
تقوا براى انسان ها يك لباس است كارگران« آساك دوچرخ» همچنان پيگير مطالبات
آيت اهللا علم الهدى:  قدس گزارش مى دهد

قدس: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى 
و امام جمعه مشهد مقدس روز گذشته در 
خطبــه اول نماز جمعه مشــهد گفت: تقوا 
براى انسان ها يك لباس است كه به وسيله 
آن هرچه ناخواســته و مطــرود پروردگار 
است صورت نمى گيرد. آيت اهللا سيد احمد 

 علم الهدى ادامه داد: شيطان به خاطر ...

قدس: كارخانه آساك دو چرخ در 15 اسفند 
ماه سال گذشته به طور رسمى تعطيل شد 
و روزنامه قدس هم به طور متوالى اخبار اين 
كارخانه را به اطالع عموم رسانيد. اما آنچه 
در آساك دوچرخ گذشت تا به اين مرحله از 
ورشكستگى رسيد، از زبان يكى از كارگران 

اين كارخانه شنيدنى...
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رئيس كل دادگسترى خراسان شمالى خبر داد

اختالس 286 ميليون 
تومانى در شوراى 

هماهنگى مبارزه با 
موادمخدر

.......صفحه 3 

اهالى در گفت و گو با قدس اعالم كردند  

حاشيه نشينان 
«كال زركش» 

محروم از امكانات

قدس: رئيس كل دادگسترى خراسان شمالى از كشف اختالس 
در شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر خراســان شمالى و 

بازگشت 286 ميليون تومان به بيت المال خبر داد. ...

قدس: بلوار توس به همان اندازه كه طوالنى و شمار قابل توجهى 
از خيابان ها را در خود جاى داده اســت، به همان نســبت هم 

ساكنان آن با كمبودها و مشكالت زيادى مواجهند كه هر ...

.......صفحه 3 

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــرانروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

شنبه 2 ارديبهشت  1396

 24 رجب 1438
 22 آوريل 2017  
سال سى ام  
شماره 8380 
 ويژه نامه 2771 

تأمين 2 ميليارد دالر بودجه قطار برقى مشهد -  تهران
مديرعامل راه آهن كشور خبر داد
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تشييع پيكر 
پاك 3 شهيد 
مدافع حرم 

در مشهد
قدس   مراسم تشييع ســه شهيد مدافع حرم 
موسوى، اخالقى و عاشورى در جوار بارگاه ملكوتى 
امام رضا(ع) برگزار شــد. مراسم تشييع سه شهيد 
مدافع حرم صبح پنج شنبه گذشته بر روى دستان 
مردم شهيد پرور مشهد مقدس از مقابل مجتمع 
مهديه تا حرم مطهررضوى تشييع و پس از طواف 
در حرم امام رضا (ع) و اقامه نماز در گلزار شهداى 
بهشت رضاى مشهد به خاك سپرده شدند. مردم 
واليتمدار پيكر اين شــهداى گلگــون كفن را با 
سردادن شعارهايى چون «كلنا عباسك يا زينب»، 
«حســين، حسين شعار ماست، شــهادت افتخار 

ماست» و فرياد «مرگ بر آمريكا» و...



  تشييع پيكر پاك 3 شهيد مدافع حرم 
در مشهد

قدس: مراسم تشــييع پيكر پاك سه شــهيد مدافع حرم 
موســوى، اخالقى و عاشــورى در جوار بارگاه ملكوتى امام 

رضا(ع) برگزار شد.
مراسم تشييع پيكر پاك ســه شهيد مدافع حرم صبح پنج 
شنبه گذشته بر روى دستان مردم شهيد پرور مشهد مقدس 
از مقابل مجتمع مهديه تا حرم مطهررضوى تشــييع و پس 
از طواف در حرم امام رضا (ع) و اقامه نماز در گلزار شــهداى 

بهشت رضاى مشهد به خاك سپرده شدند.
مردم واليتمدار پيكر اين شهداى گلگون كفن را با سردادن 
شعارهايى چون «كلنا عباســك يا زينب»، «حسين، حسين 
شعار ماست، شهادت افتخار ماست» و فرياد «مرگ بر آمريكا» 

و «مرگ بر اسرائيل» تا حرم مطهر رضوى مشايعت كردند.
اين مراســم با حضور فرماندارمشهد، مدير كل بنياد شهيد و 
امورايثارگران خراسان رضوى، مشاور استاندار در امورايثارگران، 
فرماندهان نظامى و انتظامى، رؤساى سه منطقه بنياد شهيد 
و امورايثارگران مشــهد مقدس، تنى چند از اعضاى شوراى 
شهر و جمع كثيرى از آحاد مردم بويژه خانواده هاى شاهد و 

ايثارگر برگزار شد.
شهيدان سيد باقر موسوى، رضا اخالقى، ظاهر عاشورى سه 
شهيد مدافع حرم فاطمى هستند كه در سوريه براى دفاع از 

مكتب اهل بيت (ع) به مقام رفيع شهادت نائل آمدند.

 تكريم معلمان تنها وظيفه 
 نهاد آموزش و پرورش نيست

ابراهيم باى: فرماندار شهرستان خواف گفت: تكريم معلمان 
تنها وظيفه نهاد آموزش و پرورش نيست.

محمدرضا پهلوان نژاد در اولين جلســه  شــوراى آموزش و 
پرورش اين شهرستان در ســال 96اظهار داشت: سپاس از 
معلم، تنها منحصر به هفته معلم و تكريم معلمان تنها وظيفه  
نهاد آموزش و پرورش نيست؛ بلكه در همه زمان وظيفه آحاد 

جامعه است.
وى ادامه داد : امسال هفته معلم با بهار انتخابات و بهار سياسى 
تقارن يافته اســت و همه ما بويژه نهاد آموزش و پرورش به 
عنوان يكى از ســازمان هاى پر مخاطب و بزرگ كشور بايد 
نســبت به اهميت حضور مردم در انتخابات براى مستحكم 
نمودن پايه هاى انقالب اسالمى در مجامع بين المللى تالش 

زيادى انجام دهيم.
فرماندار خواف با لزوم برگزارى جشــن بزرگ سپاس معلم 
خاطرنشان كرد: امســال افتخار اين را داريم كه اعالم كنيم 
تمام فرهنگيان در جشنى بزرگ ميهمان فرماندارى و ساير 

ادارات شهرستان خواهند بود.
در ادامه جلسه حسن اميرى، مدير آموزش و پرورش خواف 
ضمن ارائه گزارشى از عملكرد آموزش و پرورش در سال 95 
به توفيقات اداره در ســال گذشته اشاره كرد و بيان داشت : 
رشد چشمگير آموزشى و پرورشى سال گذشته به گونه اى 
بود كه شهرســتان در همه زمينه ها جزو برترين هاى استان 

بوده است.

   آغاز مسابقات فرهنگى- هنرى
با حضور 10 هزار دانش آموز در مشهد

حســين پور حسين: سى و پنجمين مســابقات فرهنگى 
- هنرى با حضور 10 هزار دانش آموز از سراسر خراسان رضوي 

در دو بخش دانش آموزان دختر و پسر در مشهد آغاز شد.
در اين مسابقات رشته هاى 48 گانه در پنج زيرشاخه هنرهاى 
دستى، تجسمى، نمايشــى، وبالگ و فضاى مجازى، شعر و 
قصه و هنرهاى ادبى از موضوع هاى اين رقابت هســتند و در 
مجموع 3500 اثر به دبيرخانه استانى مسابقات رسيده است. 
شــمارى از آثار دانش آموزان منتخب در رشته هاى صنايع 
دستى و هنرهاى تجسمى براى نمايش در قالب نمايشگاهى 
در كنار برگزارى رقابت ها به نمايش گذاشته شده است. رئيس 
كميســيون فرهنگى مجلس شوراى اســالمى در افتتاحيه 
سومين گروه دانش آموزان دختر شركت كننده در مسابقات 
فرهنگى و هنرى اســتان گفت: در نظام هستى همه چيز از 
بين رفتنى اســت . هنر يك وجه الهى اســت. اگر كسى در 
قالب هنر حرفى بزند آن هنر از بين نمى رود. البته هنر متعهد 
و هنرى كه آيينه نشان دادن آيات الهى است. مانند شعرى 
كه در ســردر سازمان ملل است و امروز بهتر از اين حرف كه 
بنــى آدم اعضاى يك پيكرند جامع تر از اين پيدا نمى كنند. 
حجت االســالم نصراهللا پژمانفر با اشاره به اينكه سعى كنيد 
هنر خود را با هنر الهى آميخته كنيد، اظهار داشــت: كسى 
مى تواند اين كار را انجام دهد كه خودش الهى باشــد. سعى 
كنيم معنويت را در ماه رجب بويژه رابطه خود را باخدا تقويت 
كنيم تا هنرمان بتواند ما را جاويد نگه دارد. گفتنى اســت، 
منتخبان اين مسابقات به مرحله كشورى كه تابستان آينده 

برگزار مى شود، راه مى يابند.

نماينده روسيه در امور مسلمانان در مشهد :

 مشتاق همكارى با خراسان رضوى هستيم
��ر

زهره كهندل  رئيس جمهور تاتارســتان 
داراى ظرفيت هاى  گفت: خراســان رضوى 
مختلف اســت و ما مشــتاق و عالقه مند به 
توســعه همكارى ها در بخش هاى مختلف با 

اين استان هستيم.
رســتم مينيخانوف در پايان ســفر خود به 
خراســان رضوى در فرودگاه شهيد هاشمى 
نــژاد پيش از ترك مشــهد در گفت و گو با 
خبرنگاران افزود: اين سفر داراى نتايج خوب 

و پرفايده اى بود.
وى ادامه داد: در مالقات هاى انفرادى و جمعى 
با مسئوالن خراسان رضوى، نشست با فعاالن 
اقتصادى و بازديد از دانشگاه فردوسى مشهد 
تفاهم ها و توافق هاى اوليه خوبى براى توسعه 
زمينه هاى همكارى هاى دوجانبه صورت گرفت 
و براى چارچوب اين همكارى ها گفت و گو شد 

و به نتايج خوبى دست يافتيم.

