاده هراز و نزديكى 
آن به شهرســتان آمل سبب شــد تا مسئوالن 
اســتان مازندران هم با مطرح شــدن موضوع 
با تشــكيل جلســاتى در ارتباط  با اين موضوع 

تصميماتى را اتخاذ كنند.
در همين حال مديريت ستاد بحران استاندارى 
مازندران با تشــكيل جلســه در مورد موضوع 
دماوند ســعى در انجام اقدام هاى پيشگيرانه در 

اين زمينه داشته است.
تقاضاى زمين از منابع طبيعى استان براى نصب 
دســتگاه ها و تجهيزات براى بررســى اين كوه 
آتشفشانى كه پيشــتر از اين انجام شده بود با 
مطرح شــدن موضوع با موافقت منابع طبيعى 

استان همراه شد.

 ضرورت نصب دستگاه هاى 
لرزه نگار

كمالى معــاون حفاظت منابع 
طبيعى مازندران منطقه سارى 
اختيار  تأييــد موضــوع در  با 
استاندارى  به  زمين  دادن  قرار 
مازندران مى گويد: زمينى براى 
نصب دســتگاه هاى لرزه نگار و 
تجهيــزات مورد نيــاز در نظر 
الزم  هماهنگى هاى  و  گرفتــه 
بــراى در اختيار قرار دادن اين 

زمين انجام شده است.
زمين شناســان،  گفتــه  بــه 
فعاليــت آتشفشــان ها پس از 

مــدت طوالنى از بين نمى رود و فعال اســت و 
اين مسئله درســت نيست كه چون قله دماوند 
چندين هزار سال  فوران نكرده، پس هيچ وقت 
اين امر رخ نمى دهد زيرا كوه هاى آتشفشــانى 
در دنيــا وجود دارنــد كه فعاليت آتشفشــانى 
نداشته اند و يكباره فعال شده و فوران كرده اند.

 دماوند؛ قله اى جوان و فعال
سيد رمضان موسوى عضو هيئت علمى دانشگاه 
علــوم كشــاورزى و منابــع طبيعى ســارى و 

زمين شــناس در اين خصوص 
تصريح مى كند: قله آتشفشانى 
دماوند قله اى جوان و بســيار 

فعال است.
وى بــا بيــان اينكــه در حال 
حاضر اين آتشفشــان فعاليت 
دارد و در زمان هــاى مختلف 
گازهــاى مختلفى از آن بيرون 
مى زند كه افراد صعودكننده به 
قله آن مى توانند آن را ببينند، 
اينكه  مى كنــد:  خاطرنشــان 
دماونــد يك كوه آتشفشــانى 
فعال است، درست بوده، اما در 
مورد اينكه اين قله آتشفشــان 
فــوران مى كند، مــردم نبايد 
نگران باشــند به دليــل اينكه كامًال مشــخص 

نيست.

 پايش مدام دماوند
عضو هيئت علمى دانشــگاه علوم كشــاورزى و 
منابع طبيعى ســارى بيان كرد: اگر زمان دقيق 
فــوران آتشفشــان را بخواهيم بــراى چند روز 
يا چند ســاعت قبل بدانيم، نيازمند اســتقرار 
دســتگاه ها و تجهيــزات مدرن و پيشــرفته اى 

هستيم.البته حتى اگر نظرات و تحقيقات نشان 
از عدم فــوران و انفجار اين كوه در حال حاضر 
داشــته باشــد، نبايد اين امر را ساده انگاشت و 
بررســى ها را ادامه نداد و بايــد پايش اين كوه 
آتشفشــانى به صورت مداوم انجام شود زيرا در 
دنيا عواملى مانند زلزله، كوه هاى آتشفشــانى را 

به مرحله فوران كشانده اند.

 مسئوالن به هوش باشند
با اين حال ضرورى اســت مسئوالن و متوليان 
امر به هوش باشــند كه زلزله احتمالى تهران و 
فعال شدن گسل آن منطقه مى تواند از عواملى 
باشد كه اين ديو ســپيد خفته را بيدار كرده و 
با وقوع لرزش زمين، اين كوه مواد و گدازه هاى 

خود را به بيرون بريزد.
همچنين بررسى همه جانبه و هميشگى موضوع 
آتشفشــان دماوند و مقابله با اين پديده طبيعى 
موضوع پراهميتى است كه لزوم مشاركت همه 
دستگاه ها را مى طلبد تا اقدام هاى پيشگيرانه اى 
در اين مورد اتخاذ شــود و به قــول على اصغر 
يوسف نژاد نماينده مردم سارى و مياندورود در 
مجلس، مسئوالن كشور اين امر را ساده نگيرند 
تا به موضوع درياچــه اروميه و بحث ريزگردها 

دچار نشويم.

هشدار كارشناسان به مسئوالن

«ديو سپيد خفته» غافلگيرمان نكند!
ه � و ��ر��ر 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

سوژه از شما / پيگيرى از ما
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند  به منظور  رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 

خوانندگان  عزیز  در حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .
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نماينده مردم لنگرود 
انتقاد كرد

تغيير كاربرى
7 هزار هكتار 
از اراضى چاى

لنگرود  نماينده مردم لنگرود در نطق ميان دستور 
مجلــس، گفت: در ســال جارى حوزه چــاى داراى 
مشكالت بسيارى است، هم اكنون نرخ تضمينى برگ 
سبز چاى 7 درصد، افزايش پيدا كرده؛ بنابراين چگونه 
ممكن است با تورم 14 تا 15 درصد، نرخ تضمينى 7 
درصد افزايش يابد.مهردادبائوج الهوتى با بيان اينكه 
7 هزار هكتار از اراضى چاى تغيير كاربرى پيدا كرده 
است، گفت: متاسفانه يك كشاورز تبديل به سرايدار 
شده است.وى افزود: تا چه زمانى بايد اين رويه ادامه 
پيدا كند، چــرا براى تأمين منافع يك عده برنج وارد 
كشور مى شود؛ اين درحالى است كه برنج كشور داراى 
مرغوبيت بوده و بهترين برنج دنيا درداخل كشور توليد 
مى شــود، اين اقدام ها به نوعى جنايت بوده و به هيچ 

عنوان قابل قبول نيست.

مسئوالن و متوليان 
امر بهوش باشند 

كه زلزله احتمالى 
تهران و فعال شدن 

گسل آن منطقه 
مى تواند از عواملى 
باشد كه اين دماوند 

را بيدار كند

بــرش



 ساخت نخستين ماريناى شمال كشور 
در بندر انزلى

انزلى - خبرنگار قدس: مديركل بنادر و دريانوردى گيالن 
از ساخت نخستين و بزرگ ترين ماريناى شمال كشور در بندر 

انزلى به عنوان مهد و خاستگاه گردشگرى دريايى خبر داد.
حسين چراغى با اشاره به اينكه برنامه ريزى ها و مطالعات براى 
توســعه گردشــگرى دريايى در گيالن منجر به ايده ساخت 
مارينا در سواحل استان در سال 94 شد، اظهار كرد: به منظور 
فعال كردن ظرفيت هاى گردشگرى دريايى نسبت به تجميع 
اسكله هاى تفريحى بنادر گيالن و پيگيرى براى ساخت مارينا 

اقدام شده است. 

