
سيالب هاى آذربايجان شرقى 
تصفيه خانه ها را غافلگير كرد!

اينجا معدن 
فيروزه نيشابور است

قدس گزارش مى دهد سفرى به اعماق زمين

ميهن   بروز ســيالب هاى اخير در اســتان 
آذربايجان شرقى سبب شد آب شرب شهرستان 
مراغه غيرقابل آشاميدن اعالم شود.كارشناسان 
شركت آب و فاضالب آذربايجان شرقى در گفت 

و گو با خبرنگار ما اظهار داشتند...

نيشــابور  يك جهانگرد اروپايى عكسى 
دارد كه 110 ســال پيش، از روســتايى در 
اطراف نيشــابور گرفته است. در اين عكس، 
مردان و كودكانى با لباس هاى آن روزگار، با 

غربال هايى در دست...
.......صفحه3 .......صفحه 4

دستان بسته مسئوالن در برابر گره كور نساجى بروجرد
يك مسئول اصفهانى تشريح كرد

جزئيات ثبت نام 
دانش آموزان 

در مدارس دولتى

.......صفحه 2

شركت هاى دولتى قانون را دور مى زنند  

.......صفحه 2 

نماينده مردم سمنان در مجلس:
  وزير نيرو پيگير جدى رفع كمبود 

آب سمنان نيست
فارس - سمنان: نماينده مردم سمنان، مهدى شهر 
و ســرخه در مجلس گفت: مشــكالت آبــى ازجمله 
كمبودهاى زيربنايى در استان سمنان به شمار مى رود و 
وزير نيرو متأسفانه در جريان مشكالت آبى استان قرار 

ندارد و پيگير جدى رفع اين مشكالت نيست.
احمد همتى با تأكيد بر اينكه كمبود آب، مشكل اساسى 
استان سمنان اســت، اضافه كرد: مساحت جغرافيايى 
استان سمنان، 98هزار كيلومترمربع و سمنان ششمين 

استان پهناور كشور است.
وى با اشــاره بــه اينكه نزديكى بــه پايتخت ازجمله 
ويژگى هاى خاص استان سمنان بوده و سمنان از اين 
منظر از وضع خاص و طاليى برخوردار اســت، تصريح 
كرد: با تأمين آب، اســتان ســمنان مى تواند پذيراى 
چندين برابر جمعيت فعلى باشــد، همچنين مى تواند 

فشار را از استان هاى همجوار بويژه پايتخت كم كند.
همتى با تأكيد بر اينكه رفع مشكالت آبى استان سمنان، 
كمبودها و مشكالت موجود در بخش هاى كشاورزى و 
صنعت را در اســتان كم مى كند، با توجه به كم رمقى 
صنعت در استان ســمنان، رفع مشكالت آبى استان 
را مقدمه پويايى صنايع در سمنان برشمرد و افزود: با 
رونق صنايع و خروج از وضع كم رمقى، اشتغال زايى در 

راستاى كاهش معضل بيكارى نيز انجام مى شود.
وى اظهار كرد: اراضى زياد و خوبى در اســتان سمنان 
داريم كه قابليت باالى كشاورزى دارند؛ ولى با كمبود 
آب روبه رو هستيم و با رفع اين معضل، رونق خوبى را 

در حوزه كشاورزى شاهد خواهيم بود.

  همكارى سرمايه گذاران استراليايى 
براى استخراج مواد فلزى درسمنان

سمنان: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان ســمنان از امضاى يــك تفاهمنامه 
همكارى به  منظور اجراى عمليات معدنى در اين استان 

با شركت «ام.آر.سى» استراليا خبر داد.
بهروز اســودى در نشستى با حضور ســرمايه گذاران 
استراليايى شركت «ام. آر. سى» با اعالم اين خبر اظهار 
كرد: اين تفاهمنامــه همكارى باهدف اجراى عمليات 
اكتشــاف، اســتخراج و كانه آرايى مواد فلزى و امالح 
تبخيرى بين ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
و شركت «ام. آر. سى» منعقد شده و به امضاى طرفين 
رسيده است.وى گفت: با توجه به وجود ذخاير معدنى 
كه در استان متمركز شده است، اغلب اكتشافات انجام 
شــده تاكنون به  صورت سطحى بوده و ميانگين عمق 
حفارى بسيار كم و ناچيز است، بنابراين بايد به سمت 

اكتشافات عمقى و زير عمقى برويم.
دبير كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان سمنان 
خاطرنشــان كرد: با توجه به وجــود ذخاير معدنى با 
كيفيت و كميت مطلوب، صنايع معدنى مهمى نظير 
كربنات سديم، فروســيليس، سولفات  سديم، سيمان، 
نمك  تصفيه و صنعتى، گچ، كاشــى و سراميك و... در 

استان سمنان متمركز شده است. 

  نخستين جشنواره 
هنر و خالقيت برگزار مى شود 

ميهن - تهران: نخســتين جشــنواره هنر و خالقيت 
همزمان با دوازدهمين جشنواره پروژه هاى دانش آموزى 

تبيان برگزار مى شود.
اين جشنواره با هدف تقويت مهارت هاى دست ورزى و 
پرورش خالقيت دانش آموزان سطح دبستان هاى كشور 
در روزهاى 14 و 15 ارديبهشت ماه در مركز همايش هاى 
بين المللى دانشــگاه شهيد بهشتى همزمان با برگزارى 
دوازدهمين جشــنواره پروژه هاى دانش آموزى مؤسسه 
فرهنگى و اطالع رسانى تبيان و دانشگاه شهيد بهشتى 
برگزار خواهد شد.به گزارش روابط عمومى مؤسسه تبيان، 
مخاطبين اين جشنواره دانش آموزان رده سنى 6 تا 12 

سال  (پيش دبستانى تا ششم دبستان) هستند.
موضوع نخستين جشــنواره ملى هنر و خالقيت «من، 
هنر، ايران» است و دانش آموزان مقطع دبستان، آثار خود 
را در ســه قالب طراحى و نقاشى، حجمى و كاردستى و 
زيبانويســى از مهرماه ســال 95 تا فروردين سال 96 از 

طريق سايت هنر و مدرسه ارسال كرده اند.

  چين براى رشت تراموا مى سازد
رشت- خبرنگار قدس: نشست مشترك شهردار رشت 
و نمايندگان شركت سرمايه گذار خارجى نورينكو چين 
پيرامون اجراى قطار شهرى با محوريت تراموا برگزار شد.
 شــهردار رشــت با تصريح اين نكته كــه در متن اين 
تفاهمنامه تأمين مالى 34درصدى پروژه بر عهده وزارت 
دفاع گذاشــته شده است، افزود: بقيه تعهد هاى مالى بر 
عهده شهردارى رشت است.دكتر سيد محمدعلى ثابت 
قــدم ادامــه داد: از طرفى اقدام هاى فنــى، با محوريت 
وزارت دفاع و تأييد راهدارى با به كارگيرى مشــاورين و 

پيمانكاران اجرايى مى شود.
جــى يان كوهانگ نيز در اين نشســت بــا بيان اينكه 
پروژه هايى كه اين شــركت اجرا مى كند، فاينانس ميان 
ايران و چين است، اظهار كرد: پروژه قطار شهرى رشت 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از سوى دو كشور، در اولويت 

اجرا قرار خواهد گرفت.
نماينده شركت سرمايه گذارى نورينكو با تصريح بر اينكه 
روند فاينانس توافقى ميان ايران و چين توسط دو دولت 
صورت مى گيرد، گفت: سود فاينانس بر اساس سود بانكى 

چين و دوره بازپرداخت آن 15 ماهه است.
گفتنى اســت، پروژه هايــى نظير قطــار برقى تهران، 
كرج، گلشــهر  و مترو خط 4 تهران و شمار ديگرى از 
پروژه هاى مرتبط با مترو تهران  از فعاليت هاى  شركت 

نورينكو است.

خبر

گزارش قدس از روند 
ثبت شماره حساب شبا 

شبح «شبا» براى 
سهامداران سهام 
عدالت در ايالم!

اصفهان  رئيس اداره ارزيابى عملكرد و دبير ستاد ثبت نام 
آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ثبت نام دانش آموزان 
در مدارس دولتى از ابتداى خردادماه 96 آغاز مى شود، اما اين 

ثبت نام ها به هيچ عنوان نبايد مشروط...

.......صفحه2

تبريز - خبرنگار قدس   ربع رشــيدى يكى 
از بناهاى تاريخى و ارزشــمند شهر تبريز واقع در 
باغميشه به سبك معمارى آذرى است كه حدود 
700ســال پيش از سوى رشــيدالدين فضل اهللا 

همدانى به عنوان يك دانشگاه ايجاد شد. 
وى وزير غازان خان از حكمرانان وقت آن ديار بود. 
در آن زمان اين دانشگاه چهار دانشكده داشت كه در 
چهار گوشه اين بنا واقع شده بود؛ به همين دليل به 
اربع و سپس به ربع رشيدى شهرت گرفت. روزهاى 
گذشــته، دانشگاه تبريز شــاهد برگزارى نشست 
چشــم انداز پروژه بزرگ ربع رشــيدى با همكارى 
مؤسســه باستان شناســى آلمان بود. اين نشست 
با حضور دكتر «كريســتين فوخس»، مدير پروژه 
مرمت تخت سليمان، دكتر «لورنس كورن»، رئيس 
گروه شرق شناسى دانشگاه بامبرگ آلمان، و دكتر 
«ژوديت تومالسكى»، مدير مؤسسه باستان شناسى 
آلمان، برگزار شــد. پيش از اين نيز نشست هايى از 
اين دســت با هدف مرمت ربع رشــيدى كه از آن 
به عنوان نخســتين دانشگاه به ســبك امروزى در 

جهان اسالم نام برده مى شود، برگزار شده بود.

 روند مرمت و احياى ربع رشيدى
به گفته رئيس دانشكده هنرهاى كاربردى دانشگاه 
تبريز، پروژه بزرگ مرمت و احياى ربع رشــيدى 
براســاس تفاهم نامه چهار جانبه اى كه در آبان 95 
بين سازمان ميراث فرهنگى و صنايع دستى استان، 
شــهردارى تبريز، دانشگاه هنر اســالمى تبريز و 
مؤسسه باستان شناسى آلمانى منعقد شده، اجرايى 

مى شود.
مســعود باقــرزاده كثيــرى مى گويد: براســاس 
ايــن تفاهمنامه قرار اســت بــا كاوش هاى تيم 
باستان شناســى، دانشــگاه ربع رشــيدى كه زير 
خروارها خاك مدفون شده از زير خاك بيرون آورده 
شود. در واقع هدف اين تفاهمنامه باستان سنجى و 
مرمت ربع رشيدى، نخستين دانشگاه جهان است.

 راه اندازى دفتر مؤسسه باستان شناسى
در همين زمينه دبير برگزارى نشســت چشم انداز 
پروژه بزرگ ربع رشيدى در خصوص همكارى آينده 
دانشگاه هنر اسالمى تبريز با مؤسسه باستان شناسى 
آلمــان مى گويد: تالش مى شــود با مســاعدت 
شهردارى تبريز، دفتر مؤسسه باستان شناسى آلمان 
را در دانشگاه هنر اسالمى تبريز راه اندازى كنيم تا 
ارتباط استادان و دانشجويان اين دانشگاه با استادان 
آن مؤسسه افزايش يابد و دانش، تجربه و فناورى با 

سرعت بيشترى تبادل شود.
«بهرام آجرلــو» درباره دانش باستان شناســى و 
باستان سنجى توضيح مى دهد: در باستان شناسى به 
مطالعه جنبه هاى هنرى و تاريخى آثار گذشتگان 
مى پردازيم و در باستان ســنجى به كمك ابزارها و 
فناورى، شناخت ساختار فيزيكى و شيميايى مواد 
ســازنده آثار باســتانى، تعيين تاريخ شكل گيرى، 

نگهدارى و ترميم اين آثار انجام مى شود.
به گفته وى هدف كلى رشته هاى ميراث فرهنگى 
شناخت آثار گذشتگان و نگهدارى آن هاست زيرا 

اين آثار از جنبه هاى گوناگون علمى، فلســفى و 
تاريخى داراى اطالعاتى هســتند كه در زمان ها و 
مكان هاى گوناگون مى توانند به پرسش هاى بنيادى 
چون شناخت آب  وهواى گذشته، رويدادها، هويت 
ملى، قومى، محلى و همبستگى بين المللى پاسخ 
دهند.آجرلــو در خصوص اهــداف حضور هيئت 
آلمانى يادآور مى شود: پژوهش هاى باستان شناسى، 
حفاظت و مرمــت اوليه با تكنيك هــاى رايج در 
ايران در ربع رشــيدى انجام گرفتــه، اما در حوزه 
باستان سنجى امكانات و برنامه  هاى مدونى وجود 

نداشت.

