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بوق قطارمشهد- گلبهارسال 1400 به صدا در مى آيد بى توجهى به حقابه كشاورزان از سد دوستى تا كى؟
مديرعامل شركت عمران گلبهار در گفت و گو با قدس: قدس از گاليه هاى كم آبى مردم صالح آباد گزارش مى دهد

قدس:  مشــكالت حمل و نقل در گلبهار، نه 
تنها با فعاليت شورا و شهردارى برطرف نشد 
بلكه همچنان باقى اســت و افزايش نيز پيدا 
كرده اســت. يكى از ساكنين شهر گلبهار در 
گفت وگو با گزارشــگر ما مى گويد: هفت سال 
است كه ساكن گلبهار شده ام اما ازهمان موقع 

اتوبوس ها فرسوده وخراب هستند چون...

قدس:  ساخت سد دوستى باعث تخريب و 
تخليه چندين روستا و زير آب رفتن حدود 
1000 هكتار از اراضى كشــاورزى منطقه 
صالح آباد شده واين اراضى را از چرخه توليد 
خارج كرده، ولى تا كنون توجهى به حقابه 
كشــاورزان اين منطقه نشده ، اميد است با 

همكارى سازمان آب منطقه اى استان و...
.......صفحه 4  .......صفحه 3 

در همايش توجيهى كانديداهاى 
انتخابات شوراهاى شهرستان 

مشهد بيان شد

خط و نشان براى 
نامزدهاى متخلف

.......صفحه 2 

يك مقام مسئول در استاندارى در 
گفت و گو با قدس افشا كرد 

سوء استفاده مدير 
«آساك دوچرخ» 

 از كارگران

قدس: فرماندار مشهد در همايش توجيهى پنجمين دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر كه در تاالر شهر مشهد برگزار شد، گفت: 

صحنه انتخابات فرصتى براى انتخاب بين صالح و اصلح است و...

.......صفحه 3 
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پرونده «پديده» اين هفته براى هميشه بسته مى شود
معاون اقتصادى وزير كشور :

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

با حضور مسئوالن 
كشورى و استانى 

انجام شد
تشييع  پيكر 

پاك 6 شهيد 
حادثه تروريستى 

در مشهد
قدس   پيكــر پاك 6 ســرباز شــهيد حادثه 
تروريســتى ميرجاوه روز جمعه با حضور فرمانده 
انتظامى جمهورى اسالمى ايران، استاندار خراسان 
رضوى، جمعى از مســئوالن و فرماندهان نظامى 
و انتظامى اســتان، انبوه زائران و مجــاوران امام 
هشتم(ع)، در مشهد تشييع شد. استاندار خراسان 
رضوى در مراسم پيكر پاك 6 سرباز شهيد حادثه 
تروريستى ميرجاوه، در مشهد مقدس حضور يافت.  
على رضا رشــيديان در حاشيه اين مراسم ضمن 
تبريك و تسليت اين حادثه به فرمانده معظم كل 
قوا، خانواده هاى اين عزيزان و عموم مردم شهيد 

پرور استان، اظهار داشت: دولت و تمامى...



امام جمعه مشهد:
 عده اى با بحث جن زدگى و جن گيرى 

دكان باز كرده اند

مرضيه رضايى: آيت اهللا علم الهدى در خطبه اول نماز جمعه 
مشــهد گفت: جن موجودى است كه همانند انسان زندگى 
مى كنــد از اين رو اگر عده اى جــن را مردم آزار و يك آفت 

وحشتناك معرفى مى كنند، نادرست است.
نماينــده ولى فقيه در خراســان رضوى افــزود: عده اى با 
مطرح كردن اين موضوعات نادرست همانند تسخير جن و 
جن زدگــى و جن گيرى دكان باز كرده اند در حالى كه اين 
امور واقعيت ندارد و جن موجودى اســت كه همانند انسان 

زندگى مى كند.
آيت اهللا علم الهدى ادامــه داد: عده اى هم مى گويند جن 
در اشكال مختلف ظاهر مى شود و حتى مى تواند به شكل 
انســان ظاهر گردد كه اين امر نيز صحت ندارد و اساســاً 

قابل قبول نيست.
امام جمعه مشــهد مقدس افزود: آنچه در قرآن در رابطه با 
شــيطان آمده اين است كه شيطان نيز عنصرى است كه در 
عرصه آفرينش به وجود آمده و زندگى و حيات براى او جارى 
است و خداوند در سوره كهف مى فرمايد شيطان از جنس جن 
مى باشد. نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى گفت: شيطان 
موجود خاصى است كه مى تواند انسان ها را ببيند اما انسان ها 

قادر به ديدن او نيستند.