معاون بهره بردارى شركت آب منطقه اى اصفهان 
مطرح كرد

 كشاورزان غرب اصفهان تا پايان تابستان 
از آب رودخانه زاينده رود بهره مند مى شوند

اصفهان- خبرنگار قدس: معاون بهره بردارى شــركت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: در غــرب اصفهان به منظور حفظ 
باغات كشاورزى تا پايان تابستان هر ماه يك بار آب زاينده رود 

به كشاورزان تحويل داده مى شود.
على بصيرپور در گفت و گو با « قدس» افزود: امســال وضعيت 
آب در رودخانه زاينده رود همچون سال هاى گذشته، مطلوب 
نيست و سعى داريم با حداقل منابع آبى موجود بتوانيم، نياز 

آبى بخش هاى گوناگون را تأمين كنيم.
وى تصريح كرد: در حال حاضر آبى كه در رودخانه زاينده رود 
جريان دارد، افزون بر تأمين آب شرب و صنعت، آب تكميلى 
غالتى كه در شرق اصفهان كشت شده و آبى براى حفظ باغات 

غرب اصفهان در بخش كشاورزى است.
معاون بهره بردارى شركت آب منطقه اى اصفهان اظهاركرد: 
زاينده رود براى كشاورزان شرق تا اواسط خردادماه 96 جريان 
دارد و تا همان تاريخ آب در شــهر اصفهان  نيز جارى خواهد 
بود، اما پس از آن دوره توزيع آب به شــرق پايان مى يابد و باز 

هم رودخانه خشك خواهد شد.

 توليد «ماهى در قفس» در استان هاى 
جنوبى و شمالى كشور 

بوشهر - خبرنگار قدس: مديركل مهندسى سواحل و بنادر 
سازمان بنادر و دريانوردى گفت: در راستاى توسعه طرح هاى 
سرمايه گذارى در سواحل، موافقت اوليه براى فعاليت پرورش 
ماهى در قفس در سواحل استان بوشهر، هرمزگان و مازندران 

صادر شده است. 
محمدرضا الهيار در جلسه كارگروه تخصصى كميته ساماندهى 
و مديريت ســواحل استان بوشهر اظهار داشــت: در اجراى 
طرح هاى پرورش ماهى در قفس، استان بوشهر با چهار پروژه 
پيشتاز است و استان هاى هرمزگان و مازندران هر كدام  يك 

پروژه ماهى در قفس ارائه كرده اند.
الهيار بيان كرد: استان بوشهر با داشتن طوالنى ترين مرز دريايى 
با خليج فارس از ظرفيت بااليى براى توســعه سرمايه گذارى 
در بخش و عرصه دريا و ســواحل برخوردار است. وى افزود: 
با وجود ظرفيت هاى ســواحل در استان بوشهر زمينه توسعه 
سرمايه گذارى در عرصه آبزى پرورى فراهم شده به گونه اى كه 

اين استان در اين حوزه در كشور پيشتاز است.

  ارائه طرح توليد ظروف يكبار مصرف 
نشاسته اى در گيالن

رشــت - خبرنگار قدس: رئيس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت گيالن از ارائه طرح صنعتى توليد ظروف يكبار مصرف 
گياهى نشاسته اى با ظرفيت 10هزار تن در اين استان خبر داد.

على منتظرى تصريح كرد: هدف از ارائه اين طرح، جايگزينى 
اين ظروف با ظرف هاى پالستيكى به منظور افزايش سالمتى 
است. وى ادامه داد: صنعت گيالن بتدريج با تكيه بر مزيت هاى 
طبيعى بويژه كشاورزى در زمينه ابريشم كشى، چاى، كنف، 
برنج، زيتون و نساجى گسترش پيدا كرده و اكنون واحدهاى 
متعددى در صنايع دارويى، فــوالدى، محصوالت كانى غير 
فلزى، بهداشتى، الكترونيك، غذايى، آشاميدنى و سلولزى در 

استان ساخته شده است.

فرمانده سپاه ناحيه نهاوند:
 17 ميليارد ريال تسهيالت اقتصاد 

مقاومتى در نهاوند پرداخت شد
نهاوند - خبرنگار قدس: فرمانده سپاه ناحيه نهاوند گفت: در 
سال 95 توسط بسيج سازندگى سپاه ناحيه نهاوند 17ميليارد 

ريال تسهيالت خوداشتغالى و اقتصاد مقاومتى پرداخت شد.
كامران كريمى اظهار داشــت: سال گذشته، تسهيالت خود 
اشــتغالى در شهرســتان نهاوند در زمينه هاى پرورش زنبور 
عسل، بسته بندى عسل، گياهان دارويى، فرآورده هاى لبنى، 
صنايع تبديلى، صنايع دستى، قالى بافى، پرورش قارچ، پرورش 
بلدرچين و بوقلمون به 82 نفر پرداخت شــده اســت كه با 
پرداخت اين ميزان تسهيالت براى بيش از 250 نفر اشتغال 
ايجاد شــد.كريمى افزود: در اين زمينه از چند سال گذشته  

تاكنون براى بيش از 600 نفر اشتغال ايجاد كرده است.
فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند اظهار داشــت: ميزان پرداخت 
تسهيالت براى هر طرح خود اشتغالى با توجه به نوع فعاليت ها 

بين 50 تا 300 ميليون ريال متغير است.

چراغ تئاتر اين استان كم سو شده است

مسئوالن در تئاتر كردستان نقش بازى كنند!
��ز ��ر

ســنندج- فردين كمانگــر   يكى از 
هنرمندان حوزه تئاتر در كردســتان عنوان 
مى كنــد: تئاتر كردســتان بــا چالش ها و 
مشــكالت بسيارى روبه روســت و رفع اين 
برنامه ريــزى و مديريت  نيازمنــد  موانــع 
مناسبى اســت كه چراغ تئاتر در كردستان 

پر نور تر شود.
«فرشيد كرمى» يكى از هنرمندان كردستانى 
است كه سال هاست در عرصه تئاتر فعاليت 
مى كند و در حال حاضر سرپرست گروه تئاتر 
معاصر سنندج است و در حوزه هاى بازيگرى، 
نويسندگى و كارگردانى تئاتر مشغول فعاليت 
است و در بســيارى از آثار هنرى در استان 
نقــش آفرينى كــرده كه مى تــوان به بازى 
درنمايش هــاى باهم ولى تنهــا، مرد فرنگى 
سياه زنگى، كانى، ناهيد سر ملعبه، فاجعه در 

كردستان و شبانان اشاره كرد.
وى معتقد است كه كردستان داراى ظرفيت هاى 
بســيار خوبى در عرصه تئاتر است كه به دليل 
نبود زيرساخت ها نتوانسته است به جايگاه اصلى 
خود دست پيدا كند و اكنون سالن هاى نمايش 
در كردستان نتوانسته در جذب تماشگر موفق 
عمل كند. پيرامون وضعيت تئاتر در اســتان 
كردستان با «فرشيد كرمى» گفت و گويى انجام 

داديم كه در ادامه مى خوانيد.