  سرمايه گذارى در حوزه گردشگرى
رئيس جمهور تاتارستان و نماينده روسيه در 
امور مسلمانان در مشهد گفت: پيشنهادهايى 
در حوزه مصالح ساختمانى توليدى خراسان 
رضــوى و نيز كشــاورزى اين اســتان كه 
پيشــرفته و داراى ســطح خوبى است براى 
همكارى صورت گرفت. ما مشتاق همكارى 
هســتيم و در حوزه گردشگرى هم آمادگى 

سرمايه گذارى داريم.
رئيس جمهور تاتارســتان همچنين فرصت 
تشــرف به حرم مطهر رضوى را ارزشــمند 
دانست و افزود: اين محل مقدس براى همه 
مسلمانان و فضاى معنوى آن تاثيرى درونى 
برايم داشــت و بازديــد از كتابخانه مركزى 
آســتان قدس رضوى و آثار تاريخى و نفيس 
آن بسيار ارزشمند بود. ديدارى هم با توليت 
آســتان قدس رضوى داشتيم كه آثار خوبى 

در بر داشت.
خبــر ديگــرى حاكــى اســت ، قــرارداد 
دانشگاه فردوسى  همكارى هاى علمى ميان 
مشهد و دانشــگاه قازان تاتارستان با حضور 

رئيس جمهور اين كشور امضا شد. 

  امضاى تفاهمنامه دانشگاهى
به گزارش خبرنــگار ما، تفاهمنامه همكارى 
اين دو دانشــگاه توســط معاون بين المللى 
فــدرال قازان و معاون پژوهشــى دانشــگاه 
فردوســى مشــهد به امضا رســيد كه اين 
توافقنامــه در زمينه ها ى شــيمى، فيزيك، 
پتروشــيمى  و  نانوتكنولوژى  بيوتكنولوژى، 

است. 
 براســاس اين تفاهمنامه مقررشــده است 
كميته  مشــترك بين دو دانشــگاه تعيين 
شــود تا زمينه  همكارى براى پژوهش هاى 
مشترك و حضور استادان ايرانى در دانشگاه 
قازان فراهم شــود، همچنين دانشگاه قازان 
راهكارهاى اجرايى را در اين زمينه بررســى 

كند.
دكتر محمد كافى، رئيس دانشگاه فردوسى 
نيز در اين نشســت با تأكيد بر اينكه مبناى 
همكارى ايران و تاتارســتان بايد از مســير 

علم و دانشگاه باشــد، گفت: دانشگاه قازان 
تاتارســتان از دانشگاه هاى مهم روسيه است 
و با توجه به تشــابهاتى كه ميان خراسان و 
تاتارستان وجود دارد، مى توان از فرصت ها و 

ظرفيت هاى موجود بهره برد. 
در ادامه اين نشست رستم مينيخانوف، رئيس 

جمهور تاتارستان با ابراز خرسندى از امضاى 
توافقنامه و نقشــه راه ميان دانشگاه قازان با 
دانشگاه فردوســى خاطرنشان كرد: دانشگاه 
قازان يكى از پيشرفته ترين دانشگاه هاى عالى 
در سطح فدرال روســيه است و در راستاى 
توسعه پژوهش  و مطالعات عميق سعى دارد 

بهترين دانشجوها را جذب كند.
او با بيان اينكه در قرن حاضر، كشــورهايى 
كــه بر علم و دانش تكيــه كنند، حرف اول 
را مى زنند، اظهار داشــت: من نه تنها رئيس 
جمهور تاتارستان، بلكه رئيس كميته حمايت 
و نظارت بر دانشــگاه فدرال قازان هستم و 
بر همه جريان ها و امور اين دانشــگاه نظارت 

دارم. 
دانشــگاه قــازان بــا 45 هزار دانشــجو كه 
4200 دانشجوى آن خارجى و از 89 كشور 
جهان هســتند، داراى رتبــه بااليى در بين 

دانشگاه هاى روسيه است.

اخـــبار2

آيت اهللا علم الهدى: 
  تقوا براى انسان ها يك لباس است

 مرضيه رضايى: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى و امام 
جمعه مشهد مقدس روز گذشــته در خطبه اول نماز جمعه 
مشهد گفت: تقوا براى انسان ها يك لباس است كه به وسيله 
آن هرچه ناخواسته و مطرود پروردگار است صورت نمى گيرد.

آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى ادامه داد: شيطان به خاطر 
نافرمانى از خداوند دچار سه بال و گرفتارى اخراج از بهشت، 
رجيم درگاه الهى و ملعون شدن تا ابد شد و هدفش اين بود 
كه انسان را نيز دچار اين بال كند اما تنها توانست آدم و حوا 

را از بهشت بيرون كند و در ديگر موارد ناموفق ماند.
امام جمعه مشهد مقدس خاطر نشان كرد: خداوند در آيه 26 
ســوره اعراف درباره اخراج آدم از بهشت مى فرمايد: «بنى آدم 
ما براى شــما لباس قرار داديم، لباسى كه زشتى هاى شما را 
بپوشــاند و براى شما زينت باشــد» لباس آدم از نخ و ابريشم 
نبود بلكه نماد عظمت آدم در مقابل فرشتگان و بهشتيان بود.

آيت اهللا علم الهدى افزود: فرشتگان مجبور شدند در مقابل 
آدم خداوند را سجده كنند، انسان صالبت و جلوه اى در برابر 
فرشــتگان پيدا كرد لباس آدم لباس جمال و جالل بود اما 
وقتى بنا شد اين لباس كه زينت آدم و مظهر جالل حق بود 
از آدم كنده شــود آدم تبديل به موجودى خاك نشين شد 

كه زشتى هاى وى نمايان شد.
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى خاطر نشــان كرد: 
لباس اصلى آدم توسط شيطان از او گرفته شد چرا كه دچار 
معصيت شــده و فرمان خدا را زير پا گذاشــته بود و ديگر 
نمى توانســت جمال و زيبايى حق را داشته باشد از اين رو 
آدم با برگ درختان بهشــتى خود را پوشانيد وبه همراه حوا 

از بهشت رانده شده و بر زمين هبوط كردند.
امام جمعه مشــهد مقــدس با بيان اينكه بهشــت جايگاه 
خوشگذرانى و عشرتكده نيست خاطر نشان كرد: متأسفانه 
تفســير ما از بهشت صحيح نيســت و تصور مى كنيم يك 
عشرتكده است كه انواع و اقسام خوشگذرانى هاى نفسانى ما 
را تأمين مى كند گرچه اين موارد نيز در بهشــت وجود دارد 
اما بايد دانست بهشت جايى براى كمال زندگى است و بايد 

تفسير را تغيير دهيم.
آيت اهللا علم الهدى افزود: بهشت محل زندگى كامل روحانى 
و جسمانى اســت چنانچه كمال روحانى بسيار باال و كمال 
جسمانى در مقابل آن ناچيز اســت، تقوا نيز براى انسان ها 
يك لباس اســت كه به وسيله آن هرچه ناخواسته و مطرود 
پروردگار اســت صورت نمى گيرد و اگر در زندگى پياده شد 

تبديل به يك پوشش مى شود.

به دستور كارشناسان اداره ارشاد
  عكاسى از جمعه بازار كتاب ممنوع شد!

محمد على رضايى: عكاســى از جمعه بازار كتاب مشــهد 
ممنوع شد!

روز گذشــته خبرنگار عكاس روزنامه قــدس در حالى كه 
در حــال تصوير بردارى از جمعه بازار كتاب مشــهد بود با 
ممانعت دو  كارشــناس اداره كل فرهنگ و ارشاد خراسان 
رضوى كه در حال نظارت بر بازار بودند مواجه شد و از ادامه 

تهيه گزارش باز ماند.
اين كارشناسان كارت خبرنگارى عكاس روزنامه قدس را فاقد 
ارزش قانونــى خوانده و براى تهيه عكس از اين بازار فرهنگى 
درخواست مجوز كتبى نمودند . همچنين ناظرسازمان ميادين 
هم خواســتار مجوز كتبى براى اجازه عكاســى از اين رويداد 

فرهنگى كه هر هفته در بلوار مدرس شاهد آن هستيم، شد.
براستى عكاسى از يك اتفاق فرهنگى كه در حاشيه يك بلوار 

برگزار مى شود نياز به مجور رسمى دارد! 

قدس: نابودى اراضى كشاورزى پايين دست سد كارده
نيش و نوش: اصوال اراضى در مشــهد 2دســته ان؛ يا نابود 

ميشن، يا تصرف غيرقانونى!
قدس: گرانى بى سر و صدا در بازار مشهد

نيش و نوش: االن اينقدر بازار انتخابات ســر و صدا داره كه 
صداى گرونى به گوش كسى نميرسه!

قدس: 1227 پس لرزه در خراسان رضوى در 11روز
نيش و نوش: كم كم پس لــرزه داره به يكى از جاذبه هاى 

گردشگرى خراسان رضوى تبديل ميشه!
قدس: ساخت مســكن به جاى پول نقد براى زلزله زدگان 

خراسان رضوى
نيش و نوش: مسكن مهر رو هم با همين انگيزه درست كردن 
ولى نه پولى به مردم رســيد نه خونه بدرد بخورى عايدشون 

شد!
قدس: واژگونى اتوبوس مسافربرى در برخورد با تريلر در محور 

رشتخوار- تربت حيدريه 23نفر را مصدوم كرد
نيش و نوش: اين تصادف بعنوان تنها تصادف بدون كشته در 

جاده هاى استان ثبت شد!
قدس: مراجعه 47هزار نفر مرتبط با نزاع به پزشــكى قانونى 

خراسان رضوى
نيش و نوش: مردم زورشــون به مديران و مســؤوالن كه 

نميرسه، ميرن همديگه رو ميزنن!

��ر

بشرويه ؛ حجــت االسالم و المسلمين 
حداديان امام جمعه موقت بشرويه گفت: 
انتخابات پيش رو از حساسيت هاى بسيار 
بااليى برخوردار اســت كه رهبر معظم 
انقالب بر حضور و انتخاب مردمى تأكيد 
فــراوان دارند، چراكه دشــمنان داخلى 
منتظــر يك جرقه ديگر بــراى فتنه اى 

جديد هستند.
سرخس؛ حجت االســالم و المسلمين 
شريعتى امام جمعه موقت سرخس اظهار 
كــرد:آن چيزى كــه در درجه اول مهم 
است، حضور گسترده و پرشور مردم در 

انتخابات بايد جدى گرفته شود.
وى با تأكيد بر اينكه «اخالق انتخاباتى» 
بايــد در رأس فعاليت هــاى تبليغاتــى 
كانديداها و طرفدارانشــان باشد، افزود: 
حضور گسترده مردم در انتخابات پشتوانه 
محكمى براى نظام اســالمى است و هر 
چه اين حضور پررنگ تر شود، توطئه هاى 

دشمنان خنثى مى شود.
بجستان ؛حجــت االسالم والمسلمين 
وحيدى گفت: اميد است مسئله انتخابات 

با بصيرت مردم و مشاركت حد اكثرى و 
سالمت و قانونمدارى محقق شود.