ائمه جمعه خراسان:
  مسئوالن براى اشتغال جوانان

 متمركز شوند و مردم هم مطالبه گر باشند
بشرويه ؛ حجــت االسالم و المســلمين شمس الدين امام 
جمعه بشرويه  به حماسه بزرگ انتخابات پيشرو اشاره كرد و 
گفت: ملت و مردم همانند انتخابات سال هاى قبل هوشيارانه تر 
و بصيرت دارند و امروز خود ملت هستند كه تصميم درست 

را مى گيرند.
جوين؛ حجت االسالم و المسلمين دليرى پورگفت: كارگران 
با تالش شبانه روزى چرخ كارخانجات را به حركت درآورده 
و ثمرات قابل توجهى در بى نيازى به بيگانگان متوجه نظام 

نموده اند و بايد مورد تجليل قرار گيرند .
صالح آباد؛حجت االسالم والمسلمين بختيارى گفت: سپاه 
پاسداران در همه حوزه ها رشد چشمگيرى داشته به طورى 
كه در ميدان نظامى پشت استكبار و ايادى آنان را در منطقه 
به خاك ماليده و در ميدان دفاعى وموشكى نيز چنان توانمند 
شــده اند كه اسرائيل واســتكبار وايادى آنان ازترس خواب 

راحتى ندارند.
فتح آباد؛ حجت االسالم والمسلمين قربانى گفت:با توجه به 
اصرار رهبر معظم انقالب در ايجاد شــغل وتوليد ، متأسفانه 
مسئوالن با وارداِت بى رويه كاالهايى كه درداخل وجود دارند 

كارخانه ها را تعطيل وكارگران را بى كار كردند. 
گناباد؛ حجت االســالم والمسلمين صادقى نسب با اشاره به 
اينكه مسئوالن براى اشتغال جوانان متمركز شوند و مردم هم 
مطالبه گر باشند، گفت: مسئوالن در راستاى اشتغال جوانان 
بايد براى رفع موانع توليد تالش و كوشش كنند و مردم هم از 

مسئوالن درخواست اقدامات داشته باشند.  

با حضور مسئوالن كشورى و استانى انجام شد

تشييع  پيكر پاك 6 شهيد حادثه تروريستى در مشهد
��ر

قدس  پيكر پاك 6 ســرباز شهيد حادثه 
تروريســتى ميرجاوه روز جمعــه با حضور 
ايران،  انتظامى جمهورى اســالمى  فرمانده 
استاندار خراسان رضوى، جمعى از مسئوالن 
و فرماندهان نظامى و انتظامى اســتان، انبوه 
زائران و مجاوران امام هشــتم(ع)، در مشهد 

تشييع شد.
استاندار خراسان رضوى در مراسم پيكر پاك 
6 سرباز شهيد حادثه تروريستى ميرجاوه، در 

مشهد مقدس حضور يافت. 
على رضا رشــيديان در حاشــيه اين مراسم 
ضمن تبريك و تسليت اين حادثه به فرمانده 
معظــم كل قوا، خانواده هــاى اين عزيزان و 
عموم مردم شهيد پرور استان، اظهار داشت: 
دولت و تمامى دستگاه ها، تالش خود را براى 
اعاده حق خون شهدا و پيگيرى هاى حقوقى 

و قضايى اين حادثه به كار مى گيرند. 
وى با بيان اين كه دولت پاكستان بايد پيگير، 
مسئول و پاسخگو باشــد؛ افزود: مى بايست 
تروريست ها دســتگير و تحويل شوند تا به 

جرم آن ها رسيدگى شود. 
اســتاندار خراسان رضوى با تأكيد بر اين كه 
مردم ايران فرزندان محرم و كربال هستند و با 
فرهنگ ايثار و شهادت آشنا، گفت: اقدام هاى 
ناجوانمردانه دشــمنان، خللى به عزم ملت 
ايران در پيمودن آرمان هاى انقالب اسالمى 
وارد نمى كنــد بلكه در انجــام وظايف خود 

مصمم تر خواهيم شد.
رشــيديان تصريح كرد: اين حضور پرشــور 
و گســترده مردم در مراســم تشييع شهدا، 
پاسخى محكم به دشــمنان نظام و انقالب 

است. 
مراسم تشــييع سربازان شهيد اهل خراسان 
رضوى امير محمد مــكارى، مهدى امينى، 
حجت كاظمى، حســين طاهريان و صادق 
خدادادى ازمهديه مشــهد تــا حرم مطهر 