 شما به عنوان يك هنرمند، وضعيت 
تئاتر در كردســتان را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟ 
كردســتان با وجــودى كــه از ظرفيت ها و 
استعدادهاى مناسبى در حوزه فرهنگى و هنر 
برخوردار است، اما هنوز به سطح جايگاهى كه 
در خور شأن استان است، دست پيدا نكرده و 
اين در حالى اســت كه در چند دهه گذشته 
هنرمندان كردستانى توانســته اند در سطح 
كشور و بين المللى افتخارات زيادى را كسب 
كنند و اكنون هنرمندان كرد به عنوان داوران 
بين المللى و كارشناســان اين حوزه فعاليت 
مى كنند و هنوز هم اين چهره ها توانســته اند 
در عرصه تئاتر كشور حرفى براى گفتن داشته 
باشند، اما متأسفانه در داخل استان تئاتر حال 
و روز مناسبى ندارد و به قول معروف مى توان 
گفت كه وضعيت تئاتر كردســتان هر سال از 

سال پيش اسفناك تر مى شود.
آژير خطر براى تئاتر در كردســتان به صدا 
درآمده و به گفته يكى از داوران در بيســت 
و هفتمين جشنواره تئاتر استانى كردستان 
كه بيانيه اى در اختتاميه همين جشــنواره 
قرائت كردند «تئاتر كردســتان به چند متر 

كفن نياز دارد».

 آيا تئاتر توانســته در رسالت خود 
بــراى حفظ و اشــاعه فرهنگ بومى 

منطقه فعاليت كند؟
كردستان بيشتر به عنوان استانى فرهنگى 
و هنرى معرفى شــده اســت. اســتانى كه 

داراى غنــاى فرهنگى و تاريخى اســت و 
اين ســرزمين سرشــار از ادبيات شفاهى و 
داستان ها، افسانه ها و تمثيل هايى است كه 
در نــوع خود كم نظير اســت و نياز به يك 

متخصص دارد كه آن را جهانى كند.
البته از ديرباز تاكنون هنرمنــدان كرد از اين 
ظرفيت ها غافل نبوده و نيستند. ادبيات شفاهى 
و مكتــوب و فولكلور در بيشــتر آثار توليدى 
هنرمندان نمود پيدا كرده اســت و هنرمندان 
ســعى كرده انــد از فرهنگ بومــى و محلى 
كردستان غافل نباشند و براى اشاعه و حفظ آن 
گام هايى بردارند و در اين زمينه تئاتر توانسته به 

نيازهاى كردستان توجه داشته باشد.

 به جشنواره استانى تئاتر كردستان 
در  جشنواره  جايگاه  كرديد.  اشــاره 
شناســاندن هنر و فرهنگ به نســل 

جوان، تا چه اندازه مؤثر است؟
هرچه جامعه بيشــتر با نمايش آشنا شود، 
كاركردهاى آن را بهتر مى شناســد. انسان 
براى حركت از «بودن» به ســوى «شــدن» 
نيازمنــد ابزارهايى اســت كــه فراگيرتر از 
همه آن ها «نمايش» اســت و جشنواره ها، 
محفلى براى تبادل انديشــه، تعامل فكرى، 

انسجام فرهنگى، ايجاد دوستى و شادابى در 
بين هنرمندان اســت و همدلى و همگرايى 
مى آفرينــد و نســل جوان تشــنه معرفت 
امروزى را در برابر امــواج پر تالطم هجمه 
فرهنگى به ســوى شــكوفايى و رسيدن به 
آرمان هاى واالى انســانى دعــوت مى كند. 
اگر نفس جشنواره در ارتقاى فرهنگ و هنر 
باشد و ساليق و ذائقه افرادى خاص نباشد، 
از ســوى جوانان پذيرش مى شــود،  قطعاً 
اما اگر با تجويز موضوعى بودن جشــنواره 
در ســال هاى مختلــف و تكــرار اهــداف 
ساليان گذشــته و بدون برنامه ريزى باشد، 
جشنواره ها دچار آفت مى شود و اين بحرانى 

اســت براى هنرمندان، جوانان و مخاطبين 
كه نيازمند تحقيق و پژوهش هستند. 

 اقتباس در آثار هنرى كردســتان را 
چگونه ارزيابي مي كنيد؟

امروزه دوره، دوره اقتباس است. اگربه معنى 
بازتوليد يك اثر هنرى باشــد، يك نوع كار 
خالقانه اســت كه از يك طرف نوعى ارزش 
اســت و از طرف ديگر نوعى آســوده طلبى 
اســت. ردپاى اقتباس در آثار هنرى بعضى 

از نويســندگان اين استان مشهود است و از 
داســتان هاى ايرانى و خارجى الهام گرفته و 
اقتباس مى كنند، اما آنچه نگارش شــده - با 
نهايت احترام به اين دوســتان- اقتباس به 
صــورت نعل به نعل اتفــاق افتاده كه همان 
داســتان را با همان ژانر و بــا همان فضا در 
فضاى نمايشنامه منتقل مى كنند و متأسفانه 
اقتباس درخشــانى صورت نگرفته است در 
حالى كه اين شــيوه نيازمند دانش، تخصص 
و آگاهى بيشــتر اســت. مى تــوان به چند 
اثر از نويسندگان اســتان در حوزه اقتباس 
نمايشنامه «سربازى كه به خانه بازگشت» كه 
براساس داستان عباس معروفى وادگار آلن پو 
و دينو بوتزاتى و آقاى صابر دلبينا، نمايشنامه 
«برايموك» براساس بيت برايموك و داستان 
«زيباترين غريق جهان» ماركز و آقايان صابر 
نيكبخت و جميل مفاخرى و نمايش «نموك» 
براساس داستان هاى بوشهرى اثر آقاى عبيد 

رستمى اشاره كرد.

 هنرمندان كردستانى با چه چالش ها 
و مشكالتى روبه رو هستند؟

گسترش ظرفيت تئاتر در كنار رشد نيافتن 
امكانات ممكن اســت، مسائل و موضوعاتى 
را نيز پديد آورد كه سبب اعتراض ونگرانى 
بســيارى از افراد باشــد و تئاتر در استان با 
نبود ســالن اختصاصى  مشكالتى همچون 
تئاتر، نبوِد حمايت مالى و معنوى بخصوص 
تخصيص نيافتن بودجه بــراى توليد، نگاه 
تبعيــض آميز به هنرمنــدان، برخوردهاى 
ســليقه اى مســئوالن و متوليان امر، نبود 
امنيت شــغلى، نبود ارزش هــاى صنفى و 
حقوقى، فقــر متون نمايشــى و همچنين 

نداشتن گيشه اشاره كرد.