جوين؛ حجت االسالم والمسلمين دليرى 
پورانتخابات پيش رو را يكى ازمهم ترين 
مســائل روزمطــرح كــرد و گفــت: به 
نامزدهاى انتخابات توصيه مى كنم اخالق 
اسالمى را در تبليغات رعايت كنند و به 

قانون پايبند باشند.
عطاملــك جويــن؛ حجــت االســالم 
والمسلمين خداپرست با اشاره به حمله 

آمريكا به ايران در بيابان طبس و شكست 
آمريكا، اين حادثــه را از عنايات خداوند 
بر ملت ايران دانست و گفت: اگر آمريكا 
دوباره به فكر حمله باشــد سربازان خدا 
وجود نحس اســتكبار را ازصفحه روزگار 

محو خواهند كرد.
خــرو؛ حجت االســالم والمســلمين 
غالمــى به روز هــواى پاك اشــاره و از 
ورود دادگســترى اســتان و همچنين 
دادگسترى نيشــابور و بخش زبرخان به 

موضوع آاليندگى كارخانه كارتن سازى 
اين شهر قدردانى كرد و گفت: اميدواريم 
مســئوالن در جهت رفع اين آاليندگى 
به صورت جدى پاى كار باشند و ما هم 

پيگيرى هاى خود را ادامه خواهيم داد.
والمسلمين  االســالم  شانديز؛حجت 
بهمنى با تأكيد بر هوشــيارى مردم در 
انتخابات اظهار داشت:مردم بايد هوشيار 
باشند و كسانى را انتخاب نكنند كه معاند 

ومخالف  نظام باشند .
رشتخوار؛ حجــت االسالم والمسلمين 
بهــره مند گفت:حضور و مشــاركت در 
انتخابات يك وظيفه شرعى و ملى است 
و آحــاد مــردم بايد در ايــن امر مهم و 

سرنوشت ساز شركت كنند.
مه والت؛ حجت االســالم والمسلمين 
ميرى با اشاره به مشخص شدن نامزدهاى 
رياست جمهورى گفت: اخالق انتخاباتى 
نياز به ســلوك الــى اهللا دارد به طورى 
كه امام(ره) فرمودند همه بايد تشخيص 
شوراى نگهبان را كه قانون و ميزان است، 

بپذيريم.

ائمه جمعه خراسان تأكيد كردند

رعايت اخالق انتخاباتى
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گپ و گفت

سرورهاديان  همزمان با روزجهانى زمين 
«آزيتا رئيسى» نمايشــگاه پوستر «به زمين 
كمــك كنيم» را به همين مناســبت برگزار 
كرد. او متولد 1366 در مشهد و دانش آموخته 
كارشناسى ارشــد گرافيك از دانشگاه تهران 
اســت وبه عنــوان مدرس دردانشــگاه هاى 
الزهرا(س) و فردوس مشــغول به كار است. 

گفت و گو با او را با هم مى خوانيم: 
رئيســى، هدف از برگزارى از اين نمايشــگاه 
را كمــك بــه محيــط زيســت مى دانــد و 
مى گويد:دراين نمايشگاه 10 تابلو با ابعاد120 
در80 طراحــى كــرده ام و در معــرض ديد 
عالقه مندان قرار گرفته اســت كــه هرتابلو 
بيانگريكى ازمشــكالت كره زمين اســت كه 
انســان ها خواسته يا ناخواســته آن را بوجود 

آوردند.
او دربــاره شــيوه اجراى اين پوســترها نيز 
مى افزايد: تصاويربه شيوه اى ساده و گرافيكى 
با آيينه درســت شده اند كه هدف از استفاده 
ازآيينه در اين پوسترها اين است كه مخاطب 
با نگاه كردن به اثــر و ديدن تصوير خود در 
آيينه اين پيــام را دريافت كند كه او نيز به 

گونه اى در بروز اين مشكالت سهيم است .

 كمپين آشتى با محيط زيست
او كه يكى ازاعضاى كمپين آشتى با محيط 
زيست است، خاطرنشان مى سازد: برپايى اين 
نمايشگاه با هزينه شخصى خودم است، كمك 
به محيط ســبزو پاك براى همه و آيندگان 

اســت تا همه با هــم در «روز جهانى زمين» 
سهم خود را براى ســاختن زمينى زيباتر و 

سالم تر ادا كنيم.
اين هنرمند جوان شــهرمان كه درنمايشگاه 
قبلى خود نيز با نام «ســلكت» ترميم فضاي 
شهري در ساختمان ها و مكان هاي عمومي را 
بوسيله آثارهنرى در سال 90 در معرض ديد 
عالقه مندان قرار داده است، درباره شيوه كار 
نمايشگاه جديد ش اذعان مى دارد: هرتابلو با 
شيوه گرافيكى اما خيلى ساده اجرا شده است 
و در عين حال كارمفهومى است تا مخاطب 

براحتى پيام را دريافت كند.
اين مدرس دانشــگاه در پاســخ به پرسش 
خبرنگار ما كه با توجه به تركيب متريال ديگر 
آيا اين تابلوها باز هم پوستر محسوب مى شود، 
اظهــار مى دارد: اين 10 اثر در قالب پوســتر 
اســت كه با كالژآيينه طراحى شــده است، 
ولى تابلو نقاشى هم محسوب نمى شود زيرا 

از تكنيك چاپ استفاده شده است .
وى درخصوص جايگاه پوستردر شهرمان نيز 
بيان مى دارد: در كشورهاى خارجى معموالً 
فضاهــاى دائمى داخلى يا خارجى براى ارائه 
پوســتر تعبيه شده اســت اما متأسفانه در 
شــهرمان و حتى دركشــورمان اين فضا در 

نظرگرفته نشده است.
وى تأكيد مى كند: اين درحالى است كه نبود 
اين فضاها سبب مى شود براى نصب پوستر 
با مشكل مواجه شويم. ازطرفى بايد از لحاظ 
بصرى، مكانى كه براى نصب پوســتردرنظر 

گرفته مى شود زيبا باشــد تا براى مخاطب 
جذاب باشد.

اميــدوارم همانطوركه  رئيســى مى گويــد: 
بيلبوردهاى شهرمان، پيام هاى  شهردارى در 
فرهنگــى را مى بينيــم و خيلــى خــوب و 
تأثيرگذارهم هست در خصوص نقش و جايگاه 
پوستر در برنامه هايى آينده جزو اولويت ها قرار 

بگيرد.

 پوستر موفق
وى با بيان اين كه هدف يك پوســتر اطالع 
رسانى صريح و گويا مى باشد، مى افزايد: اگر 
براى مثال 10 پوســتر داشــته باشيم و در 
يك فضا كنارهم نصب شــده باشــند، بطور 
قطع پوســترى موفق است و از دور مخاطب 
را مى تواند جلب كند كه به محض ديدن به 
صورت آنى مخاطب را جلب كند و پيام خود 

را به صورتي ســاده و گويــا با كمك تصاوير 
منتقل كند اما متأســفانه هنوز در شهرمان 

فضاى نصب اين پوسترها مهيا نيست.
وى بــا اعالم اين مطلب كــه اگر براى نصب 
پوســتر فضاى شهرى درنظر گرفته شود كه 
قانونمند باشد تأكيد مى كند: در اين صورت 
رسالت و كاركرد پوستر بيش از پيش خودش 
را نشان مى دهد كه به اعتقاد من نياز به يك 
متولى مانند شــهردارى و اداره كل ارشــاد 

اسالمى دارد.
شــايان ذكراست ،نمايشگاه پوستر «به زمين 
كمك كنيــم» عصر امــروز افتتــاح و تا 8 
ارديبهشــت ماه در نگارخانه سروش واقع در 

فلسطين يك براى عالقه مندان داير است .
عالقه مندان مى توانند صبح ها از ســاعت 10 
تــا 13 و عصرها از ســاعت 17 تا 20 از اين 

نمايشگاه بازديد نمايند.

گفت و گو با «آزيتا رئيسى»  هنرمند گرافيست

به زميـن كمـك كنيـم 

براساس اين تفاهمنامه 
مقررشده است كميته  

مشترك بين دو دانشگاه 
تعيين شود تا زمينه  

همكارى براى پژوهش هاى 
مشترك و حضور استادان 
ايرانى در دانشگاه قازان 

فراهم شود

بــرش

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

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

ا�بار �و�ه
صالح آباد؛ تعداد 506 داوطلب عضويت در شوراى اسالمى 

براى 81  شهر و روستا در منطقه صالح آباد ثبت نام كردند. 
زنگويى، بخشدار صالح آبادضمن اظهار خبر فوق گفت: از 26 
نفر نامزد شهر صالح آباد يك زن و 25 مرد براى پنج كرسى 

شوراى شهر ثبت نام كرده اند.

مشهد: آيين جشن تكليف 1200 دانش آموز سوم ابتدايى از 
25 آموزشگاه دخترانه ناحيه 2 مشهد طى دو روز متوالى در 

اردوگاه ثامن الحجج(ع) برگزار شد.
روحانى نيــا، مدير آموزش و پرورش ناحيه 2 مشــهد گفت: 
جشن عبادت، جشــن تقرب به درگاه الهى و راه رسيدن به 
سعادت است، پس بياييم با ورود به سن 9 سالگى با خدا و به 
ياد خدا باشــيم و با خواندن نماز ، با خدا صحبت و راز و نياز 

كنيم و هركارى را با نام خدا و به عشق او انجام دهيم.
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فاطمه معتمدى    بلوار توس به همان اندازه 
كه طوالنى و شــمار قابل توجهى از خيابان ها 
را در خود جاى داده اســت، به همان نســبت 
هم ســاكنان آن با كمبودها و مشكالت زيادى 
مواجهند كه هر چه به خيابان هاى انتهايى اين 
بلوار نزديكتر مى شوى آثار محروميت و كمبودها 
نيز چهره خود را بيشتر نمايان مى سازد. توس 
97 كه درست در مســير و محور كال زركش 
قرار دارد، همچنان با مشكالت و كم توجهى هاى 
مسئوالن مربوطه بويژه در بحث ساماندهى كال 

زركش دست و پنجه نرم مى كند.