 مرمت ربع رشيدى؛ طوالنى و زمان بر
 دبير برگزارى نشست چشم انداز پروژه بزرگ ربع 
رشيدى اظهار مى كند: براى ادامه مرمت و احياى 
اين بنا، از طريق نانو تكنولوژى، نياز به سطوح باالى 
دانش و فناورى اســت كه با تفاهمنامه اخير اين 

هدف قابل دستيابى است.
وى بيان مى كند: نخستين مطالعات باستان شناسى 

در اين منطقه در ســال 1348 به دست «ولفرام 
كاليس» باستان شناس آلمانى انجام گرفت. پس 
از آن در سال  1358 «على اكبرسرفزار» مطالعاتى 
در ربع رشــيدى انجــام داد. در دهه 70 و 80 نيز 

بررسى هاى جزئى در اين منطقه صورت گرفت. 
آجرلو يادآور مى شود: پروژه اخير يك برنامه بزرگ 
و بلند مدت است كه نيازمند بسيج تمام امكانات 

بومى، ملى، محلى و حتى بين المللى است.

 ضرورت حمايت مردم و مسئوالن
بهــرام آجرلو حمايت مادى و معنوى مســئوالن 
استان و كشــور را در اجراى اين پروژه بزرگ مهم 
ارزيابى و تأكيد مى كند: بازتاب  فرهنگى، اجتماعى 
و حتى مادى پروژه بلندمدتى چون ربع رشيدى، 
بيشــتر و پايدارتر از پروژه هاى كوتاه مدت شهرى 

چون مجتمع هاى تجارى است.
وى نقش مردم محلى در حفظ اين منطقه را مهم 
مى دانــد و اضافه مى كند: مردم محلى بايد بدانند 
اين مجتمع باســتانى بسيار ارزشمند است و الزم 
است نسبت به مشاركت و حفظ اين منطقه بيشتر 
مشــاركت كنند زيرا مهم ترين عامل در نگهدارى 
از يك منطقه باســتانى، مردم آن منطقه هستند. 
اگر شــهروندان در حفاظت از منطقه ربع رشيدى 
مشاركت نداشته باشند، تالش ارگان هاى دولتى و 

اختصاص بودجه بى فايده خواهد بود.

 اهميت مرمت ربع رشيدى از نگاه آلمانى ها
لورنس كورن، رئيس گروه شرق شناســى دانشگاه 
بامبرگ آلمان كه سال ها در حوزه اسالم شناسى، 
فرهنگ و تمدن هنر اسالمى مطالعه كرده در اين 
زمينه مى گويد: من در ايران پروژه هايى در خراسان، 
مسجدجامع گلپايگان، مسجدجامع قروه در زنجان 
و مسجدجامع بروجرد انجام داده و در اين پروژه ها 
تاريخ پيدايش، چگونگى شكل گيرى و تحول اين 

آثارتاريخى را بررسى كرده ام.

مرمت ربع رشيدى؛ طوالنى و زمان بر شده است

راه اندازى دفتر مؤسسه باستان شناسى در تبريز

راه دانا- زاهدان  رئيس دانشگاه علوم پزشكى زاهدان از آماده باش 
نظام مراقبت بيمارى هاى غيرواگير خبر داد و گفت: از 24 فروردين 
تا اول ارديبهشت 17 نفر در استان به بيمارى تب كريمه كنگو مبتال 
شده اند.دكترميرى افزود: در روز هاى اخير برخى شهروندان در تماس 
هايى كه با اين پايگاه خبرى داشــتند از ابتالى برخى شهروندان به 
بيمارى از طريق مصرف گوشــت قرمز خبر داده و خواستار پيگيرى 
ايــن موضوع شــدند. وى افزود: درصد زيادى از اين افراد، شــاغالن 

كشــتارگاه ها و دامداران بودند كه با رعايت موارد حفاظت بهداشتى 
شخصى مانند استفاده از چكمه و دستكش هنگام رسيدگى به دام از 
ابتال به اين بيمارى مصون مى مانند. به گفته وى، يك چهارم مبتاليان 
به كريمه كنگو خانم هاى خانه دار هستند و بيشترين ميزان ابتال در 
شهرهاى زاهدان، زابل، خاش و سراوان عنوان شده و برخى مبتاليان 
دانش آموز بوده اند كه به دليل مصرف جگر خام يا قطعه قطعه كردن 

گوشت دام آلوده بدون استفاده از دستكش مبتال شده اند.

مراقب مصرف گوشت قرمز باشيد
17 نفر در جنوب شرق كشور به  تب كريمه كنگو مبتال شدند
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از سطح 320 هكتار 
باغ هاى زير كشت انجام شد

 آغاز  برداشت 

«گل  محمدى» 
در خراسان رضوى
مشهد  برداشت گل محمــدى از ســطح 320 هكتار 
باغ هاى زير كشت اين گل در سطح استان آغاز شد.مدير 
امور باغبانى سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى گفت: 
520 هكتار از اراضى خراسان رضوى هم اكنون به پرورش 
گل محمدى اختصاص دارد كه از اين ســطح 350 هكتار 
بارور است كه به طور متوسط از هر هكتار 1250 كيلوگرم 

گل برداشت مى شود. 
سيد هاشم نقيبى شهرستان هاى عمده كشت گل محمدى 
را در اين استان مشهد، تايباد و تربت حيدريه با بيشترين 
سطح زيركشت برشمرد. وى با اشاره به كم آب طلب بودن 
اين گل و تناسب آن با خشكى و كمبود منابع آبى گفت: 
70 درصد سطح زير كشت موجود معادل دو سوم باغ هاى 
گل محمدى خراسان رضوى طى چهار سال اخير در اين 
استان توسعه يافته و همچنان برنامه توسعه اين باغ ها در 
سطح استان دنبال مى شود زيرا گل محمدى گياهى مقاوم 

به گرما، خشكى و كم آبى است. 
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معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا:
  درياچه اروميه هفت سال ديگر زنده مى شود

قدس آنالين، تبريز: معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: 
بر اســاس برنامه ريزى هاى صورت گرفته تا هفت سال ديگر 
حجم درياچه اروميه به 14ميليون مترمكعب خواهد رسيد كه 
در اين شرايط مى توان گفت كه ديگر نگرانى براى وضعيت اين 

درياچه وجود نخواهد داشت. 
رحيم ميدانى با بيان اينكــه يكى از حوضه هاى آبريز بزرگ 
ايران از 6 حوضه آبريز درياچه اروميه است كه در حال حاضر 
بدترين شــرايط را نســبت به درازمدت دارد، گفت: در حال 
حاضر وضعيت درياچه اروميه نســبت به درازمدت 9درصد 
منفى ثبت شــده و اين در حالى است كه ساير حوضه هاى 

آبريز 2 درصد مثبت است.
وى با بيان اينكه در حال حاضر درياچه اروميه نسبت به سال 
گذشته وضعيت مناسبى ندارد، عنوان كرد: گرچه بارش هاى 
اخير موجب ورودى 300 ميليون متر مكعب آب شده، اما بايد 
گفت كه اين حجم از آب نمى تواند، تأثير چندانى براى بهبود 

درياچه اروميه داشته باشد.

مديركل ميراث فرهنگى استان اصفهان خبر داد
  ورود بى سابقه گردشگران خارجى

 به اصفهان

قدس آنالين، اصفهان: مديركل ميراث فرهنگى اســتان 
اصفهــان از ثبت ركــورد حضور بيش از 85هزار گردشــگر 
خارجى در بناهاى تاريخى اســتان اصفهان در فروردين ماه 

1396 خبر داد. 
فريدون اهللا يارى افزود: بررسى هاى كارشناسى نشان دهنده 
اين نكته اســت كــه در طى چهار دهه گذشــته، آمار ورود 
گردشگران خارجى به اصفهان به اين ميزان در يك ماه اخير 

در سال 1396 بى سابقه است.
وى با اشــاره به افزايش لحظه به لحظه ورود گردشگران 
خارجى به اســتان اصفهان تأكيد كــرد: بيش از 85 هزار 
گردشگر خارجى از 44 مليت در فروردين ماه سال جارى 
از بناهاى تاريخى و جاذبه هاى گردشگرى استان اصفهان 

بازديد كرده اند. 
وى تصريح كرد: گردشگران خارجى از كشورهاى فرانسه، 
آلمــان، ايتاليا و اســپانيا، رتبه هاى اول تــا چهارم ورود 
گردشــگران خارجى به استان اصفهان را در يك ماه اخير 

به خود اختصاص داده اند.

  8هزار نفر زيرپوشش كميته امداد 
نهاوند هستند

نهاوند- خبرنگار قدس: مدير كميته امداد نهاوند گفت: 
تا پايان ســال گذشــته 8552  نفر به تعــداد 4486 خانوار 

زيرپوشش كميته امداد اين شهرستان بوده اند.
على كاويانى در خصوص اقدام هاى اين نهاد در طول ســال 
گذشته با بيان اينكه همه خدمات اين نهاد براى مددجويان در 
سال جارى تا 30درصد افزايش مى يابد، يادآور شد: در طرح 
مفتاح الجنه و تفقد و دلجويى از مددجويان اين نهاد ســال 
گذشــته از 520خانوار در قالب اين طرح مبلغ 463ميليون 

تومان توسط خيرين پرداخت شده است.

  مجتمع آبرسانى گنبد پيرمحمد ايالم 
به بهره بردارى رسيد

ايــالم - خبرنگار قــدس: مديرعامل شــركت آب و 
فاضالب روســتايى اســتان ايالم گفت: مجتمع آبرسانى 
گنبدپيرمحمد شهرستان ملكشاهى (از توابع استان ايالم) 

افتتاح شد.
نورالــه تيمورى با بيان اينكه با افتتاح مجتمع آبرســانى 
گنبد پيرمحمد ملكشــاهى، سه روستاى گنبد پيرمحمد، 
چم انار ســفلى و عليا از نعمت آب آشــاميدنى ســالم و 
بهداشــتى بهره مند شدند، اظهارداشت: با بهره بردارى از 
اين مجتمع آب آشاميدنى 577 خانوار با جمعيتى حدود 

1600نفر تأمين شد.
وى افــزود: 14ميليارد ريال از محــل اعتبارات صندوق 

توسعه ملى براى ساخت اين مجتمع هزينه شده است.

قدس گزارش مى دهد

سيالب هاى آذربايجان شرقى تصفيه خانه ها را غافلگير كرد!
��ر

ميهــن- عليرضا لعل اكبــرى   بروز 
ســيالب هاى اخير در استان آذربايجان شرقى 
سبب شد آب شرب شهرستان مراغه غيرقابل 

آشاميدن اعالم شود.
كارشناسان شــركت آب و فاضالب آذربايجان 
شرقى در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشتند: 
بارندگى هاى شديد و ورود سيالب به مخزن سد 
علويان در مراغه سبب شده ميزان كدورت آب 

اين سد طى هفته جارى افزايش يابد.
آنان تصريح مى كنند: ميزان شدت اين كدورت 
به حدى بود كه تصفيه خانه مراغه توان تصفيه 
را نداشته است. به دنبال بروز اين مشكل، پنجم 
ارديبهشت ماه اطالعيه اى از سوى شركت آب و 
فاضالب استان آذربايجان شرقى مبنى بر اينكه 
تا اطالع بعدى شهروندان مراغه از آب هاى بسته 

بندى شده استفاده كنند، صادر شد.

 فيلترها از كار افتادند
در اين ارتبــاط مدير دفتر بحــران و پدافند 
غيرعامل شــركت آب و فاضــالب آذربايجان 
شــرقى در گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد: 
بارندگى هاى اواخر فروردين ماه اســتان سبب 
سيالبى شــدن رودخانه هاى منتهى به مخزن 

سد علويان شد.
حسين صديقى مى افزايد: ميزان بارندگى هاى 
اخير در روز دوشــنبه هفته جــارى فعاليت 
تصفيه خانه ســد را با مشكل روبه رو كرد، به 
طورى كه ميزان كدورت آب آن قدر باال رفت 
كه فيلترهاى تصفيه خانه ها قادر به تخليه آب 
نبودند. وى اظهار مى دارد: تخليه نشدن آب از 
تصفيه خانه ها، شهروندان مراغه را با كمبود و 

همچنين كدورت آب روبه رو كرد.
صديقى خاطرنشــان مى كند: اين مشكل در 
ســاعات شب اتفاق افتاد و تا زمان رفع آن 11 

ساعت طول كشيد.
وى اظهار مى دارد: مشــكل پيــش آمده براى 
شــهروندان مراغه در ظهــر روز بعد با تالش 
نيروهاى ستاد بحران و سازمان آب و فاضالب 
آذربايجان شرقى رفع و وضعيت آب آشاميدنى 

مراغه به حالت  رضايت بخش درآمد.