  بهره بردارى از چند طرح مختلف 
در نيكشهر 

نيكشهر - خبرنگار قدس: با حضور استاندار سيستان و 
بلوچستان چند طرح در مناطق روستايى شهرستان نيكشهر 

به بهره بردارى رسيد.
به گــزارش خبرنگار مــا، مردم روســتاى ميرآباد بخش 
مركزى نيكشهر و 6 روستاى ديگر اين شهرستان از نعمت 
برق بهره مند شــدند و براى اجراى اين طرح 17 ميليارد 

ريال هزينه شده است. 
همچنين بهره بردارى از اينترنت نســل ســوم در بخش 
آهوران شهرســتان نيكشــهر با صــرف 5 ميليارد ريال و 
افتتاح هفدهميــن نمايندگى آموزش و پرورش اســتان 
در روســتاى چانف مركز بخش آهوران و نيز آغاز ساخت 
شبكه آبرسانى به روستاى چانف با اعتبار 40 ميليارد ريال 
به طول ســه كيلومتر از ديگر برنامه هاى سفر استاندار به 

اين شهرستان بود.

  زمين لرزه 4ريشترى بيله سوار استان 
اردبيل را لرزاند

 اردبيل: زمين لرزه اى با قدرت چهار درجه در مقياس 
امواج درونى زمين (ريشــتر) در ساعات اوليه بامداد 
چهارشنبه بيله سوار استان اردبيل را لرزاند. محل وقوع زمين 
لرزه در 48 كيلومترى بيله سوار و در 162كليومترى شهر 

اردبيل و 273 كيلومترى رشت بوده است.

 به دنبال واردات بى رويه از چين
   30درصد واحدهاى توليدى لوستر 

اصفهان تعطيل شد

ميهن- اصفهان: رئيس اتحاديه صنف توليدكنندگان لوستر 
و بلــور اصفهان گفت: با واردات بى رويه لوســترهاى چينى، 
اكنون 30 درصد واحدهاى توليدى لوستر در اصفهان تعطيل 

شده اند و توليدكنندگان آن بيكار هستند.
محمدرضا يراقى اصفهانى اظهار داشت: لوسترهاى چينى، 
ظاهــرى زيبا براى معمارى ايرانى ندارند و افزون بر آن از 
لحاظ مواد اوليه نيز اســتانداردهاى الزم در آن ها رعايت 

نشده است.
وى بــا بيان اينكه واردات لوســترهاى چينى بزرگ ترين 
ضربه را به توليدكنندگان داخل وارد كرده اســت، افزود: 
لوســترهاى چينى از كيفيت پايين در به  كارگيرى مواد 
اوليه در ساخت بهره مند هستند، اما به دليل قيمت پايين، 

رقيب لوستر ايرانى شده اند.
وى با ابــراز نگرانى از وضعيت موجود كارگاه هاى توليدى 
ايــن صنف در اصفهان، بيان كــرد: 110 واحد توليدى و 
فروشگاه لوستر در اصفهان است كه اكنون 30 درصد اين 
واحدها تعطيل شده اند و توليدكنندگان آن بيكار هستند.

  رتبه نخست دانشگاه علوم پزشكى 
شاهرود در ثبت جمعيت روستايى

شــاهرود - خبرنگار قدس: معاون دانشگاه علوم پزشكى 
شاهرود گفت: دانشگاه علوم پزشكى شاهرود در ثبت جمعيت 
روستايى (سامانه ســيب) دركشور حائز رتبه اول و در ثبت 

جمعيت شهرى در كشور حائز رتبه پنجم شده است. 
دكتر محمدى درنشســت خبرى هفته سالمت همچنين 
گفت: همه روستاهاى شــاهرود، پزشك دارند و 15مركز 
خدمات جامع ســالمت روســتايى، پنج 5مركز خدمات 
جامع بهداشــتى، درمانى شــهرى، چهار پايگاه بهداشتى 

درشاهرود و64 خانه بهداشت در روستاها فعال هستند.

یک ��� یک ��ر

ميهن- عليرضا لعل اكبرى  تردد در شــهرهاى 
بزرگ، ايــن روزها به عنوان معضل شــهرى مطرح 
است و شهروندان از مســئوالن انتظار رفع مشكالت 

ترافيكى را دارند.
شهركرد، استان چهارمحال و بختيارى نيز اين روزها 
با مشكالت بســيار ترافيكى بخصوص در خيابانهاى 
اصلــى روبه روســت كه نبــود پاركينــگ از جمله 

آن هاست.
به اذعان مديرعامل ســازمان نوســازى و بهســازى 
شــهردارى شهركرد، ســاخت پروژه پاركينگ شش 
طبقه فردوســى يكــى از راهكارى هــاى كاهش بار 
ترافيكى اين شهرســتان عنوان شــده كه در انتظار 

تصويب طرح از سوى شوراى شهر است.

به گفته «اكبر شــاهوردى» بودجه مــورد نياز براى 
ســاخت پاركينگ هــاى عمومــى از طريــق جرايم 
متخلفان پارك غيرمجاز خودرو در سطح شهر تأمين 

مى شود.
در اين خصــوص محمدرضا بياتى يكــى از اعضاى 
شوراى شهر شــهركرد به خبرنگار ما گفت: اعتبارات 
الزم براى ســاخت اين پــروژه در بودجه ســازمان 
نوسازى و بهسازى شــهردارى شهرستان ديده شده 

است.
محمدرضــا بياتى افزود: زمين اين پــروژه متعلق به 
شهردارى اســت و ضرورى اســت به منظور شفاف 
سازى حســاب و كتاب هاى اين پروژه توسط شوراى 

شهر مورد بررسى قرار گيرد.

وى با اشــاره به اينكه براى شــروع عمليات ساخت 
پاركينگ طبقاتى ســازمان نوسازى بايد با شهردارى 
قرارداد ببندد، تصريح كرد: الزم است شرايط قرارداد 
از سوى شوراى شــهر مورد بررسى قرار بگيرد و اين 

موضوع در شورا در حال انجام است. 
اين عضو شــوراى شــهر شــهركرد اظهار داشت: در 
حال حاضر شــهروندان از زمين مورد نظر، به صورت 

پاركينگ استفاده مى كنند.
وى خاطرنشان كرد: پروژه پاركينگ طبقاتى فردوسى 
با مساحت 30 هزار مترمربع و گنجايش 570 خودرو 
در خيابان فردوسى شــهركرد واقع است و بخشى از 
طبقات اين پروژه پس از ساخت به صورت تجارى در 

اختيار شهروندان قرار مى گيرد.

عضو شوراى شهر شهركرد در گفت وگو با قدس:

قرارداد ساخت پاركينگ طبقاتى شهركرد در حال بررسى است

ايرانسرا

ميهن- فارس  روســتاى كزج شهرستان 
خلخال بعد از شــهر پلكانى ماســوله استان 
گيالن، به عنوان دومين روستاى پلكانى شكل 
ايران معروف است.چشم انداز اين روستا در كنار 
رودخانه خروشان قزل اوزن اين روستا را به يك 

جاذبه منطقه اى و ملى تبديل كرده است.
روستاى كزج در اسفند ماه 1395 به عنوان 
نخستين اقامتگاه تورگردى در استان اردبيل 
انتخاب و توســط بخش خصوصى فعاليت 
دراين روستا با پذيرش گردشگران و ايجاد 
شرايط مطلوب براى حضور و ماندگارى آنان 

در روستاى كرج فراهم شده است.