رضوى برگزار شد. همچنين پيكر پاك شهيد 
معين بيانى اهل كردســتان نيز به مشــهد 
منتقل شده تا پس از تشــييع در اين شهر 

مقدس به زادگاهش انتقال يابد.
پيكــر پنج تن از شــهيدان پس از طواف در 
مضجع نورانى امام هشــتم (ع) و اقامه نماز 
توسط نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى 
بــراى تدفين بــه شهرســتان هاى جغتاى، 
بردسكن و سرخس از توابع خراسان رضوى 

منتقل شد.
اشــرار وابسته به گروهك تروريستى موسوم 
به جيش العدل چهارشــنبه شــب گذشته 
در اقدامى كور بــا تيراندازى از داخل خاك 
پاكستان به نيروهاى مرزبانى نيروى انتظامى 
11 نفر، شــامل سه درجه دار و هشت سرباز 
وظيفــه را در منطقــه مــرزى ميرجاوه به 
شهادت رســانده و به داخل خاك پاكستان 

متوارى شدند.

اخـــبار2

گزارشى از نمايشگاه «پوستر 8 » در نگارخانه «رضوان»
  به كتابخوانى برگرديم!

جليل فخرايى: همزمان با 27 آوريــل روز جهانى گرافيك، 
نمايشــگاه «پوستر 8» با آثارى از مدرسان گرافيك مشهد هفت 
ارديبهشت ماه، به همت انتشارات آستان قدس رضوى، مؤسسه 
آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى و گروه مدرسان گرافيك 

مشهد گشايش يافت.
مدير اجرايى برگزارى اين نمايشگاه در حاشيه آيين گشايش آن 
طى گفت وگويى با خبرنگار ما در باره ضرورت برگزارى اينچنين 
نمايشگاه هايى عنوان داشت: مؤسسه به نشر با سابقه اى بيش از 
سى سال در امر نشر و چاپ كتاب و موضوعات مختلف مبناى 
تفكر زيربنايى خويش را بر امر مطالعــه و كتابخوانى قرار داده 
اســت. تفكرى كه زيرساخت هاى پژوهشى و مطالعه را در خود 
جاى داده اســت.  براين مبنا نيز حمايت هاى معنوى و مالى را 

مدنظر خود قرارداده است.  
وى افزود: با توجه به وجود دانشــگاه هاى هنرى و مؤسسات 
مختلف و نيز دانشجويان اين رشته ها و اساتيد باتجربه، سوژه 
نمايشــگاهى با محوريت كتــاب و كتابخوانى با گروهى خود 
جوش از اساتيد رشته هنر و گرافيك استان خراسان كه قبًال 
هفت نمايشــگاه با موضوعات مختلف برگزار كرده بودند در 

ميان گذاشته شد.
ســعيد بابايــى در ادامه يكى از اهداف اين نمايشــگاه را پيوند 
هنرمندان با حوزه نشــر و نيز نگاه جامع تر به پديده كم رنگ 

مطالعه و نقد كتابخوانى از ديدگاه هنرى دانست. 
در حاشــيه اين مراسم دكتر حســين صالحى يكى از اساتيد 
دانشــگاه هنر نيز طى گفت وگويى به ضرورت هاى تشكيل اين 
نمايشگاه ها اشاره كرد و گفت: اگر واقع بين باشيم بايد بپذيريم 

كه آمار سرانه مطالعه در كشور ما بسيار پايين است. 
وى عنوان داشت: تحوالت بزرگ اجتماعى و اقتصادى پيش 
از هر چيزى نيازمند تربيت نيروى انســانى كارآمد اســت. و 
اين حاصل نمى شــود مگر با تغيير تدريجى و جدى الگوهاى 

صحيح رفتارى. 
نمايشگاه آثار اساتيد دانشگاه هاى هنر مشهد روى موضوع كتاب 
و فرهنگ مطالعه در ايران متمركز شــده است. تنوع ديدگاه و 

تكنيك، ويژگى بارز اين اتفاق بزرگ فرهنگى هنرى است.
در آثار پر شــمار اين نمايشگاه هنرمندان هريك از دريچه نگاه 
خود به موضوع كتــاب و مطالعه پرداخته اند. همين گوناگونى 
مخاطــب عالقمند به فرهنــگ را به وجد مــى آورد. به جرأت 
مى توان گفت كمتر مخاطبى يافت مى شود كه ال اقل با يكى از 
اين آثار نتواند ارتباط برقرار كند. نگاه هنرى، ديدگاه انتقادى و 
حتى پوسترهاى اعتراضى پيرامون كتاب در يك مجموعه، اتفاق 

بزرگى است كه رقم خورده است.
اين نمايشگاه در مضامين كتاب و كتابخوانى همه روزه صبح ها 
از ســاعت 9 الى 12 و عصرها از ساعت 16/30  الى 19/30  در 
نگارخانه رضوان واقع در كوهسنگى 17  پالك 16 در معرض ديد 
هنر دوستان خواهد بود.اختتاميه اين نمايشگاه 14ارديبهشت ماه 

جارى در نگارخانه رضوان برگزار خواهد شد.