 كاهش كدورت آب شرب 
مدير دفتر بحران و پدافند غيرعامل شركت آب 
و فاضالب اســتان آذربايجان شرقى مى افزايد: 
طبق نظر كارشناســان آزمايشــگاهى، ميزان 
كدورت آب در ابتدا 5 «ان.تى.يو» بوده كه اين 
عدد با فعاليت مجدد تصفيه خانه ها به 0/7 تا 
0/8 «ان.تى.يــو» كاهش پيدا كرده و رقم قابل 

قبولى براى آب شرب است.

وى تأكيد مى كند: هم اكنون مشكلى براى آب 
شرب شهروندان مراغه نيســت و مقدار باقى 
مانده كدورت آب در شبكه و مخازن نيز اصالح 

شده و اوضاع عادى و تحت كنترل است.

 غافلگيرى تصفيه خانه ها
وى در خصــوص وضعيت تصفيــه خانه هاى 
آذربايجان شــرقى مى گويد: تصفيه خانه هاى 
اســتان به روز است و همه تجهيزات سرويس 
شده بودند و تصفيه خانه ها با مشكلى روبه رو 
نيستند. صديقى، ناتوانى تصفيه خانه ها براى 
ارائه خدمات را بارندگى هاى غافلگيرانه استان 
عنوان مى كند و اظهــار مى دارد: اين وضعيت 
طى 50 ســال اخير در آذربايجان شــرقى بى 

سابقه بوده است.

 ضرورت بهره گيرى از ديگر منابع آب
مديــر دفتر بحــران و پدافنــد غيرعامل 
شــركت آب و فاضالب آذربايجان شرقى، 
بهره گيرى از منابع جايگزين آب سدهاى 
استان را خاطرنشــان مى كند و مى گويد: 
مطالعاتى بــراى جايگزينــى منابع آب با 
همــكارى شــركت آب منطقه اى اســتان 

صورت گرفته است.
وى مى افزايد: در صورت دريافت مجوز حفر و 
تجهيز چاه هاى زيرزمينى استان مى توانيم به 
منابع جايگزين آب ســدها دست يافته و در 

مواقع اضطرارى از آن ها استفاده كنيم.
وى به وضعيت آب شرب تبريز اشاره مى كند و 
مى گويد: مدتى پيش سد «نهند» در تبريز با اين 
مشكل روبه رو شد و چون در آن منطقه منابع 

آب جايگزين وجود داشت، آب شرب شهروندان 
تبريزى از اين منابع تأمين شد. صديقى تصريح 
مى كند: در صورت اختصاص اعتبارات الزم براى 
تأمين آب شرب تبريز از رودخانه ارس، ديگر به 

استفاده از آب سد «نهند» نيازى نيست.

 اين بار مشكل رفع شد
مدير روابط عمومى شــركت آب و فاضالب 
آذربايجان شرقى نيز به خبرنگار ما مى گويد: 
بنا بر گزارش رســيده، وضعيت تصفيه خانه 
مراغه به حالت عادى برگشــته و مشــكل 

شهروندان حل شده است.
باقــرزاده مى افزايد: با فعاليــت تصفيه خانه 
خوشــبختانه ميزان كدورت آب كاهش يافته 

و اكنون مشكلى در اين خصوص وجود ندارد.

 ظرفيت محدود تصفيه خانه ها
وى به علت بروز اين مشــكل اشاره مى كند و 
اظهار مى دارد: بارش هاى شديد و ورود سيالب 
آب سد را متالطم كرده و سبب گل آلود شدن 

آب پشت سد شده بود.
باقرزاده مى گويد: شدت گل آلود شدن آب به 
حدى بود كه تصفيه خانه مراغه را از ظرفيت  

خود خارج كرد.
وى اظهــار مى دارد: ظرفيــت تصفيه خانه ها 
محدود اســت و در چنين مواقعى شاهد بروز 

مشكل و كدورت آب آشاميدنى هستيم.

 بروز مشكلى كه سابقه داشته است
مديــر روابط عمومى شــركت آب و فاضالب 
آذربايجان شــرقى خاطرنشان مى كند: مدتى 
پيش شهروندان تبريزى نيز با چنين مشكلى 

روبه رو شدند.
وى مى افزايد: آب سد نهند در تبريز نيز مدتى 
پيش گل آلود شد و تصفيه خانه ها در مقطعى 
توان تصفيه آب را نداشــتند كه با بهره گيرى 
از منابع ديگر، آب شرب شهروندان تأمين شد.

باقرزاده تصريح مى كند: هم اكنون نيز مشكل 
تصفيه خانه مراغه رفع شــده و شهروندان با 

مشكلى روبه رو نيستند.

 آب روستايى مشكلى ندارد
در خصوص آب شــرب روستايى نيز رئيس 
آب و فاضالب روســتايى آذربايجان شرقى 
به خبرنگار ما مى گويد: سيل سبب كدورت 
آب شرب شــده بود كه اين مشكل برطرف 

شده است.
بذرافشان تصريح مى كند: هم اكنون مشكلى در 
خصوص آب شرب روستايى استان وجود ندارد.

سرپرست اداره اوقاف خبر داد
 هزينه 1/2 ميلياردى پروژه هاى عمرانى 
بقعه امامزاده شاه سلطان حسين(ع) نطنز

نطنز - خبرنگار قدس: سرپرست اداره اوقاف و امور خيريه 
نطنز گفــت: يك ميليارد و 200 ميليــون ريال هزينه كرد 
طرح هاى عمرانى در بقعه امامزاده شــاه سلطان حسين(ع) 

روستاى ابيازن از توابع بخش مركزى نطنز بوده است.
عبدالرضا اكبرى افزود: اين مبلغ در قالب «طرح مودت» توسط 
خيران و بانيان محترم انجام مى شود و از محل نذورات جمع 

نشده است.
وى خاطر نشان كرد: در كيلومتر13 آزادراه نطنز به اصفهان 
در روســتايى تاريخى به نام ابيازن از توابع شــهر گنبدهاى 
فيروزه اى، نطنز، امامزاده اى جليل القدر به نام شــاه سلطان 
حسين(ع) آرام گرفته كه طبق روايات و زيارتنامه هاى معتبر، 

ايشان عموى بزرگوار امام زمان (عج) هستند.

مركز علوم و ستاره شناسي تهران برگزار مي كند
 رصد آسمان در گنبد مينا

ميهن - تهران: مركز علوم و ستاره شناسي تهران به مناسبت 
هفته جهاني نجوم با حضور در مراسم «مهر، باني آسمان» در 
گنبد مينا، نســبت به آموزش هاي نجومي، رصد آسمان و... 

براي عالقه مندان اقدام كرده است. 
 مهندس اميرحســين چيذري مدير مركز علوم و ســتاره  
شناســي تهران با بيان اين خبر اظهار داشــت: اين برنامه 
از ســوي كميته اجرايي انجمن نجوم ايران برگزار مي شود 
و آســمان نماي گنبد مينا در بوستان آب و آتش، مؤسسه 
آسمان شب، مركز نجوم شباهنگ، ايران اپتيك، ساروس، 
آوا استار وديگر مراكز نجومي در اين مراسم با عنوان «مهر، 

باني آسمان» حضور دارند.
وي گفت: مركز علوم و ســتاره شناســي تهران نيز همراه با 
ابزارهاي رصدي اعم از تلسكوپ، دوچشمي و...، در اين مراسم 
براي عالقه مندان به نجوم برنامه هايي را شــامل آموزش هاي 

نجومي، رصد، معرفي فعاليت هاي مركز و... ارائه مي دهد.
چيذري تصريح كرد: برنامه هاي هفته نجوم آغاز شــده و تا 
9 ارديبهشــت ماه در محل آسمان نماي گنبد مينا با اجراي 
برنامه هاي يك روز با نجوم، اعزام اكيپ هاي رصدي و آموزشي 
به مراكز عمومي از قبيل مدارس، مؤسسه خيريه محك، مراكز 
توانبخشي و ساير مراكز مرتبط، گردهمايي مراسم روز جهاني 

نجوم، تجليل از فعاالن هفته و... برگزار مي شود.
اين مقام مسئول برگزاري كارگاه دو روزه نجوم رصدي1 را از 

ديگر برنامه هاي اين مركز دانست.

 برگزارى جشنواره غذاى سالم در كنگان

كنگان - خبرنگار قدس: جشنواره غذاى سالم در دارالقرآن 
روستاى نخل غانم شهرستان كنگان به مناسبت هفته سالمت 

و با همكارى پايگاه سالمت تمبك برگزار شد.
سرپرست مركز خدمات جامع سالمت قدس كنگان گفت: 
ترغيب خانواده ها به اســتفاده از غذاى سالم و بهداشتى و 
بومى، پرهيز از غذاهاى آماده و فســت فود، روى آوردن به 
استفاده از محصوالت كشاورزى و ارگانيك در سفره و طبخ 

غذا از اهداف برگزارى اين جشنواره است. 
فاطمه آهوخوش اضافه كرد: در ادامه اين جشنواره داوران 
و كارشــناس تغذيه شــبكه، ارزش غذايى، طعم و تزيين 
غذاهــا را مورد ارزيابى قرار داده و به 15 نفر از برگزيدگان 

جوايزى اهدا شد.
در اين جشــنواره مردم بيش از 35 نوع غذاى سالم و متنوع 

تهيه  كردند.

یک ��� یک ��ر

ايالم- وحيد صدر: ســهام عدالت؛ سهامى است بى نام 
و نشــان كه معلوم نيست، مردم ســهام چه شركت و يا 
شركت هايى را در دست دارند، اما اكنون به دغدغه صاحبان 

آن ها تبديل شده است.
با نگاهى به شــعبه هاى بانكى يا مراكز خدمات اينترنتى، 
شــلوغى آن ها بيش از پيش آزاردهنده شــده و مردمى را 
مشاهده مى كنيد كه براى ثبت شماره «شبا»ى حساب خود 
ساعت هاى متمادى را صرف مى كنند و كالفگى را مى شود 

در چهره تك تك آن ها ديد.

  ضعف نظارت؛ دردسر متقاضيان
يكى از متقاضيان ايالمى با بيان اينكه در روستايى زندگى 
مى كند كه دسترســى به اينترنت نــدارد، مى گويد: براى 
دريافت شماره شبا به بانك مراجعه كردم كه با وجود داشتن 
حســاب، براى افتتاح حساب جديد خود و فرزندانم مبالغ 
زيادتر از حد معمول اخذ مى كنند و متأســفانه نظارتى از 
سوى دستگاه هاى نظارتى صورت نمى گيرد و براى دريافت 
سود سهامى كه نامشخص است، بايد مبالغ زيادى هزينه 
كنيم. يكى ديگر از شهروندان نيز با انتقاد از همكارى نكردن 
بانك هاى عامل با مردم در افتتاح حساب و ارائه شماره شبا، 
گفت: اين موضوع بسيارى از خانواده ها را با مشكل روبه رو 
كرده و برخى شعب بانك ها براى افتتاح حساب مبالغ 500 
هزار ريال و بيشــتر دريافت مى كنند كــه خانواده ها را با 

مشكالت بسيارى روبه رو ساخته است.
مسئوالن سهام عدالت ايالم در اين خصوص مى گويند كه 
مهلتى براى ثبت شماره شباى حساب متقاضيان تعيين 
نشده و سامانه نيز براى ثبت نام افراد جديد كامالً مسدود 

است و افرادى كه ادعا مى كنند كه مى توانند، افراد جديد 
همچون فرزندان تازه متولد را در سامانه نام نويسى كنند، 

كالهبردار بوده و قصد اخاذى از افراد را دارند.
دبير شوراى هماهنگى بانك هاى استان ايالم در گفت وگو 
بــا خبرنگار ما با بيان اينكه براى رفع مشــكالت مردم با 
بانك هاى عامل رايزنى هاى الزم صورت گرفته است، گفت: 
افرادى كه شــماره حســاب دارند مى توانند با مراجعه به 
شعب يا با استفاده از سامانه اينترنتى بانك ها و همچنين 
از طريق دستگاه هاى خودپرداز، شماره شباى حساب خود 
را دريافت كنند. على اشــرف يوسفى قياسى با بيان اينكه 
بخشنامه اى از سوى امور اقتصادى و دارايى استان به همه 
مديران بانك هاى عامل استان مبنى بر اخذ مبالغ حداقلى 

براى افتتاح حســاب متقاضيانى كه تاكنون حساب بانكى 
نداشته اند، ابالغ شده است، اظهار داشت: در اين بخشنامه 
كه از طريق فضاهاى مجازى در دسترس عموم قرار گرفته، 
صراحتاً اعالم شده كه شعب بانك ها با كمتر از 500 هزار 
ريال براى متقاضيان و مشــتريان افتتاح حســاب كرده و 

شماره شبا را به متقاضيان ارائه دهند.
وى با تأكيد بر اينكه سهامداران سهام عدالت در هر بانكى 
كه حســاب دارند، نيازى به افتتاح حساب مجدد نيست، 
خاطرنشان ساخت: گاه مشاهده مى شود كه برخى افراد به 
علت ناآگاهى، دوباره براى افتتاح حساب اقدام مى كنند كه 
اين موضوع هم موجب اتالف وقت مردم شده و هم بانك ها 

را در ارائه خدمات به مشتريان دچار مشكل مى كنند. 