 گوهرى ناشناخته در اردبيل
در هميــن خصــوص نماينــده كانــون 
راهنمايــان ايران تصريح كرد: روســتاى 

كزج خلخال، گوهرى ناشناخته در استان 
اردبيل است.

بابــك صفــا  با اشــاره به اينكــه كانون 
راهنمايان ايران در نظر دارد اين روســتا 
و ساير روســتاهاى انتخابى استان اردبيل 
را به عنوان 73 روستاى نمونه گردشگرى 
ايــران معرفــى كند، گفت: ايــن معرفى 
نيازمند آماده شــدن زيرساخت ها، همت 
خود مردم روســتا و معرفــى خوب اين 
روستا به سراسر كشور از طريق مسئوالن 

و ميراث فرهنگى است.
نماينده كانون راهنمايان ايران از مسئوالن 
شهرستان خلخال خواســت تا در زمينه 
تبليغ اين روســتا براى جذب گردشگران 
خارجى و بين المللى نيز راهكارهاى خود 

را به مرحله اجرا بگذارند.

روستاى كزج خلخال، گوهرى ناشناخته در استان اردبيل 

اين سرزمين سرشار از ادبيات شفاهى و 
داستان ها، افسانه ها و تمثيل هايى است 
كه در نوع خود كم نظير است و نياز به 

يك متخصص دارد كه آن را جهانى كند
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قدس: توليد داروى گياهى عصاره فلفل به همت دانشــگاه 
علوم پزشكى مشهد

نيش و نوش: اين دارو در تنبيه و تأديب بچه هاى مشــهدى 
نقش مؤثرى خواهد داشت!

قدس: اجراى طرح ايمن ســازى خانه به خانه فلج اطفال در 
نيشابور

نيش و نوش: اكنون كه بى پولى زندگى ها رو فلج كرده، بهتره 
طرح خانه به خانه اهداى پول به سرپرست خانوارها اجرا بشه!
قدس: رهاسازى 22 رأس آهو در منطقه شكار ممنوع «نوبهار»
نيش و نوش: پس 22تا هدف شــكار واســه شــكارچياى 

غيرمجاز منطقه جور شده!
قدس: غافلگيرى مردم و مسئوالن از سيالب بهارى

نيش و نوش: مقصر ســيالب بهاريه كه قبل از اومدنش به 
مردم و مسئوالن خبررسانى نكرده بوده!

قدس: هواى ديروز مشهد ناسالم بود
نيش و نوش: حاال انگار كه هواى پريروز و پس پريروز و فردا 

و پس فرداى مشهد سالمه!
قدس: افزايش فضاى ســبز مشهد در گرو بلندمرتبه سازى 

است
نيش و نوش: ولى برعكس تو مشــهد فضاى سبز رو از بين 

ميبرن تا بلندمرتبه سازى كنن!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى



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.
استاندار خراسان رضوى هم با بيان اين كه 
وقوع حوادث طبيعى، امرى اجتناب ناپذير 
است، گفت: امدادگران، فرشتگان و ياوران 
بى مدعاى كمك رســانى به هم نوعان خود 
هستند كه در رخدادهاى گوناگون كارنامه 

درخشانى 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، 
گفت: 65 درصد از مساحت خراسان رضوى 
بر روى گســل زلزله و 35 درصد از آن در 
معرض ســيل قرار دارد كــه اين وضعيت، 
مى طلبــد مقاوم ســازى منــازل بويژه در 
روستاها را با جديت بيشترى دنبال كنيم. 

آمــوزش،  رضــوى،  خراســان  اســتاندار 
اطالع رسانى به موقع و آمادگى دستگاه هاى 
بحران مدار را از جمله مواردى دانســت كه 

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

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.

��ر ��ر
 هدايت تحصيلى دانش آموزان
 استان بوشهرعملياتى مى  شود  

بوشهر - خبرنگار قدس: مديركل آموزش و پرورش استان 
بوشهر گفت: هدايت تحصيلى و شغلى دانش آموزان براساس 

تعداد و امكانات مدارس استان بوشهر عملياتى مى شود. 
ناصر كرمى در نشست شوراى آموزش و پرورش استان بوشهر 
با اشاره به نقش مهم هدايت تحصيلى و شغلى دانش آموزان 
در تعيين مســير زندگى و آينده شــغلى آنان تصريح كرد: 
دانش آموزان بر اســاس استعداد، توانايى، آمايش سرزمينى و 
نياز جامعه براى ادامه تحصيل در پايه دهم  هدايت تحصيلى 

مى شوند.
وى با بيان اينكه گرايش براى تحصيل در رشته علوم تجربى 
بيش از رشته هاى ديگر است، تصريح كرد: براى جذابيت در 
رشته هاى ديگر تحصيلى امكانات و تجهيزات مدارس از جمله  

تجهيزات هنرستان ها به روز و توسعه مى يابد.

مديركل انتقال خون همدان:
 10هزار واحد پالسما آماده ارسال 

به آلمان است

همدان - خبرنگار قدس: مديركل انتقال خون اســتان 
همدان گفت: 10هزار واحد پالســما براى ارســال به آلمان 
آماده و بسته بندى شده است.افشين محمدى در گفت و گو 
با خبرنگار قدس يادآورى كرد: آبان ماه سال گذشته نماينده 
شركت تبديل پالسما به دارو آلمان(CSL) نسبت به بازديد و 
ارزيابى مركز انتقال خون همدان اقدام كرد كه پس از تأييد 
مركز انتقال خون همدان، جمع آورى و صادرات پالســما در 
دستوركار قرار گرفت كه تاكنون 10هزار واحد پالسما آماده 
ارســال شده اســت.مديركل انتقال خون همدان اظهاركرد: 
ســازمان انتقال خون از خون هاى اهدايــى چند فرآورده به 

دست مى آورد كه يكى از آن ها پالسماست.
محمدى افزود: 30 درصد از پالسماى به دست آمده از خون 
مورد استفاده در داخل بوده و بنابراين ارسال پالسماى مازاد 
به كشــورهاى اروپايى با هدف دريافت دارو مشتق از پالسما 
نظير فاكتورهاى انعقادى و آلبومين بسيار گران قيمت و تهيه 

آن نيازمند صرف هزينه بسيار بااليى است.