  مجالى براى جوالن پشه ها
دو طــرف كال در مســير تــوس 97 كــه 
خيابان هاى آن به نــام الزهراء(س) نام گذارى 
شــده اســت مملو از انواع زباله و نخاله ريز و 
درشت است و ته مانده آب نيز در آن به محلى 
براى جوالن پشه ها تبديل شده است، گويا اين 
جا برخالف ديگر مناطق شــهر نشانى از بهار 
با ســبزه آرايى و كاشــت گل و گياه از سوى 

شهردارى ندارد.
يكى از كســبه اين محدوده با اشاره به مشكل 
جاده و خاكى بودن اين مسير گفت: بيش از پنج 
سال است در منطقه ساكن و كاسب هستم و از 
دست بوى تعفن كال بخصوص در تابستان در 
امان نيستيم، اما كسى هم به فكر ما نيست. وى 
كه با نااميدى و دلسردى پاسخ گوى پرسش هاى 
ما بود گفت: نداشتن تلفن ثابت، فضاى سبز و 
پارك از ديگر مشــكالت است بخصوص اينكه 

جمعيت در اين جا خيلى زياد است.
يكى از بانوان ســاكن در توس 97 نيز با ابراز 

گاليه از رسيدگى نشدن به اين منطقه محروم 
گفــت:كال به محلى براى پاتــوق معتادان و 
كارتن خواب ها تبديل شده است و خانواده هاى 
داراى فرزند نگران اين مســئله هستند؛ چرا 
كه كال محلى بــراى تفريح، بازى و دوچرخه 

سوارى آنان نيز هست.
وى نبود فضاى سبز، پارك و زمين بازى براى 
كودكان را از ديگر مشكالت اين منطقه دانست 

و گفت:رســيدگى شــهردارى در اين منطقه 
ضعيف است و فقط حضور قوى آن را مى توان 
به هنگام ساخت و سازها ديد در حالى كه پياده 
روهاى كنار كال خاكى است و به محلى براى 

ريختن زباله و نخاله تبديل شده است.
وى افزود:به محض بارندگى از كال سيل جارى 
و انواع و اقســام زباله را جارى مى كند و البته 

معلوم نيست تا كى اين وضعيت ادامه خواهد 
يافت.از ديگر مشكالت اينجا ريختن زباله در 
كال و نبود اتوبوس براى تردد در شــهرو جابه 
جايى مسافراست در حالى كه جمعيت زيادى 

در امير آباد ساكن هستند.

 خيابان هاى خاكى
يكى از ســاكنان خيابان توس 91 هم با اشاره 

به خاكى بــودن خيابان هاى اين منطقه گفت: 
فقط خيابان اصلى آن آســفالت است. مسئله 
جمع آورى زبالــه هم با بى نظمى قابل توجهى 
مواجه است به طورى كه مردم خود بايد زباله 
را بياورند تا محل استقرار سطل هاى جمع آورى 
زباله شــهردارى كه در شهيد بصير 19 است 
كه پر شــدن آن و تخليه نكــردن به موقع و 

جست وجوى كارتن خواب بين اين زباله ها براى 
يافتن غذا تصوير بلبشو و آزار دهنده اى را نشان 

مى دهد.
وى كــه از كســبه و ســاكنان ايــن خيابان 
اســت،ادامه داد: نبود ســرعت گير در خيابان 
اصلى و نيز روان شدن آب كثيف از خانه ها به 
كوچه ها و روشنايى ضعيف از ديگر مشكالت 

است.

  رها شدن فاضالب خانگى در معابر
يكى ديگراز مردم هم با اشــاره به نبود تلفن 
ثابت، و لجن زار شدن كوچه ها در اثر رها شدن 
فاضالب خانگى گفت: شهردارى مى گويد اين 
بخش شهرى نيست و از آن طرف به ما شورا 
نمى دهند؛ بنابراين ساكنان بصير 15 تا 30 بين 
برزخ شهر و روستا مانده اند و البته همه اين ها 
در حالى اســت كه امتياز آب و برق را بايد به 
قيمت شــهرى و نه روستايى خريد، اما موقع 
امكانات دادن ما را روستايى محسوب مى كنند، 
ضمن اينكه همين اندك آسفالت خيابان اصلى 

هم با پول مردم انجام شده است.

  كنده كارى آسفالت جديد بعد از 6 ماه
در توس 85 نيز نبود پارك و فضاى سبز و بازى 
براى بچه ها و نبود كتابخانه به عنوان بخشى از 
كمبودها مطرح شد و يكى از ساكنان گفت:با 
اينكه عمر آســفالت خيابان توس 85 مربوط 
به 25 ســال قبل بود، اما سال قبل شهردارى 
مجدداً يك اليه جديد آسفالت ريخت اما هنوز 
6 ماه نگذشته آسفالت جديد براى اجراى طرح 

اگو كنده كارى شد.

روی �ط حاد� ��ر
رئيس كل دادگسترى خراسان شمالى خبر داد

  اختالس 286 ميليون تومانى در 
شوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس كل دادگسترى خراسان 
شمالى از كشف اختالس در شوراى هماهنگى مبارزه با مواد 
مخدر خراسان شمالى و بازگشــت 286 ميليون تومان به 

بيت المال خبر داد. 
حجت االسالم والمسلمين قدرتى با اعالم اين خبر گفت: در 
پى اعالم گزارش اختالس، تحصيل مال نامشروع و تضييع 
حقوق دولتى درشــوراى هماهنگى مبــارزه با موادمخدر 
استان، اين موضوع در دستور كار قرار گرفت و رسيدگى به 

آن به صورت ويژه و با قيد فوريت آغاز شد. 
وى افزود: در بررســى هاى اوليه و تحقيقــات مقدماتى 4 
متهم تحت تعقيب قرار گرفتند و مبالغ اتهامى به اين افراد 
480 ميليون تومان بود كه وجوه اختالســى به بيت المال 

بازگردانده شد. 
قدرتى با اشــاره به اينكه اين پرونده در شعبه بازپرسى در 
حال رسيدگى است، تصريح كرد: هرگونه برداشت، استفاده 
و تصرف غيرمجاز از مال يا وجوه دولتى يا شــخصى توسط 
مقام دولتى براى منافع خود يا هر نهاد ديگر چنانچه با عمد 
صورت گرفته باشد اختالس است و دستگاه قضايى استان با 
هر گونه سوء استفاده از اموال دولتى بدون كسب مجوزهاى 

الزم بشدت برخورد خواهد كرد.

دبير هيئت مديره نظام پرستارى مشهد در 
گفت و گو با قدس:

  تاوان كمبود نيرو را پرستاران 
مى پردازند

هنگامه طاهرى: بيمارســتان هاى مشهد بشدت در حوزه 
پرستارى،كمك بهيار و منشى دچار كمبود نيرو هستند.

دبير هيئت مديره نظام پرســتارى مشهد و پرستار بالينى 
آى. سى. يو بيمارستان امام رضا(ع) ضمن اظهار اين مطلب 
بــه خبرنگار ما گفت: از آنجا كه در قبال هر ســه خروجى 
نيروهاى كادر درمان، فقط يك ورودى داريم، بشدت دچار 
كمبود نيرو شده ايم، به طورى كه هر نفر بايد به جاى چند 

نفر در شيفت هاى اضافه، خدمت ارائه كند.
سيده فاطمه بحرينى با اشاره به فشار كارى باالى پرستاران 
در قبــال حقوق ناچيز و كارانه هاى پرداخت نشــده اظهار 
داشت: با توجه به قرار داشتن بارگاه امام رضا(ع) در خراسان 
رضوى، اين منطقه هر ســاله در ايام نــوروز ميزبان حجم 

بســيار وســيعى از مسافران 
نوروزى است و همين موضوع 
به طــور طبيعى مراجعات به 
مراكز درمانــى را در اين ايام 
چنــد برابر مى كنــد. افزون 
بر اين، به دنبــال زلزله نيمه 
فروردين تمامى بيمارستان ها 

به حالت آماده باش در آمدند، از اين رو در يك ماهه گذشته 
پرستاران مشهد و شهرهاى اطراف حجم كارى بسيار بااليى 
داشــتند كه بدون افزايش نيرو مجبــور به ارائه خدمات به 

بيماران بودند.
وى همچنين گفت: با اينكه مــا را به اضافه كارى اجبارى 

وادار مى كنند، اما كارانه ها به موقع پرداخت نمى شود.
او بيان داشــت: هم اكنون اضافه كارى هاى علوم پزشــكى 
مشهد تحت عنوان اضافه كارى هاى خارج از شمول فقط تا 
دى ماه سال گذشته پرداخت شده است، ولى مبالغ مربوط 

به بهمن و اسفند هنوز پرداخت نشده است.
وى دليل اين مشــكالت را طرح تحول سالمت عنوان كرد و 
بيان داشت: با وجود اينكه نظام پرستارى مخالف طرح تحول 
سالمت بود، اما اين طرح بدون بررسى هاى همه جانبه، يكشبه 
اجرايى شد و حتى وزير بهداشت به نقدهايى كه ما طى يك 

همايش در مشهد بيان كرديم نيز توجهى نكرد.
بحرينى عالوه بر اين خاطرنشان كرد:با توجه به اينكه بيمه ها 
هم بدهكار بودند، مبلغى را اواخر ســال گذشــته پرداخت 
كردند كه باز هم دانشــگاه علوم پزشــكى آن را به حساب 

پرستاران واريز نكرد.
او طرح قاصدك را بهانه اى براى بروز تفاوت هاى چشمگير 
بين دريافتى كاركنان بيمارســتان و پزشــكان عنوان كرد 
و گفت: طبق اين طرح 50 درصد درآمد ســهم پزشــكان 
متخصص،25 درصد ســهم كاركنان درمان و ســتاد و 25 
درصد ســهم تجهيزات پزشكى اســت. بدين ترتيب سهم 

پزشكان و پرستاران از اختالف فاحشى برخوردار است.
وى همچنين بيان داشــت، مبناى اين طــرح از ابتدا ايراد 
داشــت، از همين رو نظام پرســتارى به وزارت بهداشت به 
دليل پزشــك بودن وزير معترض است، زيرا همواره وزيران 
پزشك قوانينى را تصويب مى كنند كه به نفع پزشكان باشد 

نه ساير كادر درمان.

   41 مورد تغيير كاربرى غيرمجاز در 
خراسان شمالى شناسايى شد

بجنورد-خبرنگار قــدس: مدير امور اراضى ســازمان 
جهادكشاورزى خراسان شمالى از شناسايى 41 موردتغيير 

كاربرى غيرمجاز در استان خبرداد.
مهندس جبــاران گفت: گشــت هاى حفاظــت از اراضى 
كشاورزى استان در ايام نوروز امسال ، 18 مورد زمين زراعى 
و 22 مــورد زمين باغى را بازديد كردند كه 41 مورد تغيير 

كاربرى غيرمجاز شناسايى شده است.
وى افزود:  اين كاربرى هاى غيرمجاز شامل 12 مورد ديوار 
به مساحت 1173 متر مربع و 22 مورد بنا به مساحت 987 
متر مربع و هفت مورد ساير موارد (پى كنى و دامدارى و ...) 