گزارش قدس از روند ثبت شماره حساب شبا 

شبح «شبا» براى سهامداران سهام عدالت در ايالم!

دليل ناتوانى تصفيه خانه ها براى ارائه خدمات بارندگى هاى 
غافلگيرانه  بوده و اين وضعيت طى 50 سال  گذشته در 

آذربايجان شرقى بى سابقه بوده است

بــرش
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اصفهان- خبرنگار قدس: رئيس اداره ارزيابى عملكرد و دبير 
ستاد ثبت نام آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ثبت نام 
دانش آمــوزان در مدارس دولتى از ابتداى خردادماه 96 آغاز 
مى شــود، اما اين ثبت نام ها به هيچ عنوان نبايد مشروط به 

پرداخت شهريه يا تعهد مالى باشد.
مهدى اســماعيلى در گفت وگو با خبرنگار قدس اظهار كرد: 
ثبت نام و آزمون  هاى ورودى زودهنگام در مدارس براى سال 

تحصيلى 97-96 مورد تأييد آموزش و پرورش نيست.
وى يادآور شــد: ثبت نام دانش آموزان در مدارس از اوايل 
خردادماه آغاز مى شــود، بنابراين در حال حاضر چيزى به 
نام ثبت نام يا پيش ثبت نام وجود ندارد و اگر هم باشــد، 

غيرقانونى است.

رئيــس اداره ارزيابى عملكرد و دبير ســتاد ثبت نام آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان با اشاره به اينكه بعضى از مدارس 
غيردولتى نســبت به ثبت نام يا برگزارى آزمون هايى  براى 
دانــش آموزان اقدام مى كنند، تصريح كرد: اين مدارس حتماَ 
بايد با ادارات آموزش و پرورش و شوراهاى نظارت در مدارس 

غيردولتى هماهنگ باشند.
اسماعيلى با بيان اينكه تا قبل از امتحانات نوبت دوم، در هيچ 
مدرســه اى نبايد آزمونى برگزار شود، تأكيد كرد: در مدارس 

دولتى هيچ گونه پيش ثبت نامى نداريم.
وى اضافــه كرد: البته مدارس نمونه دولتى و اســتعدادهاى 
درخشــان آزمون ورودى به صورت سراسرى برگزار مى كنند 

و روال آن ها از ساير مدارس جداست.

وى از اولياى دانش آموزان خواســت كــه با ادارات آموزش و 
پرورش همكارى كــرده و از ابتداى خردادمــاه 96 ثبت نام 
دانش آموز خود را در مدرسه داخل محدوده جغرافيايى محل 

سكونت خود انجام دهند.
وى اظهاركرد: مدارس دولتى و هيئت امنايى آموزش و پرورش 
آزمونى براى ورود ندارند و والدين دانش آموزان چنانچه ثبت 
نام فرزنــد خود را در يكى از مــدارس داخل محدوده محل 
سكونت خود انجام دهند، نبايد هيچ گونه نگرانى بابت ثبت نام 
داشته باشند. اسماعيلى يادآور شد: متأسفانه مشكلى كه در 
حال حاضر وجود دارد، اصرار والدين براى ثبت نام دانش آموزان 
خود در مدارس خارج از محدوده جغرافيايى محل ســكونت 

است كه اين خواسته ها مشكالت زيادى را به همراه دارد.

قدس: نان سرطانى بر سر سفره مردم مشهد
نيش و نوش: قرار بود نفت بياد سر سفره هامون ولى همون 

نون خالى سفرمونم سرطانزا شد!
قدس: جلب مشاركت نيكوكاران براى پرداخت هزينه كفن 

و دفن مستمندان
نيش و نوش: اينجورى نيكــوكاران در تمام مراحل زندگى 
مســتمندان، از تولد گرفته تا تحصيل و بيمارى و اشــتغال 
و ازدواج و زندان و مرگ ســهيم خواهنــد بود و كار دولت و 

مسئوالن راحت ميشه!
قدس: «اگو» صداى اهالى «توس» را درآورد

نيش و نوش: ولى چون صداى اهالى توس «اكو» نمى شــه 
كسى اون رو نمى شنوه!

قدس: «كال جنى» در فهرست ميراث طبيعى- ملى ثبت شد
نيش و نوش: بيشتر به اسمش ميخوره كه فيلم ترسناك و اثر 

هنرى باشه تا اثر طبيعى!
قدس: مشــاهده لك لك ســياه در منطقه حفاظت شــده 

هزارمسجد
نيش و نوش: البد واسه يكى از اهالى منطقه، بچه آورده البته 

به رنگ سياه!
قدس: تشكيل پرونده الكترونيكى سالمت براى 4ميليون و 

850هزار خراسانى 
نيش و نوش: اگه دولت بفهمه اينقدر سالمت داريم، از مردم 

عوارض سالمتى هم ميگيره!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

  مرگ 214 عابر پياده در مازندران
سارى- خبرنگار قدس: مديركل پزشكي قانوني مازندران از 
مرگ 214عابر پياده بر اثر تصادفات رانندگى در سال گذشته 

خبر داد.
علي عباسي با اشاره به اينكه تعداد كشته شدگان در مقايسه 
با مدت مشابه سال قبل، 10درصد كاهش داشت، افزود: از اين 

ميان  155مرد و 59 زن جان خود را از دست دادند.
وى مجموع آمار كشــته شــدگان حوادث رانندگى در سال 
گذشــته را  653 اعالم كرد و يادآور شــد: 33 درصد از كل 
تلفات حوادث رانندگى را عابرين پياده تشــكيل مى دهند و 
از اين تعداد 122نفر در محور برون شــهرى و راه روستايى 

جان باختند.

�وادث
يك مسئول اصفهانى تشريح كرد

جزئيات ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتى



 خرم آبــاد  كارخانه نســاجى 
بروجرد يك برند شــناخته شده در 
زمينه توليد پارچه در كشــور اســت كه در 
زمان نه چندان دور، صادرات نساجى آن به 
كشورهاى اروپايى و آسيايى نشان از كيفيت 
و نوآورى ايــن كارخانه معتبر داشــت، اما 
اكنون فعاليــت اين كارخانه با مشــكالت 

بسيارى گره خورده است. 
مشــكالت اين واحد بزرگ صنعتى از ســال 
1387 آغاز شــد. در آن مقطع نيز شمارى از 
نيروها از كار اخراج شــدند، اما پس از مدتى 

دوباره دعوت به كار شدند. 
چندى پيش جلســه اى با حضور اســتاندار 
لرســتان براى رفع اين مشكل برگزار شد كه 
در اين نشست مسئله تعديل نيروهاى نساجى 

بروجرد منتفى اعالم شده بود.
با اينكه استاندار لرســتان وعده داد كه هيچ 
كارگــرى تعديل نمى شــود، اما ايــن اتفاق 

ناخوشايند به حقيقت پيوست.
واقعيت اين است كه ابتداى سال 95، مديريت 
نســاجى بروجرد به علت نداشتن نقدينگى و 
سرمايه در گردش براى تهيه مواد خام مصرفى 
خود با مشكالت بســيارى روبه رو شد كه در 
نهايت نسبت به لغو قرارداد 483 نفر از كارگران 
خود اقدام كرد كه فقط 53 نفر از اين كارگران 
بازگشت به كار شــدند و با اينكه سال 95 به 
پايان رسيد، اما وعده هاى مسئوالن به سرانجام 

نرسيد .
اين كارگران به بهانه نوســازى ماشين آالت 
وادار به ترك كار شدند و پس از اعتراض هاى 
گســترده به آن ها وعده داده شــد تا پس از 
دريافت تسهيالت بارى ديگر امكان حضور و 
اشتغال آن ها در اين صنعت فراهم خواهد شد.

 چرايى مشكالت
حمايت نكردن دولت از صنعت نساجى سبب 
شده تا هر روز مشكالت اين بخش افزايش پيدا 

كند.
پيــش از اين با هدفمنــدى يارانه ها قرار بود، 
بخشى از اين طرح، صنايع و حمايت از آن ها را 
مورد هدف قرار دهد، اما هيچ وقت اين اتفاق 
رخ نــداد و برخالف همه مصوبات، يارانه اى به 
بخش توليد در فاز دوم هدفمندسازى يارانه ها 
پرداخت نشد و در فاز نخست هدفمندسازى 
يارانه ها نيز منابعى به دســت توليدكنندگان 

نرسيد.
در فــاز اول هدفمندســازى يارانه ها فقط در 
يك مرحلــه يارانه مصرف انــژرى به برخى 
توليدكنندگان ارائه شد و بنا بر گفته مديرعامل 
ايــن كارخانه، صنعت نســاجى بــا كمبود 
نقدينگى، ركود فروش محصوالت و بهره هاى 

سنگين بانكى روبه رو شد.

واردات قاچــاق و در كنار همه اين موضوعات 
قيمتگذارى محصوالت پتروشيمى براساس ارز 
آزاد در بورس كاال  هم مشكالت را افزايش داد 
تا در نهايت تأثيــرات منفى را بر قيمت تمام 
شده محصوالت نساجى گذاشت و اين صنعت 

را در بروجرد زمينگير كرد.

 وعده هايى كه عملى نشد
نساجى بروجرد در اواخر سال 87 شمار زيادى 
از كارگران خود را اخراج كرد و با حداقل نيرو 
توليدات خود را ادامه داد و ســپس بتدريج از 

نيروهاى اخراجى دعوت به كار كرد.
ســال 94 هوشنگ بازوند اســتاندار لرستان 
براى حل اين مشــكل از اعطاى تســهيالت 
500ميليــارد ريالى خبــر داد تا شــايد به 
اين وســيله با تهيه  ســرمايه در گردش به 
كارخانجات نســاجى بروجرد جان تازه اى در 

روح آن دميده شود.

وى حتى تأكيد كرد: براساس تصميم شوراى 
تأمين استان لرســتان، ادارات آب، برق، گاز، 
تأمين اجتماعــى و امور مالياتى نبايد اقدامى 
براى وصول مطالبات خود از نساجى بروجرد 

انجام دهند.
اســتاندار لرســتان با اشــاره به طرح توسعه 
نســاجى بروجرد، تصريح كرد: با اجراى اين 
طرح مشكالت پيش روى آن هرچه سريع تر 

برطرف مى شود.
بازوند خاطرنشــان كرد: نساجى بروجرد يك 
برند كشــورى و ســبب افتخار لرستان است 
و هرگــز اجازه نمى دهيم ايــن واحد توليدى 

متحمل ضرر و زيان شود.
اما حاال با گذشت ماه ها از وعده هاى داده شده، 
گويا خبرى از اين همه وعده و وعيد نيست و 
استاندار در آخرين نشست خبرى مدعى شد: 
روز اول، صحبــت از 50 ميليارد تومان نبوده 
اســت و اين وام 20ميليارد تومان اســت كه 
تاكنون يكى از تسهيالت به مبلغ 10ميليارد 

تومان تمديد شده است.
استاندار در پاسخ به خبرنگاران درباره تعديل 
نيــرو كه گفته شــده پس از نــوروز صورت 
مى گيرد، حاال اظهار مى كند: من قول مى   دهم 
كه تعديل نيرو در اين كارخانه اتفاق نيفتد و 
با ارائه تســهيالت الزم به اين واحد، بخشى از 

مشكالت اين كارخانه برطرف خواهد شد.