در همايش «پلى به سوى آينده» 
در گيالن مطرح شد

 دانش آموختگان را تهديد تلقى نكنيم 
رشت- خبرنگار قدس: در راستاى چشــم انداز دانشگاه 
علوم پزشــكى گيالن، همايش دو روزه اى با عنوان «پلى به 
سوى آينده، نوآورى و كارآفرينى» در محل دانشكده پزشكى 

دانشگاه علوم پزشكى گيالن برگزارشد.
دكتر شاهرخ يوسف زاده چابك رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
و خدمات بهداشــتى درمانى گيالن با بيــان اينكه ارتباط 
با دانشــگاه، صنعت و بين الملل سازى سه پايه اصلى برنامه 
دانشگاه نسل سوم است، اذعان كرد: متأسفانه ما هر ساله يك 
ميليون خروجى دانشجو داريم كه براساس ذهنيتى كه دارند 
به دنبال كارهاى دولتى  هستند در حالى كه سياست جامعه 

بر كوچك شدن مناصب دولتى قرار گرفته است.
وى گفت: در حال حاضر در كشــور ژاپن با دو برابر جمعيت 
ايران در مجموع 300 هزار پست دولتى وجود دارد در حالى 
كه وزارت بهداشت و درمان به تنهايى بيش از 400 هزار پست 
دولتى دارد. بنابراين در اين گونه جريان هاى متناقض اشتغال 

ايجاد نمى شود.
وى با بيان اينكه وجود اين دانش آموختگان را نبايد به عنوان 
يك تهديد تلقى كنيم، خاطرنشان كرد: اگر در حين آموزش 
به دانشــجويان راه خالقيت و نوآورى و ارزش ارائه خدمات 
را به آن ها ياد بدهيم، مســلماً بخش خصوصى دچار چالش 

نخواهد شد.

 هشت مجتمع آبرسانى روستايى 
در ايالم ساخته مى شود

ايالم- خبرنگار قدس: مديرعامل شــركت آب و فاضالب 
روستايى ايالم گفت: در راستاى اجراى طرح هاى آبرسانى به 
روســتاهاى اين استان، جمعاً 564 ميليارد ريال هزينه شده 

است.
نوراهللا تيمورى اظهار داشت: اين اعتبار در سطح 203 روستاى 
اين استان با 17هزار و 324 خانوار و جمعيتى نزديك به 83 

هزار نفر هزينه شده است.
وى افزود: 293 كيلومتر خطوط انتقال، 88 كيلومتر شــبكه 
توزيع و حفر هفت حلقه چاه عميق از جمله اقدام هاى انجام 

شده براى آبرسانى به روستاهاى استان است.
وى با بيان اينكه ســاخت هشت مجتمع آبرسانى روستايى 
در دستور كار آبفار ايالم قرار دارد، خاطرنشان ساخت: بيش 
از 310 ميليــارد ريال اعتبار براى ســاخت اين مجتمع هاى 

آبرسانى اختصاص داده شده است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى ايالم تصريح كرد: 
هم اينك 46 روستاى اين اســتان به صورت سيار آبرسانى 
مى شــوند كه در فصل گرما اين ميزان تا 100 روســتا نيز 

افزايش پيدا مى كند.

استاندار:
 بورس كاالهاى كشاورزى 
در اردبيل راه اندازى مى شود

ميهن- فارس: اســتاندار اردبيل گفت: بــورس كاالهاى 
كشــاورزى در آينده نزديك در استان راه اندازى مى شود كه 
ســبب افزايش ظرفيت ارائه كاالهاى كشاورزى در بازارهاى 

مختلف خواهد شد.
مجيد خدابخش از افتتاح كارخانه فرنچ فرايز در آينده نزديك 
خبر داد و عنوان كرد: صنايع تبديلى، تنها راه نجات كشاورزى 
در وضعيت موجود اســت و در اين زمينه اقدام هايى در حال 

انجام است.

استانداردر مراسم تجليل از امدادگران حوادث اخير استان عنوان كرد

 نوآورى در توليد پايه گل رز 65 درصد مساحت خراسان رضوى بر روى گسل زلزله
واردات آن را متوقف مى كند

شــهركرد - خبرنگار قدس: رئيس پارك علم و فناورى 
چهارمحال و بختيارى از استقرار يك شركت فناور با توليد 
محصول پايه رز تجارى شاخه بريده خبر داد و افزود: با توجه 
به شرايط اقليمى و وجود ظرفيت علمى، اين استان مى تواند 

يكى از قطب هاى توليد گل هاى زينتى در كشور باشد.
اســماعيل پير على در جلسه كميته جذب و پذيرش پارك 
علم و فناورى گفت: يك شركت فناور در اين پارك با فراهم 
كردن شرايط كنترل شده از لحاظ دما، رطوبت و نور موفق به 
توليد بوته رز قلمه- پيوندى شده است كه افزون بر سالمت 
باالى گياه توليد شده طول دوره توليد اين نهاده به كمتر از 

نصف كاهش يافته است. 
 پيرعلى اظهار داشت: توليد پايه گل رز به روش استنتينگ 
با نور المپ هاي ال.اي.دي براي نخستين بار انجام مي شود و 
با توجه به اينكه تقريباً تمام رز استنتينگ از خارج و با قيمت 
باال وارد كشور مى شود، اجراى اين طرح و توليد اين محصول 
در شــرايط اتاق يا گلخانه كنترل شده و با استفاده از طول 
موج هاى خاص المپ هاى ال .اى.دى افزون بر ايجاد اشتغال 

مى تواند واردات اين محصول را متوقف كند. 

مديركل بيمه سالمت استان: 
 76 درصد مردم ايالم زير پوشش 

بيمه سالمت هستند
ايالم- خبرنگار قدس: مديركل بيمه سالمت استان ايالم 
گفت: دسترسى عادالنه مردم به خدمات بيمه اى هدف اصلى 
بيمه سالمت استان ايالم است و هم اكنون 76 درصد مردم 

ايالم تحت پوشش بيمه سالمت هستند.
نورالدين رحيمى در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: در 
حال حاضر حدود 367 هزار و 218 نفر در استان ايالم تحت 

بيمه سالمت هستند.
وى با اشاره به اينكه 67 هزار نفر از كاركنان دولت، 24 هزار 
نفر از ساير اقشار و 35 هزار و 600 نفر از هم استانى ها تحت 
حمايت بيمه سالمت هستند، افزود: افزون بر اين 240 هزار 
نفر از روستائيان و عشاير استان نيز از خدمات رايگان بيمه 
سالمت بهره مند هستند كه در مجموع 76 درصد از جمعيت 

استان ايالم از خدمات اين بيمه استفاده مى كنند.

 كمبود پزشك در پزشكى قانونى همدان
همدان - خبرنگار قدس: مديركل پزشكى قانونى همدان 
از كمبود پزشــك در پزشــكى قانونى اين استان خبر داد و 
گفت: به دليل آنكه كار در پزشكى قانونى طاقت فرساست و 
حقوق پزشكان با حداقل هاست، پزشكان تمايلى به حضور در 

اين مكان ندارند.
على احســان صالح در گفت و گو با خبرنگار قدس با تأكيد بر 
اينكه كار در پزشكى قانونى بسيار سخت است و افراد به دليل 
عالقه و عشق در اين شغل مقدس در لباس خدمت به فعاليت 
مشغول هستند، اظهار كرد: يكى از مشكالتى كه در اين حوزه 

وجود دارد، نبود پزشك و كمبود آن در اين سازمان است.
وى با بيان اينكه پزشكى قانونى در ارائه كارهاى كارشناسى 
در خدمت دادسراها و دستگاه هاى قضايى است، اظهار كرد: 
پزشــكى قانونى در ايام نوروز و روزهاى تعطيل سال به طور 
شــبانه روزى در حال خدمت رسانى اســت و چيزى به نام 

تعطيلى در آن وجود ندارد.