به مساحت 1245 متر مربع است.
وى خاطرنشــان كرد: اقدام هاى پيشــگيرانه صورت گرفته 
شــامل ، صدور 24 مــورد اخطاريه تســليمى و 14 مورد 
اخطاريه الصاقى و 16 مــورد اخطاريه جمع آورى ادوات و 

تجهيزات است.

اهالى در گفت و گو با قدس اعالم كردند 

  دستگيرى عامالن شرارت در گلبهارحاشيه نشينان «كال زركش» محروم از امكانات
قدس: 9 تن از عامالن شرارت هاى سريالى در شهر گلبهار 

توسط پليس شناسايى و دستگير شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان چناران در تشريح اين خبر گفت: 
در پى گزارش هاى شهروندان مبنى بر سلب آسايش عمومى 
و شرارت توسط چند مرد جوان در شهر گلبهار با اقداماتى از 
قبيل زورگيرى، اخالل در نظم عمومى، ايجاد مزاحمت براى 
نواميس، ايجاد رعب و وحشــت و... شناسايى و دستگيرى 
اين افراد در دســتوركار تيمى از پليس امنيت عمومى اين 

فرماندهى قرار گرفت.
سرهنگ برات اويسى افزود: مأموران پليس امنيت عمومى با 
يك سرى تحقيقات ميدانى در اولين مرحله از اين عمليات 
پليسى سه تن از اراذل را در يكى از محله هاى حاشيه شهر 

گلبهار شناسايى و دستگير كردند.
وى تصريح كرد: در ادامه اين عمليات پس از بازجويى هاى 
به عمل آمده از متهمان 6 همدست آن ها نيز شناسايى و در 
عمليات هاى مجزا دستگير و در بازرسى از مخفيگاه اين افراد 
مقاديرى مشروبات الكلى، موادمخدر و پنج قبضه شمشير، 
دو قمه، ســه تبر و 9 عدد چاقو كشف شد. سرهنگ اويسى 
با اشاره به توقيف يك دستگاه خودروسوارى و چهار دستگاه 
موتورسيكلت از اعضاى اين شبكه شرارت در شهر گلبهار، 
خاطرنشان كرد: متهمان پس از سير مراحل قانونى با صدور 

حكم قضايى روانه دادسرا شدند.

  پرايد 20 رأس گوسفند را تلف كرد

قدس: در پى تصادف يك دســتگاه ســوارى پرايد با گله 
گوسفند 20 رأس دام تلف شد.

سرهنگ محمد بوستانى فرمانده انتظامى مشهد در اين باره 
گفت: چهارشــنبه گذشته در پى گزارش يك فقره تصادف 
در تقاطع جاده ســيمان و كمربندى سبز، بالفاصله تيمى 
از مأمــوران كالنترى 31 مهرگان براى بررســى موضوع به 

محل اعزام شدند.
وى افزود: با حضور مأموران در محل و بررسى هاى به عمل 
آمده، مشخص شد يك دستگاه سوارى پرايد با گله گوسفند 
برخورد كرده اســت. سرهنگ بوستانى با اشاره به اينكه در 
اين حادثه 20 رأس از گوســفندها تلف شده اظهار داشت: 

علت دقيق حادثه در دست بررسى است.

   پلمب 11 پاتوق معتادان پرخطر و 
فروشندگان موادمخدر در قوچان

قدس: پليس با هماهنگى مقام قضايى 11 پاتوق معتادان 
پرخطر و فروشــندگان موادمخدر در شهر قوچان را پلمب 

كرد.
فرمانده انتظامى شهرستان قوچان گفت: در پى گزارش هاى 
مردمى مبنى بر پاتوق شــدن چند منزل مســكونى براى 
معتادان پرخطر در خيابان تالشگران، آيت اهللا ذبيحى، هاتف 
و شهرك امام رضا(ع) شــهر قوچان، موضوع در دستوركار 
تيمى از پليس مبارزه با موادمخدر اين فرماندهى قرار گرفت.
وى افزود: پليــس مبارزه با موادمخدر پس از يك ســرى 
تحقيقات گســترده ميدانى 10 واحد مسكونى و يك قهوه 
خانه را در اين رابطه شناســايى و پس از اطمينان از صحت 

موضوع با هماهنگى مقام قضايى وارد عمل شدند.
سرهنگ قدمگاهى اظهار داشت: در اين طرح كه با همكارى 
تيمى از پليــس امنيت عمومى همراه بــود، ضمن پلمب 
10 منزل مســكونى و يك قهوه خانه، 30 معتاد پرخطر و 
خرده فروش دســتگير و تعدادى از اين منازل با هماهنگى 

قضايى تخريب شد.

  رابطه نامشروع به قتل انجاميد

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس كل دادگسترى خراسان 
شمالى گفت: ارتباط پنهانى و دوستى از طريق شبكه هاى 

مجازى به قتل همسر و سوزاندن جسد وى منجر شد.
حجت االسالم والمسلمين قدرتى از دستگيرى زن و مردى 
كه با همدستى يكديگر مرد جوانى را به قتل رسانده و جسد 
ســوخته اش را در دره اى در شهرستان بجنورد رها كرده 
بودند، خبر داد. وى خاطرنشان كرد: چندى پيش با شكايت 
زن جوان كه همســرش ناگهانى ناپديد شده است، موضوع 
در دستور كار مأموران انتظامى قرار گرفت و جست وجو براى 

يافتن اين مرد آغاز شد.
وى تصريح كرد: پس از كشف جسد سوخته مأموران متوجه 
شدند جسد متعلق به مردى است كه چندى پيش خبر مفقود 
شدن او را اطالع داده بودند، بنابراين تحقيقات مأموران پليس 
براى يافتن قاتل يا قاتالن آغاز شد و همسر مقتول به عنوان 
نخســتين مظنون حادثه مورد بازجويى قرارگرفت كه پس از 

تحقيقات تخصصى به جرم خود اعتراف كرد.
اين مقام قضايى اظهار داشــت: اين زن پس ازآشنايى با فردى 
از طريــق تلگرام و برقرارى ارتباط نامشــروع با وى تصميم به 
قتل همسرش مى گيرد و با دادن قرص، وى را بيهوش مى كند.

قدرتى ادامه داد: ســپس متهم ديگر را با ارسال پيامك از 
اين اقدام آگاه كرده و وى نيز پس از قتل همســر زن جسد 
را به يكى از دره هاى اطراف شهر منتقل و آن را مى سوزاند. 
رئيس كل دادگسترى خراسان شمالى تصريح كرد: جسد براى 
كشف تحقيقات بيشتر به پزشكى قانونى منتقل شده و دو متهم 

پرونده دستگير و با قرار بازداشت روانه زندان شده اند.
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هادى زهرايى: كارخانه آساك دو چرخ 
در 15 اســفند ماه سال گذشته به طور 
رسمى تعطيل شد و روزنامه قدس هم به 
طور متوالى اخبار اين كارخانه را به اطالع 
عموم رسانيد. اما آنچه در آساك دوچرخ 
گذشت تا به اين مرحله از ورشكستگى 
رســيد، از زبــان يكى از كارگــران اين 

كارخانه شنيدنى است. 
اين كارگــر كارخانه دوچرخه ســازى 
قوچــان كــه تمايلى به بيــان نام خود 
ندارد مى گويد: كارخانه دو چرخه سازى 
قوچان در ســال 1383 بر اساس اصل 
44 قانون اساســى بــه بخش خصوصى 
واگذار شــد. و ما از آن سال توليد هفت 
پارچه دوچرخه را مانند گذشــته ادامه 
مى داديم، كه 85 درصد يك دوچرخه در 
اين كارخانه توليد مى شد. و تنها قطعات 
CKD بايد از كشور تايوان تهيه مى شد 
و در چند ســال اخير اعالم شده بود كه 
قطعات دوچرخه نيز تحريم شده است، 

هر چند بعيد به نظر مى رسد.
اين كارگر كارخانه آســاك دوچرخ قوچان، 
اظهار مى دارد: اگر بخواهيم به طور ميانگين 
وضعيت توليد دوچرخه را بيان كنيم، در دو 
تا سه سال گذشته خروجى دوچرخه از اين 
كارخانه صورت نگرفته است و تنها كارگران 
اين واحد صنعتى مشغول به توليد 85 درصد 
دوچرخه هــا و انبار كــردن آن در كارخانه 
بوده اند، بنابراين به دليل نبود فروش، سرمايه 

در گردش به كارخانه وارد نمى شد.
بــه گفتــه او اگــر چــه 2 ميليــارد و 
500ميليون تومان طلب كارگران آساك 
دوچرخ پرداخت شده است، اما كارگران 
هنوز22 ماه حقوق عقب مانده و 25 ماه 

بيمه طلبكارند.
وى تصريــح كرد :البتــه اين طلب تنها 
مربوط به كارگرانى است كه در كارخانه 

مشــغول به كار بوده اند، نه كارگران در 
آستانه بازنشستگى و يا اخراج شده.