 پاى وزير صنعت
حال كه تالش هاى اســتانى براى نجات اين 
صنعت ره به جايى نبرده است، شرايط موجب 

شــد تا وزير صنعت، معــدن و تجارت هفته 
گذشــته با سركشــى از اين كارخانه در سال 
جديد و در آســتانه پايــان يافتن عمر دولت 

تالش خود را نشان دهد.
هــر چند محمدرضــا نعمــت زاده تعطيلى 
بســيارى از واحدهاى توليــدى و صنعتى 
كشــور را به گردن عامــل تحريم انداخت، 
اما از عملكرد ضعيــف بانك هاى خصوصى 
در جهت رونق توليد در لرســتان و ســاير 
استان هاى كشور در سال گذشته نيز غافل 
نشــد و اين موضوع را به عوامل ديگر ركود 

گره زد.
وزيــر صنعت، معــدن و تجارت با اشــاره به 
اينكه توليد در صنعت نســاجى كشور رو به 
افزايش است، خاطر نشان كرد: واحد پوشاك 
زاگرس پوش شهرستان بروجرد با ايجاد اشتغال 
براى 400 نفر به دنبال اجراى طرح توسعه و 
به كارگيرى شمار بيشترى از افراد جوياى كار 

است.
نعمت زاده در ادامه به افزايش شــمار كارگران 
كارخانجات نساجى بروجرد در يك بازه زمانى 

از 650 نفر به 1100 نفر اشاره كرد.
وى تأكيــد كرد: قرار اســت، جلســه اى به 
منظور اعطاى تســهيالت بــه كارخانجات 
نســاجى بروجرد با هدف نوسازى تجهيزات 

آن برگزار شود.
حال بســيارى از صنعتگــران بويژه صنعت 
نساجى بروجرد به اين موضوع فكر مى كنند كه 
آيا گره كور اين كارخانه با دستان وزير صنعت 

باز مى شود؟
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  نصب 420 جايگاه  تبليغات انتخاباتي
 در شهر يزد

يزد  - خبرنگارقدس: رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى يزد از نصب بيش از 420 جايگاه تبليغات 

انتخابات در ميادين و چهارراه هاى سطح شهر يزد خبر داد.
محمدرضا پيرنيا با بيان اينكه از تمام داوطلبان و حاميان آنان 
درخواســت شده كه فقط در مكان ها و محل هاى پيش بينى 
شــده تبليغات كنند، افزود: در همين راستا نيز تاكنون در 
50نقطه  شــهر، بنر هاى داربســتى براى تبليغات انتخابات 
رياســت جمهورى و  شوراى اسالمى شهر نصب شده كه در 
مجموع تا دهم ارديبهشت ماه اين رقم به حدود 5000 متر 

مربع در 420 نقطه شهر افزايش خواهد يافت.
وى گفت: در اين خصوص چهار گروه نظارتى براى جلوگيرى 
از نصب هرگونه اعالميه اى در غير از محل هاى تعيين شده و 
برخورد با تبليغات غيرمجاز در نظر گرفته شــده است كه به 

صورت شبانه روزى فعاليت خواهند كرد.

دبيرعالى هيئت نظارت 
بر انتخابات شوراهاى اسالمى مازندران

  تأييد نهايى نامزدها
 17 ارديبهشت اعالم مى شود

سارى - خبرنگار قدس: دبيرعالى هيئت نظارت بر انتخابات 
شوراهاى اسالمى مازندران به همه نامزدهاى پنجمين دوره 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستاى استان اعالم كرد: 
تأييد صالحيت هيچ يك از كانديداهاى شوراى اسالمى شهر 
و روستا كه به آن ها اعالم شده، قطعى نيست و تأييد نهايى 

17 ارديبهشت اعالم مى شود.
نوروز احسانى در گفت وگو با قدس با اشاره به اينكه احتمال 
رد برخى از داوطلبان تأييد شــده در هيئت عالى نظارت بر 
انتخابات شــوراهاى اســالمى نيز وجود دارد، افزود: نامزدها 

مراقب عملكرد تبليغاتى خود باشند.
وى با اعالم اينكه برخى از داوطلبان با تخطى از قانون نسبت 
به انتشــار تصوير برگه تأييد صالحيت اوليه خود در فضاى 
مجازى و رسانه ها اقدام كرده اند، گفت: همه تحركات نامزدها 
در فضاى مجازى و غير مجازى در حال رصد بوده و در تأييد 
صالحيت آن ها تأثير دارد. احســانى يادآور شد: از 18 تا 20 
ارديبهشت آگهى اسامى نامزدهاى تأييد شده تهيه و با نظارت 

هيئت هاى نظارت بر انتخابات منتشر مى شود.

  دانشگاه ايالم، ميزبان برنامه هاى 
انتخاباتى دانشجويى مى شود

ايالم -خبرنگار قدس: رئيس دانشگاه ايالم گفت: با همكارى 
تشكل هاى دانشجويى برنامه هاى انتخاباتى در دانشگاه ايالم 

برگزار مى شود.
دكترمحمدعلى اكبرى با بيان اينكه سه تشكل بسيج، انجمن 
اسالمى و جامعه اسالمى دانشجويان در دانشگاه ايالم اجراى 
برنامه هاى سياسى و انتخاباتى را بر عهده دارند، اظهارداشت: 
سخنرانى سياسى با حضور دانشجويان و چهره هاى سياسى، 
برنامه تريبون آزاد و مناظره دانشجويى در اين دانشگاه برگزار 

مى شود.
وى افزود: تاكنون با برگزارى 3 تريبون آزاد در اين دانشــگاه 
موافقت شده و در حال رايزنى براى اخذ موافقت ديگر برنامه ها 

از نهادهاى مختلف هستيم.
وى با اشــاره به اهميت انتخابات، يادآور شد: توصيه و هدف 
همه مسئوالن، مشــاركت فراگير و آگاهانه آحاد جامعه در 

انتخابات براى تعيين سرنوشت خود است.

اشتغالى كه قربانى منافع پشت پرده شد
  تعطيلى 400 واحد توليدى پوشاك 

در استان كرمان 

راه دانا - كرمان: جمعى از توليدكنندگان پوشاك كرمان در 
اعتراض به واگذارى دوخت فرم مدارس به يك فرد خاص در 
مقابل استاندارى كرمان تجمع كردند و از استاندار درخواست 

داشتند كه به وعده ها و قول هاى خود عمل كند .
يكى از اين توليد كنندگان در اين خصوص گفت: سه ماه قبل 
از عيد، جلسه اى توسط صنف خياطان، آموزش و پرورش و 
صنعت و معدن برگزار شد و پس از بررسى و تأييد مدل هاى 
لباس، عيب يابى و قيمتگذارى، تصميم بر اين شــد كه كار 
بين توليدكنندگان تقسيم شود، اما آموزش و پرورش اين كار 
را به فرد خاص ديگرى واگذار كرده و ســبب بيكارى جمعى 
از توليدكنندگان شده است. يكى ديگر از اعتراض كنندگان 
نيز ادامه داد: اكنــون نزديك به 750 جواز واحد توليدى در 
استان وجود دارد كه 400 واحد توليد آن تعطيل شده است 
و بقيه واحدها هم در حال تعطيل شــدن هستند. وى افزود: 
امسال توليدى ها به خاطر توليد فرم مدارس و طبق وعده هاى 
مســئوالن كارگاه هاى خود را تجهيز كرده اند و چند ميليون 
تومان زير قرض رفته اند و اكنون نزديك به 750 چرخ راسته 
دوز در توليدى ها آماده كار وجود دارد و ما در اســتان براى 

توليدكننده هايمان كمبود لباس داريم.

 عمليات آماده سازى پروژه مسكن مهر 
نكا در دست اجراست

نــكا- خبرنگار قدس: مديرمســكن و ســاختمان راه و 
شهرسازى مازندران از ادامه عمليات آماده سازى پروژه 1700 

واحدى مسكن مهر نكا خبر داد. 
مهران مهردادى با اشاره به اينكه عمليات آماده سازى پروژه 
مسكن مهر نكا به مساحت 46106 متر مربع آغاز شده است، 
افزود: مســجد مجموعه مذكور با زيربناى 500 متر مربع در 
مرحله ديوارچينى است و در هفته دولت افتتاح خواهد شد. 

وى يادآور شد: مسكن مهر نكا در مجموع 1465 خانوار دارد 
كه تاكنون 1050 خانوار اسكان پيدا كرده اند.

شركت هاى دولتى قانون را دور مى زنند  

به مناسبت سالروز آزاد سازى خرمشهردستان بسته مسئوالن در برابر گره كور نساجى بروجرد
كرمان ميزبان يادواره 

شهداى مدافع حرم مى شود

 كرمان: مديركل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 
مقدس اســتان كرمان گفت: يادواره شهداى مدافع 
حرم اســتان كرمان به مناسبت سالروز آزادسازى خرمشهر 
برگزار مى شود. سرهنگ محمدمهدى ابوالحسنى در نشست 
ســتاد هماهنگى بزرگداشت سوم خرداد افزود: آمار شهداى 

مدافع حرم استان كرمان به 32 نفر رسيد.
وى بيان كرد: امروز پيكر پاك يك شهيد مدافع حرم از تيپ 

فاطميون در گلزار شهداى كرمان به خاك سپرده مى شود.
وى گفت: شهيد ديگرى از استان كرمان در سوريه به شهادت 

رسيده كه پيكر وى هنوز به كشور وارد نشده است.
وى افزود: ويژه برنامه گراميداشت سوم خرداد در سالروز آزاد 

سازى خرمشهر ساعت 11 در سراسر استان برگزار مى شود.
ابوالحسنى بيان كرد: سه كتاب ارزشمند«جاده هاى ناهموار»، 
«تا مرز كوشك» و «اطلس لشــكر 41 ثاراهللا» نيز به چاپ 

رسيده و به اين مناسبت رونمايى مى شود.
آزادســازى خرمشهر روز ســوم خرداد سال 61 انجام شد و 
بنيانگذار كبير انقالب اســالمى درباره اين حماسه ماندگار 

فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد كرد».

  بازداشت 7نفر از كاركنان گمرك بوشهر
بوشهر: دادستان عمومى و انقالب مركز استان بوشهر گفت: 

هفت نفر از كاركنان گمرك بوشهر بازداشت شدند.
به گزارش «راه دانا» پس از انجام تحقيقات الزم هفت نفر از 
كارشناسان و اشخاص ذى سمت گمرك بوشهر تحت تعقيب 
قــرار گرفتند كه  پس از تفهيم اتهام به هركدام داير بر اخذ 
مبالغى بين 354 ميليون تا 14ميليارد ريال، قرار بازداشــت 
موقــت در خصوص آنان صادر شــد و براى انجام تحقيقات 

بيشتر تحت نظر قرار گرفتند.
پس از تكميل تحقيقات، شمارى از آنان با صدور قرار وثيقه 

آزاد شدند و شمارى در بازداشت بسر مى برند.

شهردار اصفهان:
  مسير احياى فرهنگ 

دوچرخه سوارى در اصفهان هموار مى شود

اصفهان- خبرنگار قدس: شــهردار اصفهان از آغاز اجراى 
طرح «بفرماييد دوچرخه» در اصفهان خبر داد و گفت: پويش 
مردمى ترافيك شهر اصفهان با رفع مشكالت گوناگونى كه 
در مسير احياى فرهنگ دوچرخه سوارى وجود دارد، زمينه 
را براى خريد نه  تنهــا دوچرخه، بلكه ديگر پاك روها فراهم 
مى كند.مهدى جمالى نژاد افزود: مى توانيم اميدوار باشيم كه 
نصف جهان، دوباره به عنوان شهر دوستدار دوچرخه نه تنها در 
سطح كشور، بلكه در جهان مطرح باشد.وى در اين زمينه از 
اجراى طرح «بفرماييد دوچرخه» براى نخستين بار در كشور 
و همزمان با آغاز هفته نكوداشــت اصفهان خبر داد و افزود: 
در اين طرح، مردم مى توانند با بهره مندى از تسهيالت ويژه، 

صاحب دوچرخه يا پاكرو دلخواه شوند.

  كاله ايمنى به موتورسواران قانونمند 
ايالم اهدا مى شود

ايــالم - خبرنگار قدس: مديركل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى اســتان ايالم گفــت: در روز ايمنى حمل و نقل به 
موتورسواران قانونمند ايالمى، كاله ايمنى به صورت رايگان 
اهدا مى شود.نوراله دلخواه به توزيع 1000 كاله ايمنى رايگان 
به موتورســواران قانونمند در سراسر استان اشاره و تصريح 
كرد: براى افزايش ايمنى در سطح جاده هاى استان، شناسايى 
و رفع نقاط حادثه خيز مســيرهاى مواصالتى در دستور كار 
قرار گرفته است.وى خاطرنشان ساخت: در حال حاضر چهار 
دوربين سرعت سنج در جاده هاى استان ايالم نصب شده و 
تا پايان ســال جارى 14 دوربين ديگر نيز در نقاط مختلف 

مسيرهاى مواصالتى استان نصب و راه اندازى خواهد شد.