  آغاز ششمين جشنواره
تئاتراستانى ميثاق در كاشمر

رضا طلبى: رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى كاشمر 
گفت: ششمين جشنواره تئاتراستانى ميثاق با برگزارى مراسم 
افتتاحيه در گلزار شهداى آستانه مقدسه سيد حمزه كاشمر 
از روز پنج شــنبه هفت ارديبهشت ماه باحضور هنرمندان و 
عالقه مندان به هنر تئاتر به ميزبانى اين شهرســتان آغاز به 

كار كرد.
جــواد روشــندل در ادامه به قــدس افزود: پــس از فراخوان 
جشنواره، 59 متن نمايشى از شهرهاى مختلف استان خراسان 
رضوى به دبيرخانه جشنواره ارسال شد و از اين تعداد 37 متن 
مورد بازبينى قرار گرفتند  كه براساس رأى داوران هفت اثر از 
شهرستان هاى مشهد، كاشمر، تربت حيدريه و خواف به مرحله 

پايانى جشنواره راه پيدا كردند. 
روشندل با بيان اين مطلب كه 140 هنرمند، بازيگر و كارگردان 
از شهرستان هاى تربت حيدريه، خواف، مشهد و كاشمر در اين 
جشنواره حضور دارند، افزود: مراسم اختتاميه و معرفى گروه ها و 
نفرات برتر با حضور مسئوالن استانى و شهرستانى در تاريخ 14 
ارديبهشت ماه در مجتمع فرهنگى هنرى سرو كاشمر برگزار 

خواهد شد.

قدس: انتخابات در مشهد الكترونيكى برگزار نمى شود.
نيش و نوش: چون مشهدى ها خاطره خوشى از الكترونيكى و 

هوشمند شدن خدمات ندارن!
قدس: فروش مزايده اى اموال «آســاك دوچرخ» براى پرداخت 

معوقات كارگران.
نيش و نوش: كارخونه هاى دوچرخه ســازى چين خيالشــون 
راحت باشه، اموال آساك دوچرخ هم فروخته ميشه و ديگه محاله 

بتونه دوچرخه بسازه!
قدس: تخليه روزانه 300 تانكر فاضالب در كشف رود.

نيش و نوش: افزايش تعداد اين تانكرها رابطه مستقيم با افزايش 
توزيع ســبزى و صيفى در بازار مشــهد و كاهــش قيمت اين 
محصوالت داره، واسه همين مسئوالن جلوى تانكرها رو نميگيرن!

قدس: مديران حــق ندارند از جايگاه خــود و امكانات دولتى 
استفاده كنند.

نيش و نوش: اگه نخوان ازينا استفاده كنن پس واسه چى اينقدر 
تالش كنن كه مدير بشن؟!

قدس: لغو ارائه خدمات فرودگاهى به شركت هواپيمايى زاگرس 
در مشهد.

نيش و نوش: واسه حل معضل تأخير پروازهاى فرودگاه مشهد 
زورشــون به وزيــر راه و مدير فرودگاه نرســيد، حاال مى خوان 

شركت هاى هواپيمايى رو امتحان كنن!
قدس: وضعيت اورژانس مشهد اورژانسى است.

نيش و نوش: هرچه بگندد نمكش مى زنند، واى به روزى كه 
بگندد نمك!

��ر

مرضيه رضايى  فرماندار مشــهد در 
همايش توجيهى پنجمين دوره انتخابات 
شوراهاى اســالمى شهر كه در تاالر شهر 
مشهد برگزار شد، گفت: صحنه انتخابات 
فرصتى براى انتخــاب بين صالح و اصلح 
است و هر زمان كه تقسيم بندى با عنوان 
اسالم و كفر، انقالبى و ضد انقالبى يا حق و 
باطل صورت گرفته دود آن به چشم همه 