وى خاطر نشــان مى كند: طلب بعضى 
از كارگرانــى كه در مقطعى از اين واحد 
اخراج يا بازنشســته شــده انــد از اين 
كارخانــه از 2 ميليون تــا 20 ميليون و 

تعداد آن ها 10 تا 15 نفر است.
اين كارگر كارخانه دوچرخه سازى قوچان 
ادامه مى دهد: بر اساس آمار اعالم شده در 
جلسات فرماندارى قوچان و گزارش اداره 
صنايع، چيزى حدود 50 هزار هفت پارچه 

دوچرخه آماده مونتاژ و عرضه به بازار است. 
كــه قرار بود از محــل پرداخت 6 ميليارد 
تومان تســهيالت به ايــن واحد صنعتى 
پرداخت شود.از اين رو بنا بر اين گذاشته 
شــد كه 20 درصد آن به صــورت ريالى، 
معادل يك ميليارد و 200 ميليون تومان، 
بابت حــق و حقوق كارگران و مبالغى نيز 
بابت بدهى هاى اين كارخانه پرداخت شود 
و 80 در صد اين تسهيالت نيز به صورت 
ارز تبديل شده و براى خريد قطعات به يك 
بانك خارجى پرداخت گردد كه اين قرارها 

به صورت كامل اجرا شد. 
به گفته او 10 محموله قطعات دوچرخه 

وارد كشــور شــد كه ســه محموله به 
كارخانــه انتقــال يافت امــا از آنجا كه 
محموله هاى رســيده به كارخانه ناقص 
بود، با همفكــرى كميته فنى با قطعات 
رسيده 1000 دستگاه دوچرخه توليد و 

آماده عرضه به بازار شد.
وى اذعــان مــى دارد: در همان زمان در 
جلســه اى كه با حضور مســئوالن در 
فرماندارى قوچان برگزار شــد، پيشنهاد 
داديم اين 1000 دســتگاه دوچرخه به 
كارگران واگذار شــود تا كارگران بتوانند 

قطعات مورد نيــاز را از بازار تهيه كرده 
و دوچرخــه هايى را كه 85 درصد آماده 
بودنــد، تكميل كننــد و از محل فروش 
دوچرخه ها بدهى كارخانه به كارگران و 
شــركت هاى خدماتى (آب و برق و گاز) 

پرداخت گردد.
وى بيان مى دارد:اين پيشنهاد ابتدا مورد 
قبول قرار گرفت ولى به دليل بدهى هاى 
زياد كارخانه، اجازه انجام چنين كارى داده 
نشد و با اين اقدام مسئوالن، كارگران بابت 
طلب خود هركدام پنج دستگاه دوچرخه 

آماده را از كارخانه خارج كردند. 
ايــن كارگــر كارخانه آســاك دوچرخ 

مى افزايد: بيش از يك ســال است كه از 
دريافت تســهيالت به مدير اين كارخانه 
مى گــذرد و هنوز هفت محموله قطعات 
دوچرخه در بندر شهيد رجائى به دليل 

بدهى به اداره دارايى، توقيف است. 
او يادآور مى شود: ســرانجام 15 اسفند 
ماه ســال گذشــته اين كارخانه به طور 
رسمى تعطيل شد و اينك كارگران براى 
دريافت بيمه بيكارى يا بازنشستگى در 

حال پيگيرى در اداره كار هستند.
وى تصريح مى كند: در آخرين جلســاتى 
كه در سال 95 با حضور مسئوالن استان 
و مديــران بانك ها و فرمانــدار قوچان و 
نماينده كارگران در اســتاندارى خراسان 
رضوى برگزار شــد، قرار شد بانك ها نيز 
وارد عمل شــوند و بدهى هــاى خود را از 
اين واحد صنعتى طلــب كنند. اما طبق 
اطالعات واصله طلب بانك هاى كشاورزى، 
ملى، ملــت و حتى بانك صنعت و معدن 

بين 22 تا 25 ميليارد تومان است. 
او مى گويد: بانك ها عنوان كردند كه مدير 
كارخانه هنوز پول بخشى از سهام واگذار 
شده را پرداخت نكرده است و آن ها هم تا 
كنون هيچ اقدامى براى دريافت بدهى هاى 

خود ازمدير كارخانه انجام نداده اند. 
ايــن كارگر كارخانه آســاك دوچرخ به 
نمايندگــى از طرف تمــام كارگران از 
مســئوالن خواست با اقدام و عمل خود، 
حق و حقوق كارگرانى را كه ســال ها با 
تمام وجود در اين واحد صنعتى مشغول 

به فعاليت بوده اند را بگيرند. 
گفتنى اســت روزنامه قدس براى پاسخ 
به چند پرسش كارگران بارها با فرماندار 
قوچان تماس گرفته اما موفق به مصاحبه 
با وى نشده اســت، با اين حال موضوع 
كارگران را در چند روز آينده نيز پيگير 

خواهيم بود. 

قدس گزارش مى دهد

كارگران« آساك دوچرخ» همچنان پيگير مطالبات 

انعكاس

هنگامه طاهــرى: اگر چــه گفت وگو با 
مديركل بحران خراسان رضوى در خصوص 
اعتراض زلزله زدگان نسبت به توزيع امكانات 
ما را اميدوار كرد تا نويد ارائه خدمات بيشتر 
را به آن ها بدهيم، امــا گفت وگو با يكى از 
اعضاى شوراى روستا در يكى از روستاهاى 
تخريب شــده گوياى تصــورى غير از اين 

داشت. 

طى گفت وگويى كه قدس دو بار با مسئوالن 
انجــام داد، قرار بر اين شــد كــه امكانات 
بيشترى به روستاهاى زلزله زده داده شود، 
اما تماس ما با اين عضو شــوراى روستايى 
بيانگر تنها توزيع مقدارى كنســرو و چادر 

بين زلزله زدگان بود.
از آنجا كه تصور زندگــى در خرابه هاى به 
جا مانده از زلزله توأم با نبود گاز، آب، برق 

و ســاير ملزومات ريز و درشــت براى هيچ 
يك از كســانى كه هم اينك زير سقف هاى 
خنك و امكانات زندگى مى كنند قابل تصور 
نيســت، انتظار مى رود مســئوالن در ارايه 
خدمات و تجهيز روســتاها شتاب بيشترى 

داشته باشند.
در ايــن خصــوص بى گمان ارائه كنســرو 
و چــادر نمى تواند تأميــن كننده نياز هاى 
زندگى كســانى باشد كه در حال حاضر در 

ويرانه ها زندگى مى كنند.

توزيــع حــدود 13 چادربين روســتاييان 
و حدود 18 كنســرو براى هــر خانوار اگر 
چه قابل قدردانى اســت، ولى خوب است 
گاهى خودمان را جاى كسانى بگذاريم كه 
دستشان از توزيع عدالت و مساوات كوتاه و 
دلشان به يارى مردم و مسئوالن گرم است.
همين جا يادآور مى شويم روستاهايى كه از 
نعمت انرژى هايى چون بــرق و گاز و آب 
محرومند همچنان از مسئوالن التماس دعا 

دارند.

پس لرزه هاى دو خبر
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مديرعامل راه آهن كشور خبر داد

تأمين 2 ميليارد دالر بودجه قطار برقى مشهد- تهران
آهــن جمهورى  راه  قدس  مديرعامــل 
اسالمى ايران گفت: هزينه پروژه برقى كردن 
راه آهن مشــهد- تهران در ماه جارى تأمين 

خواهد شد.
سعيد محمدزاده در حاشيه همايش رؤساى 
مراكز راه آهن كشور در مشهد افزود: هزينه 
ايــن پــروژه 2 ميليارد دالر اســت  كه اين 
مبلغ قرار اســت در قالب يــك وام دولتى از 

كشورچين تأمين شود . 
مديرعامل راه آهن جمهورى اســالمى ايران 
ادامه داد: در اين طــرح 50 درصد تعهدات 
قرارداد توســط شــركت هاى ايرانــى انجام 
مى شــود و تأمين كننده ناوگان آن شركت 
زيمنس است. در اين چارچوب شركت مپنا 
با انتقال فناورى ســاخت لكوموتيو برقى از 
زيمنــس اين نوع لكوموتيو را در ايران توليد 

مى كند.
وى به تغيير رويكرد راه آهن در حوزه مسافر 
هم اشــاره و بيان كرد: هم اينك سهم قطار 
حومه اى نســبت به ســال 1392 به ميزان 
زيادى افزايش يافته و در قالب برنامه ششم 
راه آهن جمهورى اسالمى ايران يك شركت 
حمل و نقل حومه اى تأسيس مى كند كه از 
اين طريق مشكالت ادارى و مديريتى موجود 
ميان شــهرهاى محل تردد اين قطارها رفع 

مى شود.
مديرعامل راه آهن جمهورى اســالمى ايران 
گفــت: در اين راســتا چنديــن خط آهن 
حومه اى بين شــهرهاى تهران - گرمســار، 
تهــران - كرج، كرج - قزوين و تهران - پرند 

ساخته شده و يا در حال ساخت است.
وى بــه برنامه ريزى بــراى راه اندازى قطار 
حومه اى مشــهد - نيشابور هم اشاره و بيان 
كــرد: راه آهــن هم اينك در حال ســاخت 
2000 كيلومتر خطوط دوم، ســوم و چهارم 

در مسيرهاى حومه اى و سراسرى در سطح 
كشور است.

محمــدزاده در ادامه همچنين اظهار كرد: بر 
اســاس برنامه ششم توســعه، يك درصد از 
محــل فروش نفت و گاز به توســعه حمل و 
نقل ريلى اختصاص مى يابد و سرمايه گذارى 
در ايــن بخش همچون ســرمايه گذارى در 
مناطق توسعه نيافته در نظر گرفته مى شود.

وى يادآور شــد: در چارچــوب فعاليت هاى 
دولــت تدبير و اميــد، جا بــه جايى 40/3 
ميليون تن كاال در سال 1395 توسط ناوگان 
راه آهن ركورد حمل ريلى بار را در تاريخ راه 

آهن ايران شكست.

وى گفت: اين ركوردشكنى در حالى صورت 
گرفت كه پيش از آن در ســال 1394 سهم 
نــاوگان ريلى از حمل كل بــار در ايران 36 

ميليون تن بود.
وى ادامه داد: ســهم حمــل و نقل ريلى در 
ســال 1385 از كل جا به جايى بار در ايران 
12 درصد بــود كه بر اســاس برنامه ريزى 
مى بايســت تا ســال 1390 بــه 30 درصد 
مى رســيد، اما اين هدف در آن زمان نه تنها 
محقق نشد بلكه در سال 1392 به 10 درصد 

كاهش يافت.
گفتنى است، نشست هماهنگى مديران راه 
آهن جمهورى اسالمى ايران و روساى مراكز 
آن از سراسر كشور با حضور 76 نفر پيرامون 
حمل و نقل ريلى بر اســاس سياســت هاى 

برنامه ششم توسعه، در مشهد برگزار شد.

آب و �وا
  پيش بين آسمانى آفتابى براى 

خراسان رضوى
قدس: هواشناســى خراسان رضوى اعالم كرد: طبق تحليل 
نقشه ها و مدل هاى هواشناسى، هواى اكثر نقاط استان طى 
امروز، شنبه دوم ارديبهشت ماه، كمى تا قسمتى ابرى همراه 
با مه صبحگاهى در ساعات بعد از ظهر گاهى وزش باد شديد 

و گرد و غبار است.
كمينه و بيشينه دماى شهر مشهد نيز براى امروز به ترتيب 

12 و 26 درجه سلسيوس پيش بينى شده است.