  اجراى 1500ميليارد تومان طرح 
برق رسانى در بوشهر 

بوشهر - خبرنگار قدس: مديرعامل  برق منطقه اى استان 
فارس و بوشــهر گفت: براى تقويت زيرساخت ها و تقويت و 
حل مشكالت مناطق گوناگون استان بوشهر طرح برق رسانى 

با سرمايه گذارى 1500 ميليارد تومان تدوين شد.
عبدالعزيز كريمى افزود: سال گذشته، افزون بر 820 ميليارد 
تومان طرح برق رسانى در حوزه انتقال و توليد در استان بوشهر 
اجرا شد.وى با بيان اينكه حفظ پست ها و نيروگاه هاى موجود 
استان بوشهر نياز به سرمايه گذارى قابل توجهى دارد، تصريح 
كرد: مشكل برق جزيره خارگ قبل از فصل تابستان با راه اندازى 
هشــت نيروگاه برق 3مگاواتى برطرف شده و 20 ارديبهشت 
امسال وارد مدار توليد مى شود.وى همچنين از اجراى پست 
برق شهرك صنعتى بوشهر خبرداد و اظهار داشت: پست برق 
شهرك صنعتى بوشهر شامل ساخت هشت كيلومتر خط 230 
كيلوولت، يك دستگاه ترانس به ظرفيت 30 مگاولت آمپر است 
كه با اعتبار 40ميليارد ريال وارد مدار شده و نقش مهمى در 

تأمين برق واحدهاى صنعتى اين شهرك دارد.

مديركل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 

هنگامه طاهرى  خودش مى گويد، اغلب مشترى ها 
او را مى شناســند. مى گويد: مشــترى هايى دارم كه از 
4-5 ماه پيش براى خريد كتاب سراغم مى آيند و اغلب 
كتاب هاى مورد توجه آنها كتاب هاى روان شناسى، طب 
ســنتى،كتاب كودك، تاريخى و... است، اما فروش رمان 
را ممنوع كرده اند.«ر.خ» دخترى اســت كه به نظر 18 
يا 19 ساله مى رسد، اما تاريخ تولدش به 24 سال پيش 
برمى گردد و با اينكه از شغلش رضايت كامل دارد، ولى به 
ما مى گويد: نه اسمم را بنويسيد نه عكسم را چاپ كنيد!

 فن بيان روى دور تند
ديپلم صنايع شيميايى دارد و چون به ادامه تحصيل راغب 
نبوده، شغل فروشندگى كتاب را برگزيده است. با اعتماد به 
نفس به خودروها نزديك مى شود و مانند يك فايل صوتى 
بدون تپق زدن شروع مى كند به بيان نام و موضوع كتاب ها 
چنان سريع اين كار را انجام مى دهد كه فرصت نمى يابى 
بيان شــيوايش را به هم بزنى و چيزى بپرسى. تازه وقتى 
ســكوت مى كند و كتاب ها را يكى يكى از دسته 15 يا 20 
تايى كتاب هايش باال مى كشد، مى توانى آنچه سريع به مغزت 
انتقال داده را حالجى كنى. فن بيانش آدم را بايكوت مى كند 
و اين را اگر اضافه كنيم به مالحت و گشاده رويى چهره اش 
نمى توانى دســت رد بزنى و بى تفاوت از كنارش بگذرى.

 كتابفروشى قبيح!
پس مى گويــد: به خودتان نگاه نكنيــد كه براى كتاب 
اهميت قائليد. خيلى ها نه تنها كتاب نمى خرند، بلكه كار 
مــرا به خاطر گفت وگو با آقايان قبيح مى دانند. بعضى ها 
هم اصالً اعصاب ندارند، سرم داد مى زنند اين جور وقت ها 
مى روم توى پارك مى نشينم حالم كه جا آمد بر مى گردم 
و به كارم ادامه مى دهم. بعضى ها با اينكه نمى خرند، اما از 
اينكه برايشان توضيح مى دهم تشكر مى كنند. با اين همه 
من به كارم افتخار مى كنم، ولى در روز يكى دو نفر براى 
نصيحتم پيشقدم مى شوند كه مثالً شأن دختران را زير 

سؤال نبرم.( مى خندد)
او مى گويد، خودش و همكارانش پورسانتى كار مى كنند 
و بعد توضيح مى دهد:شايد درآمدم از يك جوراب فروش 
كمتر باشد، اما همين كه كارى فرهنگى انجام مى دهم و 
مى توانم در افزايش آمار كتابخوانى مؤثر باشم، رضايت دارم.

 چه شد كه اين كاره شد؟
وقتى آگهى ها را در شهر براى فروشندگى كتاب توزيع 
مى كردند يكــى از اين آگهى ها را داده بودند به خواهرم 
. بعد دو تايى با موافقت خانواده آمديم سراغ اين شغل. 
يادم هســت پدرم گفت هر كارى مى خواهيد بكنيد دو 
نفرى با هم برويد با هم بياييد. اوايل اين دلهره را داشتم 
كه از پس اين كار خوب بر نيايم. با خودم فكر مى كردم 
اگر از خواهرم عقب بمانم، بعد ســراغ چه شغلى بروم، 
اما خدا را شكر اكنون هر دو از فروشندگى كتاب راضى 

هستيم.

 درآمد يك و نيم ميليونى
درآمدم در يك روز حدود 50 هزار تومان است، البته از 
روزى 30 هزار تومان شــروع كردم. اين مبلغ براى يك 
دختــر مجرد مبلغ قابل قبولى اســت، اما عالقه من به 
شغلم به خاطر درآمدش نيست، زيرا به اين موضوع باور 
دارم كه كار فرهنگى انجام مى دهم كه به ارتقاى فرهنگ 
جامعه مى انجامد، پس تعجبى ندارد كه درباره آن با غرور 

صحبت كنم.

 هر شغلى مشكالت خودش را دارد
هر شغلى سختى هاى خودش را دارد به عنوان مثال 
در كار ما ســرماى زمســتان و گرماى باالى تابستان 
آزاردهنده اســت . اين جور وقت ها دلم هواى كار در 
يك محيط بسته را مى كند كه بخارى يا كولر داشته 
باشد، ولى دوســت ندارم رأس ساعت خاصى ورود و 
خروج داشــته باشم يا يك ناظر به عنوان رئيس دايم 
مرا زير نظر بگيرد. اينجا با اينكه سرويس رفت و آمد 
داريم، اما مى توانم خودم ساعت رفت و آمدم را تعيين 
كنم.شــايد همين نبود ناظر هم هســت كه موجب 

مى شود متعهدانه تر كار كنم.

 پيشنهادهاى ديگر
بعضى ها مثــالً مى خواهند به من كمك كنند. مى آيند 
پيشنهاد شــغل هاى ديگر مى دهند مثالً كار در بعضى 
شركت ها، اما من كار خودم را دوست دارم كتابفروشى را 
بيشتر مى پسندم. بعضى ها هم خواستگارى مى كنند و آن 
را مشروط مى كنند به كنار گذاشتن كارم، اما من دوست 

ندارم ازدواج كنم . 
مى دانيد ؟ اين روزها نه دوســتى ها واقعاً دوستى است 
نه عشق ها واقعى . همه چيز بعد از ازدواج رنگ مى بازد 
.چشم به هم مى زنى مى بينى رفته اى سر خانه و زندگى، 
ولى براى همسرت ديگر آن دختر رؤيايى پيش از ازدواج 
نيستى. براى همين همش به چشم ترديد و دو دلى به 

ازدواج نگاه مى كنم.
فقــط دلم مى خواهد مــردم بداننــد فروختن كتاب 
و ســفارش گرفتــن بــراى توزيع ايــن كتاب ها كه 
بــا كمــك همكارانم انجــام مى شــود كار ظريف و 
خوشــايندى اســت . واقعاً چه چيزى به اندازه كتاب 
مى تواند ســطح فرهنگ جامعه را از هر نظر باال ببرد.
 اينكه فكر مى كنيم اين شــغل به خاطر حرف زدن با 
آقايان قباحت دارد، فقط متعلق به افكارى اســت كه 
از كتاب و ارتقاى فرهنگى چيزى نمى دانند. به اين ها 
توصيه كنيد كتاب بخوانند تا از دنياى بسته خودشان 

بيرون بيايند.

ساعتى پاى صحبت هاى يك دختر كتابفروش در خيابان

كار عار نيسـت

با اينكه استاندار 
لرستان وعده داد كه 
هيچ كارگرى تعديل 

نمى شود، اما اين اتفاق 
ناخوشايند به حقيقت 

پيوست 
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يزد - خبرنگار قدس: معاون كميته امداد استان 
يزد گفت: مردم نيكوكار اســتان در سال گذشته، 
5 ميليارد و 344 ميليــون ريال به صورت نقد و 
كاال براي تأمين جهيزيه نوعروســان نيازمند به 

كميته امداد اهدا كردند. محمدحسين جمالپور با 
بيان اينكه هم اكنون حدود 24هزار خانوار تحت 
حمايت با جمعيت 39هزار و 260 نفر از خدمات 
تك و چند خدمتى كميته امداد استان يزد استفاده 

مى كنند، تصريح كرد: ســال گذشــته، بيش از 
16ميليارد ريال كمك هزينه تأمين جهيزيه و هديه 
ازدواج به 700مددجوى تحت حمايت و نيازمند 
موردى غير تحت پوشــش پرداخت شده است. 

اهداى 700 فقره جهيزيه 
و كمك هديه ازدواج 

به مددجويان يزدى
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پا به پاى كارگران در معدن سنگهاى قيمتى

آسمانى فيروزه اى در 80 مترى عمق زمين
حســن احمدى فرد  يك جهانگرد اروپايى 
عكسى دارد كه 110 ســال پيش، از روستايى 
در اطراف نيشــابور گرفته است. در اين عكس، 
مــردان و كودكانى با لباس هــاى آن روزگار، با 
غربال هايى در دست، در جوى آب دنبال چيزى 
مى گردند. اين قديمى ترين عكســى است كه از 
روستاى «معدن» وجود دارد. امروز هم كه سرى 
به روستاى معدن بزنيد، مردان و زنان فراوانى را 
مى بينيد كه در كنار تلى از سنگ هاى خرد شده، 
چيزى را جست وجو مى كنند. آنچه سال هاست 
از اين روســتاى كوچك در كوهپايه هاى غربى 
بينالود، به همه جاى دنيا فرســتاده مى شــود، 
ســنگى است به رنگ آسمان صبح نيشابور، كه 
«فيروزه» نام دارد.كار در معدن فيروزه، شــغل 
آبــا و اجدادى مردم اينجاســت. موميايى چند 
هزار ساله اى كه در محوطه تاريخى «تپه برج» 
نيشابور پيدا شده و تكه اى فيروزه تراش خورده 
روى كمربنــدش دارد، نشــان مى دهد معدن 
فيروزه، قدمتى به اندازه تاريخ تمدن نيشــابور 
دارد. در تمام اين روزگارها، مردم اين روستا، در 
معدن كار كرده اند. آن ها به اندازه كافى فرصت 
داشته اند تا دانشى را شكل بدهند كه در روستاى 
معدن، سينه به ســينه از نسلى به نسل ديگر 
منتقل مى شود؛ دانش پيدا كردن فيروزه از دل 
سنگ هاى كوه. در روســتاى معدن هر كدام از 
پنجره هاى رو به آفتاب را باز كنى، كوهى در قاب، 
جا مى گيرد كه روزى اهالى را در دل خود جاى 
داده است. اهالى روستاى معدن معتقدند، كسى 

كه انگشتر فيروزه دارد، فقير نمى شود.