 هشدار نسبت به سرريز شدن 
سدهاى كردستان

ايلنا، سنندج:  شركت آب منطقه اى كردستان با صدور 
اطالعيه اى نســبت به سرريز سدهاى اين استان هشدار 

داد.
 در اين اطالعيه آمده اســت: به اطالع عموم هم استانى هاى 
محترم مى رســاند، با توجه به امكان ورود جبهه هاى بارشى 
با حجم قابل توجــه بارندگى و افزايش حجم آورد رودخانه ها 
به مخازن سدهاى قشالق، چراغ ويس زيويه، گاران، سورال، 

زريوار و گاوشان بدينوسيله هشدار مى  دهيم.

 وجود مدارس چند شيفته 
در سقز، بانه، قروه و مريوان

تسنيم ، ســنندج: مديركل آموزش و پرورش كردستان 
گفت: هنوز در برخى شهرستان هاى استان از جمله سقز، بانه، 

قروه و مريوان مدارس چند نوبته وجود دارند.
رشــيد قربانى در مراســم «نوزدهمين جشــنواره خيرين 
مدرسه ساز استان كردستان» كه با رويكرد مشاركت خيرين 
مدرسه ســاز در امر ايمن ســازى مدارس برگزار شده، اظهار 
داشــت: اميدواريم با حضور و مشاركت خيرين مدرسه ساز 
در امر ســاخت مدارس غبار جهل و نادانى از چهره اســتان 

كردستان روز به روز زدوده شود.
وى تصريح كرد: بخشى از مدارس كشور و استان كردستان از 
استاندارد الزم برخوردار نبودند و در طول سال هاى گذشته، 
حتى مدارس استان سه نوبته و گاهى چهار نوبته بودند و از 
طرفى هم مدارس، استانداردهاى الزم را نداشتند كه نياز به 

ساخت مدارس بيشتر احساس شد.

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»

ايرانسرا

آبشار پلكانى پورينكى 
يكى از چشم اندازهاى زيباى منطقه سيب و سوران 

ســراوان - خبرنگار قدس  يكــى از مناطق ديدنى منطقه حفاظت شــده جنگلى 
بيرك در شهرســتان سيب و سوران در جنوب استان سيســتان و بلوچستان كه چشم 
انداز بســيار زيبايى دارد، آبشــار پورينكى واقع در 65 كيلومترى مركز شهرستان و در 

دهستان پسكوه است.
اين منطقه داراى ارتفاع بيش از 70متر به صورت پلكانى است و رويش درختان بنه كوهى 

و بادام وحشى و گياهان دارويى  بر زيبايى اين منطقه افزوده است.

خبر

در تنها رويشگاه استان يزد 
برداشت ريواس در مهريز آغاز شد 

مهريز - خبرنگار قدس 
منابــع  اداره  رئيــس   
آبخيزدارى  و  طبيعــى 
مهريز گفت: 40هكتار از 
عرصه هاى روستاى على 
آباد چهل گزى از توابع 
اين شهرستان زير كشت 

گياه ريواس رفته است. 
ســيد على باقــرى در 
گفت و گو با خبرنگار ما 
اظهار داشت: امسال براى 

دومين سال متوالى برداشت گياه ريواس در 10هكتار از مراتع روستاى على آباد با همكارى 
دانشگاه يزد به صورت آزمايشى برگزار مى شود.

وى افزود: گياه ريواس گياهى خودرو اســت و تنها رويشگاه آن در يزد در بخش مركزى 
مهريز و در مراتع روستاى على آباد چهل گزى است. اين گياه داراى برگ هاى پهن بوده 

كه مانند يك چتر خود را بر دامن دشت هاى اين شهرستان مى گستراند.
باقــرى تصريح كرد: دشــت هاى ريواس در اين منطقه زيبايــى خاصى به طبيعت اين 
شهرســتان داده و كار برداشت اين گياه از اواخر اسفند شروع شده وتا پايان ارديبهشت 
ادامــه دارد. وى بــا بيان اينكه ريواس اين منطقه به لحاظ وســعت و مرغوبيت يكى از 
بى نظيرترين ها در ســطح كشور است، گفت: دشــت ريواس در وسعت بيش از 40هزار 
هكتار از عرصه هاى منابع طبيعى شهرستان در مراتع چاه ترش، ارچالن و بازرگان است.

باقرى افزود: دشت هاى ريواس استان در مهريز همه ساله در فصل بهار ميزبان مسافران و 
عالقه مندان به طبيعت بوده كه به اين منطقه سفر مى كنند و اين دشت تا اوايل خردادماه 

تفرجگاه مناسبى براى عالقه مندان به طبيعت است. 
 وى تصريح كرد: دشت هاى ريواس فرصت مناسبى براى توسعه ورونق گردشگرى است و 
ما اين آمادگى را داريم كه با همكارى مسئوالن ميراث فرهنگى وبا نظارت منابع طبيعى، 

ميزبان توريست ها وگردشگران داخلى وخارجى باشيم. 
باقرى گفت: گياه ريواس به عنوان گياه خوراكى و دارويى از كاربردهاى فراوانى برخوردار 
است و داراى ويتامين هاى A و C فراوان و امالح معدنى زياد نظير پتاسيم و كلسيم است.

خبر

روستاهاى گردشگرى مازندران 
براى طرح توليد و اشتغال انتخاب شدند

سارى  معاون 
اداره  گردشگرى 
كل ميــراث فرهنگــى، 
و  دســتى  صنايــع 
گردشــگرى مازنــدران 
روســتاى  ســه  گفت: 
مازندران  در  گردشگرى 
بــراى طرح اشــتغال و 

توليد انتخاب شدند.
اداره  گردشگرى  معاون 
كل ميــراث فرهنگــى، 

صنايع دســتى و گردشگرى مازندران گفت:  بر اســاس اين طرح، در روستاهاى جنت 
رودبار رامسر، كندولوس نوشهر و آسياب سر بهشهر افزون بر سرمايه گذارى براى اشتغال 
و توليد صنايع دستى ، زمينه الزم براى گردشگرى و حضور مسافران در اين روستاها با 

سرمايه گذارى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى فراهم مى شود.
مهران حسنى افزود: هدف اين طرح تحرك بخشى اقتصادى به روستاها در حوزه توليد 
و اشتغال و اجراى آن با اختصاص اعتبارات الزم بوسيله سازمان ميراث فرهنگى، صنايع 