��ر
 رئيس اين بيمارستان در بازديد خبرنگاران 

اعالم كرد
 آغاز پذيرش بيماران در بيمارستان 

610 تختخوابى امام رضا (ع)2

پروين محمــدى : باهزينــه اى بيــش از 250 ميليارد 
تومان،زيربناى 52 هزار متر مربع و بخش هاى آزمايشــگاه، 
راديولوژى، قلب، جنــرال، داخلى، جراحى عمومى ،جراحى 
قلب، ارتوپدى، اورولوژى، جراحى زنان و پوســت بيمارستان 
امام رضا(ع) 2 با610 تختخوابى مشهد آماده و مشغول ارائه 

خدمات به بيماران است.
اين مطلب را دكتر خورسند معاون توسعه مديريت و منابع 
بيمارستان امام رضا (ع) در بازديد جمعى از خبرنگاران از اين 
بيمارستان عنوان كرد وافزود: پس از افتتاح بيمارستان 610 
تختخوابى توســط رئيس جمهوردر اسفند ماه سال گذشته 
نخستين بيمار در تاريخ 28 اسفند بسترى وبا انتقال تدريجى 
بخش ها و بيماران اكنون 100 بيمار در اين بيمارستان بسترى 
و كليه بخش هــا با بهترين تجهيزات آمــاده پذيرش بيمار 
مى باشد. مسئول تجهيز و راه اندازى بيمارستان امام رضا (ع) 
2 با بيان اينكه انتقال بيماران براســاس فرآيند بيمار انجام 
مى شود خاطرنشان كرد: بيماران بخش هاى داخلى، جراحى، 
پوست، قلب و... براساس اولويت هاى دانشگاه بتدريج منتقل 
شده و ديگر بخش هاى فرسوده و غيرقابل استفاده بيمارستان 
امام رضا(ع) و ديگر بيمارســتان هاى دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد كه بامشكل كمبود جا رو به رو هستند بتدريج منتقل 
خواهند شــد كه پس از مرمت بخش هاى قديمى به همان 

تعداد به تخت هاى بيمارستانى افزوده خواهد شد. 
وى افزود: باتوجه به اينكه بيمارســتان امام رضا(ع) وضعيت 
تخصصى داشته و بخش هاى فوق تخصصى شرق كشور در 
اين بيمارســتان مستقر شده است بيش از 40 درصد درمان 
استان را انجام مى دهد از طرفى با امكانات خوبى كه در بخش 
راديولوژى و سيتى اسكن و... بيمارستان امام رضا موجود است 
همه خدمات مربوط به سى تى اسكن و ام آر آى و راديولوژى 
بيمارســتان 610 تختخوابى نيز در بيمارستان امام رضا(ع) 

انجام مى شود. 
دكتر عبداهللا بهرامى رئيس بيمارستان امام رضا(ع) نيز با تأكيد 
اينكه در هيچ كارى بويژه امور پزشكى كه با جان و سالمت 
مردم ارتباط دارد هرگز نبايد دقت فداى سرعت شود تصريح 
كرد: فرآيند انتقال بيماران به بيمارســتان 610 تختخوابى 
آغاز شــده كه به همين ميزان تخت بيمارســتانى نيزاضافه 
خواهد شــد با اين حال اين مركز درمانى مجهز و درجه يك 
كه يكى از نعمت هــا و بركات همجوارى با حضرت على بن 
موســى الرضا(ع) است در هر زمان و شرايطى آماده پذيرش 
بيمار و ارائه خدمت به بيماران بويژه زائران امام هشــتم(ع)

 مى باشد .

فرماندار:
 حل مشكالت مشهد نيازمند

 اجماع ملى است
قدس: فرماندار مشــهد گفت: براى رفع مشكالت شهرى، 
حوزه خدمات شــهرى شهردارى مشــهد زحمات فراوانى 
كشــيدند، اگرچه شــايد نگرش سياســى برخى مديران 
شــهرى با ديدگاه سياسى ما متفاوت باشد، اما اين موجب 
نمى شــود كه از زحمات و تالش هاى اين عزيزان قدردانى

 نكنيم.
محمدرحيم نوروزيان در مراســم تجليل از اعضاى شوراى 
هماهنگى مديريت بحران شهرســتان مشهد كه به همت 
مديريت شــهرى در محل تاالر كوهســنگى برگزار شد، با 
بيان اينكه زمســتان سال گذشته با بحران برف و سرما در 
كالنشهر مشهد روبه رو بوديم، خاطرنشان كرد: خوشبختانه 
با تالش همه دســتگاه هاى عضو شوراى هماهنگى بحران 
اين مشــكل مديريت شــد، امــا در اين بيــن مجموعه 
شهردارى مشــهد نقش ويژه اى ايفا كرد كه قابل قدردانى

 است.
وى ادامه داد: مشهد مقدس يك شهر ملى است و بنابراين 
توســعه زيرساخت و حل مشكالت آن در پرتو اجماع ملى 

تحقق مى يابد.
نوروزيان ادامه داد: بار ســنگينى بر دوش شهردارى است 
چرا كه اداره شهرى همچون مشهد كار دشوارى است، اما 
خوشبختانه با تالش بسيار خوب مديريت شهرى، همه امور 

بخوبى پيش مى رود.
وى با بيان اينكه دســتگاه هاى حــوزه مديريت بحران يد 
واحده هستند، تصريح كرد: همدلى دستگاه هاى اجرايى در 
حوزه هاى مختلف باعث ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 

و زائران بارگاه منور رضوى شده است.
فرماندار مشهد اظهار كرد: همه ما بايد تالش كنيم تا اجماع 
ملى را براى توســعه زيرســاخت ها و رفع مشكالت مشهد 
ايجاد كنيم چرا كه مشــهد مقدس يك شهر ملى و حتى 
بين المللى است و بايد مشــكالت آن با نگاه و اجماع ملى 

برطرف شود.

از شهردارى منطقه 6 تقاضا داريم، لطف بفرمايند، فقط يك 
تير چراغ برق در كوچه هاى خيابان چمن قرار دهند چون واقعاً 

كوچه ها تاريك است.
910...3750

با اينكه طبق قانون اليت، نيم ساعت اول پارك رايگان است، 
ولى من چند روز پيش براى نوردرمانى به بيمارســتان امام 
رضا(ع) رفته بودم و ماشــينم را دقيقــاً 21 دقيقه با اطالع 
پاركبان درخيابان دانشــگاه روبه روى بيمارستان پارك كرده 
بودم كه قانوناً اين مدت رايگان اســت، اما متأسفانه بعداً طى 
ارسال پيامكى معلوم شد كه مبلغ 28 هزار ريال برايم هزينه 
اليت محاســبه شده. از مســئوالن اليت تقاضاى پيگيرى و 

رسيدگى دارم.
915...8334

فلســفه گرفتن عوارض از خودرو براى اين بوده كه خودرو به 
آسفالت و جاده آســيب مى زده، ولى اكنون برعكس است و 
ناهموارى و كيفيت بد آسفالت به ماشين آسيب مى زند، ولى 

چون پول زور گرفتن از مردم رسم است، عوارض مى گيرند!
915...1927

لطفاً طرح اگو در گلشهر را هم پيگيرى كنيد. داده اند دست 
بخش خصوصى، ببينيد با مردم مستضعف چه كار مى كنند!

936...1462
ون هاى مســير حرم تا مهر مادرخواجه ربيع مى آيند، ولى تا 
روستاى زيركن كه يك كيلومترفاصله ندارد، نمى آيند. راننده 
مى گويد اگــر دو تا كارت بزنيد، مى بــرم. كجاى قانون اينو 

نوشته؟ رسيدگى كنيد.
915...0965

 توضيح اتوبوسرانى به يك خبر

قدس: روابط عمومى سازمان اتوبوسرانى مشهد در واكنش به 
سانحه برخورد اتوبوس به سايبان ايستگاه كه روز پنجشنبه 
گذشــته اتفاق افتاد و با واكنش هاى متفاوتى در شبكه هاى 
اجتماعى روبه رو شــد توضيحى ارســال كرد، كه از نظرتان 

مى گذرد:
با توجه به ســانحه رخ داده در ساعت 14/30 روز پنجشنبه 
گذشته واقع در پايانه خواجه ربيع و برخورد اتوبوس به سايبان 
ايستگاه مستقر در پايانه به اطالع مى رساند به دليل عدم توجه 
راننده خط 32 كه متعلق به شركت بخش خصوصى بوده، با 
حضور دو دستگاه خودروى اورژانس پنج نفر از شهروندان به 
بيمارستان شهيد هاشمى نژاد منتقل شدند كه دو نفر از اين 
عزيزان صرفاً به علت رعب و وحشت سانحه به صورت سرپايى 
مداوا و ترخيص شدند، دو نفر به علت ناراحتى از ناحيه كتف 
و بعد از انجام مراحل پزشكى خوشبختانه مشكلى نداشتند و 
ترخيص شــدند و يك نفر به علت شكستگى در ناحيه پا در 

حال حاضر بسترى مى باشد.
 

مديركل بنياد مسكن:
 300هزار واحد مسكونى روستايى 

خراسان رضوي كم دوام يا بى دوام است
شــانديز- خبرنگار قدس: مديركل بنياد مسكن استان 
در حاشيه افتتاح پروژه ها وطرح هادى روستاى ابراهيم خان 
شــانديز گفت: افزون بر 300 هزار واحد مسكن روستايى در 

استان كم دوام يا بى دوام است.
 وى اظهار اميدوارى كرد كه با همكارى همه مسئوالن استان 
و ارائه تســهيالت بانكى و كمك هــاى بالعوض، اين عدد به 

حداقل برسد.
 موســوى نيا افزود: بنياد مســكن تا كنون 820 طرح هادى 

روستايى را افتتاح كرده است . 
 وى اضافه كرد: ســال 95 از ميانگين كشور 10 درصد با يك 
سال پيش آمد جلوتر بوديم كه اين امر، نتيجه همكارى همه 

مسئوالن بود.
وى ميانگين كشورى را 90 درصد عنوان كرد.