 كار مردانه در معدن فيروزه
«ســيد احمد حســينى» هم انگشــتر فيروزه 
دارد و خدا را شــكر مى كند كه هميشه به قدر 
احتياجش، ثروتى داشته و همين براى او كافى 
است. او، البته اين را از بركت كار كردن مى داند. 
حتى امروز كه 60 سال دارد، باز هم مثل وقتى 
كه جوان بوده، پرتالش است. صبح ها از ساعت 
8 كه كار در معدن شروع مى شود، همپاى ديگر 
مردان روســتا، به دل كوه مى زند. او ســركارگر 
معدن اســت. كار در معدن فيروزه، مانند همه 

معدن هاى ديگر، يك كار مردانه است. 
سيد احمد توضيح مى دهد: «معدنكاران فيروزه، 
شامل ســه گروه مى شــوند. «فيروزه جور»ها و 
«كوه بر»ها و «آتشبار»ها. فيروزه جورها از صبح 
ســاعت 8 مى آيند تا ساعت 14. آن ها البه الى 
سنگ هاى خرد شده، دنبال فيروزه ها مى گردند. 
كارگرهاى فيروزه جورى كه رفتند، گروه كوه بر 
مى آيند و هر جايى را كه «استادكار» مشخص 
كرده، چال مى زنند. اســتادكار كسى است كه 
پيش بينى مى كند كدام سمت كوه را بايد كند 
تا به فيروزه رسيد. كوه برها معموالً هفت، هشت 
چال مى زنند. يعنى با مته، سوراخ هايى به عمق 
80 تا 120 ســانتيمتر در ديواره معدن درست 
مى كنند. پس از آن، گروه آتشــبارها مى آيند. 
آن ها ديناميت ها را ته چاله ها، جاسازى مى كنند 
و چاله هــا را با گل مى پوشــانند. بعد وقتى در 
جاى امنى پناه گرفتنــد، ديناميت ها را منفجر 
مى كنند.» آتشبارى كه تمام بشود، آن ها در تونل 
را مى بندند و كار در معدن تمام مى شــود؛ تا باز 
روز بعد كــه كارگرهاى فيروزه جورى مى آيند و 
البه الى سنگ هاى منفجر شده، دنبال فيروزه 

مى گردند.

 نقشه اصلى اينجاست!
تونل هاى معدن فيروزه، مسيرهاى نسبتاً پهنى 
است كه در دل كوه حفر شده است. معدنكاران 
فيروزه، در جست وجوى رگه هاى فيروزه، دل كوه 
را كنده انــد و پيش رفته اند. در انتهاى هر تونل، 
يك نردبان فلزى وجــود دارد كه كارگران را به 
طبقه باالتر يا پايين تر مى رســاند. نردبان ها هم 
دو لوله بلند آهنى هســتند كه ميلگردهايى به 
عنوان پله، به آن ها متصل شده است.سيد احمد 

مى گويد: «يك وقت مى بينى بــا اولين انفجار 
به فيــروزه مى خوريم؛ گاهى هم در مســيرى، 
100 متــر جلو مى رويم، اما دريــغ از يك رگه 
فيروزه.»رگــه فيروزه ضخامــت چندانى ندارد، 
گاهى چند ميليمتر و گاهى يكى دو سانتيمتر. 
نشانه هايى اما وجود دارد كه نزديك شدن به رگه 
را خبر مى دهد. يكى از اين نشــانه ها رسيدن به 

اليه اى سفيدرنگ و انعطاف پذير است كه «پى» 
نام دارد. 

سركارگر معدن فيروزه توضيح مى دهد كه: «پى، 
مثل چربى حيوان نرم است. دنباله رگه پى را كه 

بگيريم به فيروزه مى رســيم. پى هرچه چرب تر 
باشد، نوع فيروزه مرغوب تر است. پى اگر خشك 
باشــد، فيروزه اش خوب نيســت.» همه اهالى 
روستاى معدن، جنس كوه را خوب مى شناسند 
و اصالً آن ها هستند كه به مهندس ها مى گويند 
كجا را بايد كند و كجا فيروزه مرغوب ترى دارد. 

«كوه را كمر به كمر مى شناسيم. مى دانيم كه اين 

غار به كدام غار ديگر دارد، نزديك مى شود. اينجا 
بيشــتر از 100 غار وجود دارد، هر غار هم چند 
طبقه است. نقشــه اى هم نداريم. » سيد احمد 
اين ها را مى گويد به سرش اشاره مى كند و ادامه 

مى دهد: «نقشه اصلى اينجاست!»

  فيروزه هاى مانده در انبار 

در طبقه ششــم «غار زاك» يكى از صدها غار 
حفر شــده در معدن فيروزه، كارگرها مشغول 
فيروزه جورى هســتند. تيغه اى چوبى دارند كه 
سنگ ها را با آن مى پالند و آن هايى را كه رگه اى 

از فيروزه دارنــد، مى اندازند توى گونى هايى كه 
در مقابل شان اســت. دو كارگر جوان هم گارى 
دستى شــان را از خاك و سنگ هايى كه به نظر 
نمى آيد فيروزه داشــته باشند، پر و در حفره اى 
چاه مانند خالى مى كنند. همان طور كه طبقات 
با نردبان به هم وصل شــده اند، مسيرهايى هم 
پيش بينى شده كه «بيگار»ها، يعنى همان سنگ 

و خاك اضافى معدن، طبقه به طبقه، به بيرون 
حمل شــود. اهالى معدن، «كشــو»ها را هم به 
ظرافت تونل ها، حفر كرده اند. ســيد احمد، نور 
چــراغ قوه اش را مى تاباند به جايى در ســقف و 
رگه اى آبى رنگ را نشــان مى دهد: «اين، فيروزه 
اســت، اين ها همه فيروزه است». و چند جاى 
ديگر را در ســقف تونل نشــان مى دهد. ادامه 
مى دهد:«اين سقف را به هم نزده ايم. باز از آن ور، 
رفته ايم باال و فيروزه اش را درآورده ايم و به همين 
شكل، رفته ايم طبقات باالتر. اين فيروزه ها را هم 
باقى گذاشــته ايم براى بعدها. هر وقت كارمان 
در طبقات باال تمام شــد، فيروزه اينجا را هم در 

مى آوريم. اين ها فيروزه هاى توى انبار هستند»

 80 متر زير زمين
«پيشــكار پايين» 80 متر زير زمين است و در 
نقطه مقابل طبقات بااليى غــار زاك قرار دارد. 
پايين آمدن از بيســت و چنــد نردبان 10، 12 
پله اى، احتماالً مى تواند نفس هر جوان امروزى را 
ببرد. در پيشكار پايين، از سقف و در و ديوار آب 
مى ريزد. كف تونل آب گل آلودى جارى است و 

موتورپمپى كه آب را به باال پمپاژ مى كند.
سيد احمد، فيروزه پيشكار پايين را مرغوب ترين 
فيروزه معــدن مى داند. مى گويد:«فيروزه اينجا، 
مثل نخود و  لوبيا است، مثل تيله است. هر جايى 
كه اين فيروزه هســت، يــك اليه خاك دورش 
را گرفته. آتشــبارى كه مى شــود، خود فيروزه 
جدا مى شــود و دانه دانه مى افتــد روى زمين. 
اصل فيروزه، اين هاست. آن رگه ها هم چون در 
مقابل ما هست، جمعش مى كنيم. چيزى كه ما 
دنبالش مى گرديم، اين فيروزه است. ما مى گوييم 

«خاكه»، اما در بازار مى گويند «عجمى».
سنگ هاى رگه دار، نهايتاً كيلويى چند10 هزار 
تومان فروخته مى شــوند، اما هر كيلو «خاكه» 
چندين ميليون تومان خريد و فروش مى شود، 
البته خاكه ها خيلى كم هســتند. هر سه چهار 
ماه كه حراج سنگ است، 10 تن سنگ فيروزه 

داريم، اما خاكه ها 5 كيلو هم نمى شود.»

آب و �وا
 تداوم خنكى هوا تا فردا در 

خراسان رضوى
قدس: هواشناسى خراســان رضوى اعالم كرد با عبور امواجى 
ضعيف اما ناپايدار، تراز ميانى جو از اســتان خراسان رضوى كه 
با جريانات شمالى و نسبتاً خنك همراه است، انتظار داريم طى 
امروز پنجشــنبه بارش هاى پراكنده اى در نيمه شمالى استان 
بويژه در شــمال غرب استان به شكل رگبار و رعد و برق داشته 
باشــيم، ضمن اينكه دما نيز طى امروز در غالب نقاط استان به 
طور محسوسى كاهش مى يابد . در روز جمعه جوى نسبتاً پايدار 
همراه با افزايش دما در سطح استان پيش بينى مى شود. آسمان 
شهر مشهد نيز امروز نيمه ابرى تا ابرى با مه صبحگاهى يا غبار 
صبحگاهى در بعضى ساعات با احتمال رگبار پراكنده باران گاهى 
با وزش باد نسبتاً شديد تا شديد همراه با گرد و خاك خواهد بود.
كمينه و بيشينه دماى هواى شهر مشهد نيز براى امروز به ترتيب 

10  و 15 درجه سلسيوس پيش بينى شده است.

��ت و �و
رئيس كميسيون فرهنگى مجلس در گفت وگو با قدس:

 ازدواج و اشتغال جوانان پيوندى 
ناگسستنى دارند

رضاطلبى: نماينده مردم مشــهد گفت: تا وقتى به مسئله 
اشتغال، به عنوان يكى از چالش هاى اساسى جوانان در شرايط 
كنونى توجهى جدى نشــود، موضوع ازدواج نيز در شرايط 

كنونى باقى خواهد ماند.
 حجت االســالم نصراهللا پژمانفر با بيان اين مطلب به قدس 
افزود: جوانى كه غير شاغل است، وقتى مى خواهيم مسئوليتى 
را بر عهده او بگذاريم، بدون ترديد نمى تواند از عهده انجام آن 

برآيد و با توصيه تنها نيز دراين زمينه نمى شود، كارى كرد.
وى يادآور شــد: در حوزه مسائل فرهنگى بايد به علت توجه 
كرد، توجه به معلول، مســئله را حــل نخواهد كرد تا وقتى 
زيرســاخت هاى اجتماعى و اقتصادى ايجاد نشود، نمى توان 
درباره مســائل فرهنگى همچون افزايش ازدواج و تشــكيل 
خانواده صحبتى كرد. وى تصريح كرد: صرف اعطاى تسهيالت 
به يك جوان مجرد، كافى نيست زيرا وى را به يك فرد متأهل 
تبديل مى كند كه عالوه براينكه نمى تواند، مخارج زندگى را 

تأمين كند، به يك فرد بدهكار نيز تبديل مى شود.
رئيس كميســيون فرهنگى مجلس ادامه داد: بايد بشــدت 
موضوع اشــتغال را جدى گرفت و ايجاد شغل هم در اقتصاد 
مقاومتى و با توجه به توليد داخلى تحقق پيدا خواهد كرد. به 
طور قطع وقتى اشتغال رونق پيدا كند، آسيب هاى اجتماعى 
نيز كاهش پيدا خواهند كرد و اشــتياق نســبت به تشكيل 

خانواده و امر ازدواج در جامعه بيشتر خواهد شد.
وى ياد آورشــد: در شهرى مثل مشــهد كه از ظرفيت هاى 
مختلفى، همچون وجود مستمر و هميشگى زائران رضوى، 
برخوردار است، نبايد وضعيت اشتغال به صورت كنونى باشد 
و جوانــان به خاطر مشــكل بيكارى، از امر مقــدس ازدواج 
خوددارى كنند زيرا ظرفيت هاى اين شــهر به گونه اى است 
كه مى تواند حتى براى جوانان ساير شهر ها نيز اشتغال فراهم 
كند، اما تحقق اين امر منوط به يك برنامه منسجم، مديريت 

جهادى و كار پيگيرانه است.