دستى و گردشگرى كشور است.
به گفته وى، در حال حاضر در استان هاى كردستان، همدان، تهران، مازندران، اصفهان، 
خراسان شمالى و رضوى ، سيستان و بلوچستان، خوزستان، آذربايجان شرقى و غربى و 
كرمان نيزسه روستاى گردشگرى و بقيه استان ها يك يا دو روستا براى اجراى اين طرح 
انتخاب شده اند.وى با اشاره به افزايش هشت درصدى بومگردى مازندران در نوروز امسال 
نسبت به پارسال، گفت: بيش از 3 ميليون نفر شب از 26 اسفند 94 تا سيزدهم فروردين 

در مازندران اقامت داشتند.
روســتاى جنت رودبار با 120 خانوار و 351نفر جمعيت از توابع بخش مركزى رامسر و 
داراى 40 اقامتگاه بومگردى يكى از مناطق ييالقى اين شهرستان به شمار مى رود كه از 
سمت شمال به جنگل دالخانى، بخش جلگه اى و دهستان سخت سر و از سمت شرقى 
به دهستان گليجان و دوهزار، از سمت جنوب به اشكور رامسر و از سوى غرب به مناطق 

جنگلى و مراتع دهستان جواهرده محدود مى شود.

 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 

بــرش

 يكــى از مناطق ديدنى منطقه حفاظت شــده جنگلى 
در شهرســتان سيب و سوران در جنوب استان سيســتان و بلوچستان كه چشم 
 كيلومترى مركز شهرستان و در 

متر به صورت پلكانى است و رويش درختان بنه كوهى 
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منابــع  اداره  رئيــس 
آبخيزدارى  و  طبيعــى 
هكتار از 
عرصه هاى روستاى على 
آباد چهل گزى از توابع 
اين شهرستان زير كشت 

ســيد على باقــرى در 
گفت و گو با خبرنگار ما 

معاون 
اداره  گردشگرى 
كل ميــراث فرهنگــى، 
و  دســتى  صنايــع 
گردشــگرى مازنــدران 
روســتاى  ســه  گفت: 
مازندران  در  گردشگرى 
بــراى طرح اشــتغال و 

اداره  گردشگرى  معاون 



رخ � رخ
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قدس از وضعيت اين روزهاى بيمارستان قائم گزارش مى دهد

درمان بيماران در راهروها!
هنگامه طاهــرى  اعتراض چنــد تن از 
شــهروندان به روزنامه قــدس و اخبارى كه 
گه گاه از گوشه و كنار در خصوص ارايه ندادن 
درست خدمات به بيماران در بيمارستان قائم 
مى شنيديم 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
ايــن كه تخت ها با بيماران لباس آبى در يكى 
از راهروهاى بيمارستان، كنار هم رديف شده 
بودند قابــل انكار نبود. بيمارانى كه از معطلى 
دقايق طوالنى براى رسيدگى و ويزيت گاليه 

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

سريع تعيين تكليف شوم.
محمدى يكى ديگر از بيماران اظهار مى دارد: 
بيمارانى اينجــا داريم كه حد اقل  4 تا 8 روز 

است كنار راهرو مانده اند.
نگاه كه مى كنيم وســايل همراهــان يا دم و 
دستگاه چاى بيماران روى زمين كنار تختشان 
مانده اســت نه ميزى دارند براى وســايل نه 
صندلــى براى نشســتن. وضعيــت بيماران 

ناخوشايند و وضعيت همراهان بدتر است.
اما رضايى از رعايت نشــدن شــئون اسالمى 
گله مند اســت 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 فشار روحى متحمل مى شوند. چرا 
كه اعتراض آن ها با برخورد خشــن پرســنل 

سركوب مى شود. 
يكى از همين بيماران يادآور مى شود: اعتراض 
كنيم مى گوينــد بياييد بــا رضايت 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 
هماهنگــى بالينى و جانشــين معاون 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 
تشخيصى و درمانى خاص بيمارستان قائم در 

انتظار نوبت براى ويزيت هستند.
اينكه  با اشــاره به  سعادتى 
اغلب اين ها بيماران اورژانسى 
مــى دارد:  اظهار  هســتند، 
يافته در  انتشــار  شــلوغى 
عكس بــه خاطر دســتگاه 
ERCP(دســتگاه درمــان 
به ســنگ  بيمــاران مبتال 
كيســه صفــرا)  اســت كه 
ندارند  ديگر  بيمارستان هاى 
و فقــط قائم و بيمارســتان 
امام رضا در اين خصوص به 
بيماران خدمــات مى دهند.

عــالوه بر اين كــه در حال 
حاضــر ايــن دســتگاه در 
بيمارســتان امام رضا خراب 
است و قائم مجبور است به 
تنهايــى ارائه خدمات نمايد.

از اين رو ما با حجم بســيار 
زيادى از بيماران مواجه شده ايم.

طبق گفته ســعادتى عكســى كه بيماران را 
كنار راهرو نشان مى دهد ،بيمارانى هستند كه 
 ERCP ، در نوبت آندوسكوپى،كلونوســكوپى
يا اســپيرو مترى و... هستند و نياز است براى 

اين كه شــرايط آن ها تحت كنترل باشــد در 
اين راهرو بمانند.سپس در اين قسمت توسط 
پزشك ويزيت شــده و اقدام هاى تشخيصى- 
آن ها صورت  روى  درمانــى 
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 بيمــاران تحت نظر و 
مراقبت هــاى بالينى افزايش 
يافته و از آنجا كه بيمارستان 
قائم به دستگاه آندوسكوپى با 
تجهيزات فــوق العاده مجهز 
شده است و يا اساتيد بنامى 
دارد ، بــا اســتقبال بيش از 
ظرفيــت مواجه شــده ؛ به 
طورى كه پزشكى كه بايد 30 
بيمار را ببيند گاه مجبور است 

تا 70 بيمار را ويزيت كند.
وى عالوه بر اين يادآورمى شود: بيمارستان قائم 
تنها بيمارســتانى است كه بخشى مخصوص 
بيماران 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 بهداشت به بيمارستان قائم آمد ما با 
پيك بيماران اعصاب مواجه بوديم.بيمارستان 
قائم تنها مركز اعصاب دولتى در شرق كشور 
است 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 
تجهيزات و شــيوه هاى درمانى خيلى جديد 
وخاص اســت.از اين رو بيمارانى 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 وزيربهداشت 
به قائم آمد بخشــى در منهاى دو داشــتيم 
كه قبالً بخش كبالت بــود و  به خاطر نيازى 
كه حس مى كرديم بيمــاران اعصاب دارند ، 
بالفاصله كاربرى آن را تغيير داديم، به طورى 
كه دستگاه كبالت به بيمارستان امام رضا(ع) 
منتقل شــد و آن فضا را با در نظر گرفتن 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.
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طى 2 روز در مشهد برگزار مى شود

  برگزارى كنفرانس بين المللى 
وبرنامه 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.
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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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آنچه بيماران را 
بيشتر مى آزارد 

استرسى است كه به 
دليل فشار روحى 
متحمل مى شوند. 

چرا كه اعتراض 
آن ها با برخورد 

خشن پرسنل 
سركوب مى شود

بــرش

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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