 مديركل بنياد مسكن استان همچنين اظهار داشت : با توجه 
به گستردگى روســتاهاى استان و محدوديت اعتبارات، يك 
فاز طرح اجرا مى شــود و فاز بعدى در يك مرحله ديگر انجام 

خواهد شد.
 ســيد رضا موسوى نيا اذعان كرد : در چند سال اخير، بيش 
از 30 1 هزار واحد مسكونى روستايى ساخته شده كه در اين 

خصوص نياز به كار بيشترى داريم .
وى در ادامه گفت:282 روســتا در ســال 94 و95 در قالب 
طــرح توزيع قير رايــگان با همكارى دهيارى و شــوراهاى 
روســتا آســفالت شــده كه بدين ترتيب كمــك مطلوبى 
در راســتاى ســاخت معابر بهداشــتى روســتايى صورت 

گرفت.
 مديركل بنياد مســكن استان از صدور 200 هزار جلد سند 
روستايى خبر داد و گفت: تا كنون حدود 200 هزار جلد سند 
روستايى توسط اسناد و امالك در استان صادر شده است كه 

اميدواريم اين عدد به 400 هزا ر جلد برسد.
 موسوى نيا افزود: شهرستان طرقبه وشانديز به عنوان قطب 
گردشگرى استان مطرح است و تالش بنياد مسكن اين بوده 
كه توجه بيشترى به اين شهرستان داشته باشيم وخوشبختانه 
در چند ســال اخير با مشاركت مردم كارهاى خوبى صورت 

گرفته است.
الزم به ذكر است، روستاى ابراهيم خان واقع در دو كيلومترى 
شهر شــانديز با جمعيتى حدود 600 نفر و160 خانوار تنها 

روستاى كرد زبان در شهرستان طرقبه و شانديز 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 مسؤوالن 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.

وى گفت: اين ركوردشكنى در حالى صورت 
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عضو شوراى اسالمى گرجى در گفت و گو با قدس انتقاد كرد

شرب پساب شهرى در  روستاهاى حاشيه كشف رود

خبر

رضا طلبى  عضو شوراى يكى از روستاهاى 
حاشــيه كشــف رود گفت: تمام روستاهاى 
حاشيه كشــف رود ازجمله گرجى سفلى، 
همت آباد، دهرود، سيس آباد، گوندوك از آب 

آلوده و شور مصرف مى كنند.
صفيه خزاعى پور افزود مجاورت چاههاى آب 
شرب اين روستاها با كشف رود باعث آلودگى 
اين چاهها شده كه اهالى به طور غير مستقيم 
از آب آلوده استفاده مى كنند وى يادآور شد: 
درصورتى كه پســاب اگر بــه طور عادالنه و 
صحيح انجام شــود عالوه بر مزاياى بسيارى 

كه دارد سبب جلوگيرى از ورود آب شور به 
آب هاى زيرزمينى نيز مى شود.

عضو شوراى گرجى سفلى تصريح كرد: بيش 
از2000ســال قبل دريونان از پســاب هاى 
خانگى براى آبيارى كشــاورزى اســتفاده 
مى شد، اما درمشــهد 2017 هنوزبا معضل 
كم آبى براى كشــاورزان روبه رو هســتيم، 
درحال حاضــر درتصفيه خانــه پركندآباد 
1 و 2 روزانــه حــدود 80 هــزار مترمكعب 
پساب توليد مى شــودكه متأسفانه به دليل 
اختالف بين شركت ها كشاورزان بالتكليف 

مانده اند. خزاعى پور تصريح كرد: اگر مشكل 
كشاورزان حل شود، روستاهاى اطراف كشف 
رود مى توانند ازآب شــيرين كارده استفاده 
كنند و بعد از سال ها مزه آب شيرين را حس 
كنند، متأسفانه ما كمبود آب نداريم ضعف 
مديريت آب داريم، درحال حاضرروستاهاى 
نامبرده در واقع دارند از پســاب براى شرب 
اســتفاده مى كنند، درصورتى كه پســاب از 
نظر شرعى نجس است حتى اگر مشخصات 
ظاهرى آب معمولى را داشته باشد و به علت 
داشــتن سرب اين آب ســبب بيمارى هاى 

كليوى، جوش وآكنه، مسموميت، سردردهاى 
ميگرنى وتوليد ســرطان مى شود، ماده 58 
قانون اساســى در تاريخ 61/12/16 تصويب 
شد كه مبناى آن توزيع عادالنه آب است، اما 
با گذشت سال ها از مصوب شدن اين قانون 

خبرى از توزيع عادالنه آب نيست.

خبر

قدس  مديرعامل ســازمان اتوبوســرانى 
مشهد از به كارگيرى 112 دستگاه اتوبوس 
جديد و سرويس دهى 85 دستگاه اتوبوس 
از اين تعداد در خطوط حاشيه شهر مشهد 

خبر داد. 
علــى اصغر نيشــابورى گفت: اواخر ســال 
گذشــته، طى مراســمى از 112 دســتگاه 
اتوبوس بنز 457 و اسكانيا در مشهد رونمايى 
شــد. وى افزود: اين اتوبوس ها با اعتبار 45 
ميليارد تومان خريدارى شده كه تمام اعتبار 
آن توسط شهردارى مشهد تأمين شده است. 

مديرعامل سازمان اتوبوسرانى مشهد تصريح 
كرد: اين اتوبوس ها داراى اســتاندارد يورو 3 
اســت و ذرات PL كمترى نسبت به ديگر 
اتوبوس ها توليد مى كننــد و بنابراين باعث 

كاهش آلودگى هوا خواهند شد. 
نيشــابورى عنوان كرد: در حال حاضر اين 
اتوبوس هــا به ناوگان اتوبوســرانى مشــهد 
تزريق شده و سرويس دهى به شهروندان را 
آغاز كرده اســت و در قبال آن 112 دستگاه 
اتوبوس فرســوده با عمر باالى 10 ســال از 

چرخه سرويس دهى خارج شده است. 

وى با اشاره به سرويس دهى شمارى از اين 
اتوبوس ها در خطوط شهرى گفت: در حال 
حاضر 27 دســتگاه از اين اتوبوس ها در 16 
خط شهرى مشهد و 85 دستگاه نيز در 29 
خط حاشيه شهر مشهد به كارگيرى شده 
است. مديرعامل سازمان اتوبوسرانى مشهد 
ادامه داد: همچنين يكــى از اهداف اصلى 
خريد ايــن اتوبوس ها اســتفاده از آنان در 

حاشيه شهر مشهد بود. 
وى عنوان كرد: اتوبوس هاى خريدارى شده، 
مجهز به سيســتم گرمايشــى و سرمايشى 

مناســب، صندلى هاى روكــش دار مخمل، 
سيستم روشنايى مناســب و ديگر امكانات 

است. 

نوسازى ناوگان اتوبوسرانى مشهد با 112 دستگاه اتوبوس جديد 

مه والت -خبرنگار قدس  پــروژه كمربندى ريلى 
شادمهر مه والت به ساالر رشتخوار با حضور معاون توسعه 
ريلى راه آهن كل كشــور، مدير كل راه آهن شرق كشور، 
نماينده مردم مه والت، تربت حيدريه در مجلس شوراى 
اسالمى و مســئوالن شهرســتانى با اعتباربيش از 120 

ميليارد تومان كلنگ زنى شد.
معاون توسعه ريلى راه آهن كل كشور در اين مراسم گفت: 
با توجــه به توفيقاتى كه پس از برجام در زمينه رايزنى و 
جذب سرمايه گذار خارجى صورت گرفت، در شرف انعقاد 
قرارداد به ارزش بيش از 7 ميليارد يورو با سرمايه گذاران 

خارجى هستيم.
يزدانى با اشاره به كلنگ زنى پروژه شادمهر در شهرستان 
مه والت به ايســتگاه ســاالر، اين پروژه را در مرحله اول 
يك خط دانســت و بيان كرد: برنامــه ريزى اين پروژه به 
صورت دوخطه بوده كه خط دوم آن پس از اتمام خط اول 

بالفاصله نسبت به ساخت، اقدام خواهد شد.
وى در خصوص اتصال خط آهن ســنگان به هرات گفت: 
اين پروژه هم در چهار بخش تقســيم شده كه دو بخش 
آن تكميل شــده و در بخش ســوم آن هم پيشرفت هاى 
چشــمگيرى داشــته ايم و تنها يك قســمت در كشور 
افغانستان است كه طبق برنامه، برعهده اين كشور بوده كه 
به دليل اهميت اين خط براى توسعه بخش شرق كشور، 
وزير راه و شهرســازى دستور توسعه اين بخش را توسط 

بخش داخلى داده اند. 
مديركل راه آهن شمال شرق كشور  پروژه اتصال ايستگاه 
شادمهر در شهرستان مه والت به رشتخوار را حاصل چند 
ســال تجربه كارى در زمينه رفع مشكالت ترافيك ريلى 
منطقه دانست و افزود: با اتمام و بهره بردارى از اين پروژه، 
افزون بر كوتاه شدن 30 كيلومترى مسافت به دليل تردد 
نكــردن قطار به تربت حيدريه، بيش از 6 ســاعت هم از 
توقف قطار به دليل ترافيك باال در ايستگاه راه آهن تربت 

حيدريه جلوگيرى مى كند.
اقبال با اشــاره به بارگيرى 40 تنى حمل ونقل ريلى كل 
كشور در سال گذشته و سهم 5 ميليونى خراسان از اين 
ميزان، ساخت پروژه شادمهر - ساالر را در راستاى پروژه 
اتصال كاشمر به بافق دانست و بيان كرد : در راستاى برنامه 
افق 20 ســاله، بارگيرى سنگان درسال  1404 حدود 26 
ميليون تن پيش بينى شده است و اين حجم مناطق، راه 
آهــن را مجبور مى كند با تالش مضاعف ظرفيت حمل و 
نقل ريلى منطقه را در راســتاى اهداف كالن اقتصادى به 

ميزان مطلوب برساند. 
نماينده مردم شهرستان هاى مه والت تربت حيدريه و زاوه 
در مجلس شوراى اسالمى ضمن اشاره به نامتوازن بودن 
امكانات و پيشرفت هاى غرب و شرق كشور بيان كرد: اگر 
كشور را به دو نيمه غربى و شرقى تقسيم كنيم، نيمه غربى 
كشور از لحاظ توسعه ريلى، تعداد فرودگاه ها و بزرگراه ها 

و صنايع، پيشرفت بسيار بيشترى نسبت به نيمه شرقى 
داشته است.

سعيد باستانى مســير اتصال چابهار، زاهدان، بيرجند به 
مشهد را شاهراه توسعه شرق كشور معرفى كرد كه عالوه 
بر ضرورت براى صنايع داخلى ، سرمايه گذارى مهمى براى 
به دست آوردن بازار حمل و نقل كشورهاى شمالى ايران 
براى دست يافتن به آب هاى آزاد جنوب است. وى افزود: 
در مســير موازى كشور پاكستان دســت به كار شده و با 
سرمايه گذارى و مشاركت شركت هاى چينى بسرعت در 
حال توســعه و ايجاد اين خط ريلى هستند و كشورى در 
اين رقابت برنده اســت كه باسرعت بيشترى اقدام به اين 

كار كند.

با حضور مديران راه آهن كشور آغاز شد

عمليات اجرايى پروژه كمربندى ريلى شادمهر مه والت به ساالر رشتخوار
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