از مديرعامل سازمان اتوبوسرانى خواستاريم كه لطف كنند 
يك خط ثابت و هميشگى در طول هفته براى (بهشت رضا) 
قرار دهند، دست كم از سمت ما (خيابان چمن) مگر فقط 

در روز پنجشنبه و جمعه بايد رفت زيارت اهل قبور؟
910...3750

در بازار ميوه متعلق به شهردارى جنب فروشگاه رفاه  اماميه 
پرتقال هــاى يخ زده و گنديــده را كيلويى 2500 تومان با 

تضمين كيفيت به شهروندان مى فروشند.
915...8836
حدود سه ماه اســت كه در تقاطع سرافرازان 13 با شهيد 
ايمانيان 2 پياده رو سنگفرش شده و مصالح اضافه كه سنگ 
و شــن هستند، همچنان سر چهارراه پراكنده بوده و كسى 
براى جمع كردن آن اقدام نمى كند، اين وضعيت بخصوص 

در تاريكى شب خطرناك است.
915...3036
قابل توجه مســئوالن مخابرات؛ در محــدوده چهارراه برق 
شــيخ صدوق چند ماه اســت كه آنتن دهى بسيار ضعيف 

است. تا كى بايد صبر كنيم تا درست شود؟
915...2114
قيمت ميوه و تره بار در مجتمع وليعصر در منطقه محروم 
خواجه ربيع با خرده فروشــى در ســطح شهر فرقى ندارد 
و حتــى در مواردى گران تر هم هســت. از نظارت هم كه 
خبرى نيســت! پس فلســفه ايجاد اين بازارهــا و تبديل 
اراضى كشــاورزى اين منطقه به مجتمــع تره بار چه بوده

 است؟
915...4457
مسئوالن نيروى انتظامى مشــهد! مواد فروش هاى انتهاى 
گلشهر، پارك گل افشان اين منطقه را ناامن كرده اند. مردم 

امنيت ناموسى ندارند.
915...3848
در اين روزهاى گرم بهارى، درختان اكثر خيابان ها خشك 
هستند. چرا ســازمان فضاى سبز شــهردارى درختان را 

آبيارى نمى كند؟
915...1615
از راهنمايى و رانندگى خواهش مى كنم، روزانه يك گشتى 
در خواجه ربيع اول بهمن 4 بزنند ماشــين ها برعكس در 
كنار تابلو مطلقاً ممنوع پارك شــده اند كه ســبب ترافيك 

مى شود .
915...0602
اين قدر از كشــف رود و تهديد سالمت مردم گفتيد كه ما 
به جاى مسئوالن شرمنده شديم. اگر دست به دامن ذخاير 
انقالب مى شــديم تا حاال مشكل حل شده بود. دولت فقط 
براى اشــخاص خاص حقوق نجومى و وام ميلياردى دارد، 

ولى براى بدبخت بيچاره ها خبرى نيست.
915...0063
اگــر در مملكت ما همه به حق خودشــان قانع باشــند و 
اختــالس و دزدى نكنند، هيچ كس فقير نمى شــود. خدا 
خيرتان بدهــد براى كمك بــه آن پدر و پســر، بدبخت 
زياد داريم. اميدوارم خســته نشــويد و بــه راهتان ادامه

 دهيد.
915...8396
مسئوالن راهنمايي و رانندگي، انتهاى بولوار دهخدا ششصد 
دســتگاه به محلى براى پارك شــبانه خودروهاى سنگين 
تبديل و باعث ســلب آسايش اهالى منطقه مسكونى شده 

است. لطفاً پيگيرى كنيد.
915...6760
شــهردارى به بهانه دادن مجوز و برچســب به ماشين هاى 
سنگين شــهرى از هر ماشــين 550 هزار تومان پول زور 
مى گيرد در صورتى كه راهنمايــى و رانندگى مجوز آن را 

قبول نمى كند.
915...8992
پيشــنهاد مى شود، شهردارى شــماره گذارى بلوار هدايت 
را تا آخر خيام شــمالى 46 بعد از چهــارراه وليعصر ادامه 

بدهد.
915...3905

جوابيه شركت مخابرات ايران
در پاســخ به مطلب مندرج در آن روزنامه مورخ 96/1/17 
در صفحه 4 ويژه نامه با عنوان ســرعت پايين اينترنت در 
شهر سالمى، به استحضار مى رسانيم: مركز مخابرات شهر 
ســالمى، داراى 432 پورت منصوبه و 425 مشترك فعال 
است كه باتوجه به پهناى باند مركز مذكور، مشكل سرعت 
وجود ندارد و مشــتركانى كه نسبت به سرعت كم معترض 
هســتند داراى نويز خط هستند كه مربوط به سيم كشى 

داخلى است.
درخصوص اينترنت 3G در شهر سالمى نيز تجهيزات نصب 

شده و در مرحله راه اندازى است.

ديروز اتفاق افتاد
 كيفيت هواى 9 منطقه كالنشهر مشهد 

در وضعيت هشدار
خراســان  زيســت  محيط  حفاظــت  مديــركل  قدس: 
رضــوى گفت: ميــزان آلودگى هوا در 9منطقه كالنشــهر 
مشــهد ديروز ششم ارديبهشــت در وضعيت هشدار قرار

 گرفت.
حميــد صالحى افزود: ويال با 131پــى.اس.آى، تقى آباد با 
124، شهيد مفتح با 116، سرافرازان با 111، لشكر با 109، 
ساختمان با 106، اماميه و سمزقند هر يك با 105 و چمن 
بــا 104 پى.اس.آى از جمله مناطق آلوده در روز گذشــته 

بودند.
وى تاكيد كرد: در اين وضعيت شــهروندان با اســتفاده از 
ناوگان حمل و نقل عمومى و كاهش استفاده از خودروهاى 
شــخصى مى توانند در كاهش و جلوگيــرى از آلودگى هوا 

نقش جدى ايفا كنند.

 افزايش 2/5 برابرى جمعيت آهوان در 
محيط زيست سبزوار

قدس: رئيس اداره حفاظت محيط زيســت ســبزوار گفت: 
جمعيت آهوان منطقه حفاظت شده شيراحمد اين شهرستان 
ظرف يك سال اخير از 350 رأس به حدود 900 رأس افزايش 

يافته كه رشدى معادل 2/5 برابر را نشان مى دهد.
حميد صادقــى افزود: افزايــش پاســگاه هاى محيط بانى و 
گشت هاى مستمر محيط بانان، حفظ مرتع و پيشگيرى از وقوع 
بيمارى، عوامل مؤثر در افزايــش جمعيت آهوان بوده اند.وى 
ادامه داد: تقويت سازمان هاى مردم نهاد مدافع محيط زيست و 
جوامع محلى و فرهنگ  سازى از سوى رسانه ها از ديگر عوامل 

مؤثر در حفظ و افزايش جمعيت اين گونه جانورى است.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت ســبزوار گفت: توسعه 
زيرســاخت هاى گردشــگرى و احياى قلعه تاريخى منطقه 
شيراحمد نيز مى تواند اين محدوده را به منطقه اى جذاب براى 
گردشــگران و عالقه مندان به طبيعت تبديل كند. گونه هاى 
جانــورى همچون قوچ و ميش، كل و بز، آهو و روباه، كاراكال 
و گربه وحشــى، شغال، مار شــاخدار، مار جعفرى، بزمجه و 
پرندگانى چون باالبان، عقاب طاليى، كبك، باقرقره شــكم 
ســياه و زاغ بور از گونه هاى شاخص جانورى منطقه پروند و 
شيراحمد سبزوار محسوب مى شوند. شهرستان سبزوار داراى 
دو منطقه حفاظت شده شيراحمد و پروند با مساحت 39 هزار 
هكتار و دو منطقه شكار ممنوع ريوند و كمرقلعه با مساحت 

108 هزار هكتار است.
پناهگاه حيات وحش شيراحمد با 23 هزار هكتار وسعت در 

15 كيلومترى جنوب سبزوار قرار دارد.

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.

حراجى براى فيروزه تراش ها 
 درختكارى هاى مقابل معدن، جايى است كه هر سه- چهار ماه يك بار، سنگ هاى 

رگه دار و خاكه ها را حراج مى كنند تا فيروزه تراش ها محصول چندماهه معدن را محك 
بزنند و انتخاب كنند.

«عرضه سنگ هاى معدن، چهار يا پنج ماهه است. كارشناس داريم كه قيمت اوليه را تعيين 
مى كنند. سنگ را گونى گونى مى گذارند روى زمين و خريدارها ديد مى زنند. قيمت هاى 
كارشناســى اعالم مى شــود و خريدارها، هر كدام  قيمت باالترى را پيشنهاد مى كنند. ما 
مى گوييم «دهان خواندن». رقابتى اســت بين خريدارها. هركس باالترين دهان را خواند، 
سنگ مال او مى شود.» ماجراى معدن فيروزه اما به همين جا ختم نمى شود. بيگارى هايى 
كه از معدن خارج شــده، به اطراف روستا آورده مى شود تا اوقات بيكارى زن هاى خانه دار 
روستاى معدن، به جست وجوى فيروزه هايى بگذرد كه از چشم مردانشان، دور مانده است. 
سركارگر معدن فيروزه معتقد است، هر كسى روزى اى دارد، كه ديگرى نمى تواند بخورد. 
مى گويد: «گاهى از همان ســنگ ها، چنان فيروزه اى به دست مى آيد كه ما در معدن هم 
مشــابه  آن را نديده ايم. اين فيروزه قسمت همان كسى بوده، كه آن را مى يابد. مقدر شده 
كسى در معدن، آن را نبيند تا به دست كسى برسد كه روزى اش شده است» و باز مى خندد.
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وعده جديد مسئوالن فرودگاه شهيد هاشمى نژاد

شركت هاى متخلف درتأخير پروازها معرفى مى شوند

خبر

هنگامه طاهــرى  با اينكــه مديركل 
فرودگاه هــاى خراســان رضــوى در جمع 
خبرنــگاران قــول داده بود، اجــازه ندهد، 
مسافران بيش از يك ساعت تأخير در پرواز 
داشته باشند، اما روز گذشته و حتى روزهاى 
قبل از آن، مسافران با تأخيرهاى چند ساعته 

در فرودگاه مشهد روبه رو شدند.
داستان تاخير هواپيماها از آنجا كه به دليل 
تكرار، حساسيت جمعى جامعه را برانگيخته، 
همچنان براى مردم و رسانه ها اين پرسش را 

ايجاد مى كند كه اين همه تأخير براى چه؟!
صاحبى يكى از مسافران پرواز مشهد- تهران، 
روز گذشته در تماس تلفنى با روزنامه قدس 
اظهار داشــت : ساعت هشت صبح قرار پرواز 
به تهران داشتيم كه اعالم كردند هواپيمايى 
كه از تهران مى بايســت به مشهد مى آمده و 
مسافران را به تهران مى برده، دچار نقص فنى 
شده است. وى كه در ساعت 12 و 41 دقيقه 
با خبرنگار ما گفت وگو كرد، بيان داشت: طبق 
اعالم مسئوالن فرودگاه، قرار است ساعت 13 

با پرواز ديگرى به تهران عزيمت كنيم.
يكى ديگر از همين مسافران نيز به خبرنگار 
ما گفت: ما 76 مســافر از آموزش و پرورش 

ناحيه 3 مشهد هســتيم كه براى همايشى 
در تهران عازم ســفريم، ولــى با اينكه همه 
هماهنگى ها در خصوص پرواز انجام شــده ، 
متأسفانه شركت ايران ايرتور پنج ساعت ما را 

معطل كرده است. 
همچنين، پرواز ديگرى متعلق به شركت ايران 
اير از شــيراز به مشهد با 15 ساعت تأخير به 
فرودگاه مشهد وارد شد كه طبق گفته يكى 
از مســافران ، هواپيما دو بــار براى عزيمت 
به مشــهد دچار نقص فنى شــد و مسافران 
شــب را هم در هواپيما گذراندند.مدير روابط 
عمومى فرودگاه مشــهد در اين خصوص به 
روزنامه قدس مى گويد: در واقع شركت هاى 

هواپيمايــى بايد پاســخگوى علت تأخيرها 
باشند. حسن جعفرى همچنين اظهار مى كند: 
اغلب تأخيرهاى فرودگاه مشــهد، تأخير در 
ورود اســت.وى مى افزايد: اغلب تأخيرها به 
خاطر نقص فنى هواپيماها بوده كه منجر به 
تأخير ورود به مشهد مى شود و گاهى هم به 

دليل نامساعد بودن هواست.
او بيان مى دارد: با اين حال فرودگاه مشــهد، 
مسافراِن اين گونه پروازها را با ساير هواپيماها 

در چند نوبت راهى مقصد مى كند.
 جعفرى عالوه بر اين خاطرنشــان مى كند: 
برخى شــركت ها در قبال مسافران احساس 
مسئوليت كرده و رضايت مسافران را در طول 

تأخيرها جلب مى كنند. 
وى در ايــن خصوص يادآور مى شــود : يكى 
ازشــركت هاى هواپيمايى كه پرواز مشهد – 
نجِف آنها به دليل نقص فنى و ســپس بدى 
هواى نجف با تأخير زيادى روبه رو شــد،  بعد 
از پذيرايى گرم از مســافران، آن ها را به هتل 
منتقل كرده و حتى به مسافرانى كه درخواست 
خسارت مى كردند نيز مبلغ 400 هزار تومان 
پرداخت و براى كسانى كه هنوز راغب به سفر 

بودند «بليت در مسير» ارائه مى كرد. 
وى از رســانه ها خواســت تــا شــركت هاى 
هواپيمايــى را كه مســافران را بــا تأخير به 
مقصد مى رسانند، نام ببرند تا عملكرد خوب 
ساير شــركت ها تحت عنوان كلِى «پروازهاى 
فرودگاه مشهد» ناديده گرفته نشود. او تصريح 
كرد: از اين پس نام شــركت هايى كه نسبت 
بــه تأخيرهاى خود بى توجــه بوده و حرمت 
مســافران را نايده مى گيرند، توســط روابط 
عمومى فرودگاه مشــهد اعالم خواهد شــد. 
گفتنى اســت، طبق بررسى خبرنگار ما طى 
دو سه روز گذشته، بيشترين تأخيرها مربوط 
به شركت هواپيمايى آتا، كاسپين  و ايران اير 

بوده است.
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