رفته است.
رحيم نوروزيان افــزود: چنانچه مى دانيم 
همه نامزدها از فيلترهــاى نظارتى عبور 
مى كنند و جــز در موارد خاص و نادر كه 
ممكن است كم دقتى شده باشد در بقيه 
موارد مردم انتخاب بين خوب و خوب تر و 
صالح و اصلح خواهند داشت و الزم است 
تا اين امر در تبليغات انتخاباتى مورد توجه 

قرار گيرد.
وى تأكيد كرد: رقابت ها بايد جدى باشد اما 
به نحوى كه به وحدت و انسجام ملى لطمه 
وارد نكند و انسجام اجتماعى خروجى اين 

رقابت ها باشد.
 نوروزيان افزود: نظر نهايى هيئت نظارت 
در روز 17 ارديبهشــت بــه فرماندارى ها 
اعالم مى شود و از روز 18 تا 20 ارديبهشت 
نيز اســامى نامزدها آگهى خواهد شد، از 
روز 21 ارديبهشت زمان قانونى تبليغات 
آغاز مى شــود و تا قبل از آن تبليغ براى 
نامزدهاى انتخابات شوراهاى شهر و روستا 

ممنوع است.
وى بر توجه به قوانين در تبليغات از سوى 
نامزدهاى انتخابات شــوراها تأكيد و بيان 

كرد: هر داوطلــب مى تواند در هر منطقه 
شهردارى فقط يك ستاد تشكيل دهد و 
در اين ارتباط گشــت امحاء شهردارى با 

متخلفان برخورد خواهد كرد.
فرماندار مشــهد ادامــه داد: اندازه تصوير 
نامزدها بــراى تبليغــات در قالب كاغذ، 
بنر و يــا هر چيز ديگــرى نبايد بيش از 
70 در 100 ســانتيمتر باشد. استفاده از 

عنوان مســئوليت ادارى نيز براى تبليغ 
ممنوع است، چنانكه ديگر افراد محلى نيز 
بخواهند از اين اقدام حمايت كنند بايد با 

ارائه گواهى و تأييديه باشد.
وى گفت: در تبليغات ديوارنويسى، استفاده 
از امكانات عمومى و تريبون هاى رسمى به 
نفع نامزدها و همچنين استفاده از كارناوال 
و بلندگوى ســيار در غير از محل ســتاد 

نامزدها ممنوع است.
نوروزيان افزود: 2000 شعبه اخذ رأى در 

سطح شهرستان مشهد و 1170 شعبه آن 
در سطح شهر مشــهد استقرار دارد كه از 
مجموع اين تعداد و 1102 شعبه ثابت و 

68 شعبه سيار است.
وى ادامــه داد: بــا وجــود اينكــه تعداد 
كرسى هاى شــوراى شهر مشهد از 25 به 
15 كرســى كاهش يافته اما در اين دوره 
958 نفر در مشهد و 1019 نفر در سطح 

شهرستان مشهد شامل بخش هاى مشهد، 
رضويه و ملك آباد ثبت نام كرده اند.

معاون امور اجتماعى و پيشگيرى از جرم 
اداره كل دادگســترى اســتان نيز در اين 
همايش گفت: اصل بر اين است كه جهل 
به قانون رافع مسئوليت نيست و اگر قانونى 
تصويب شود مبنا بر اين است كه همه از 
آن اطالع دارنــد از جمله قانون انتخابات 
رياست جمهورى و شوراهاى اسالمى شهر 

و روستا كه بايد رعايت شوند.

ســيد امير مرتضوى ادامه داد: در بخش 
تبليغات در دو قانون شــوراها و رياســت 
جمهورى هر كدام يــك فصل را به خود 
اختصاص داده اند كه بايد توسط نامزدها 

مورد توجه قرار گيرد.
وى ادامه داد: در جايگاهى كه قرار اســت 
قانونگذارى شود انتظار مى رود قانون كامًال 
رعايت شود و در دستگاه قضايى مكلفيم 

پايبند بوده و رعايت كنيم.
وى با بيان اينكه موضوع اخالق انتخاباتى 
و انتخابات اخالقى هر دو مهم هســتند 
و رفتارهــا و حركات مجريــان، ناظران و 
هواداران آن ها و نيــز تبليغات در فضاى 
مجازى و حقيقى مدام رصد مى شــوند، 
افزود: به عنوان نمونه در انتخابات گذشته 
3500 گروه مجازى رصد شدند و اخيراً نيز 
سه كانال در رابطه با اين دوره از انتخابات 

به علت تخلف از قانون مسدود شده اند.
وى تأكيد كــرد: خصوصيت مهم فضاى 
مجازى اين است كه حركات و اقدام هاى 
افراد در آن ماندگار مى شــود و هر چقدر 
افراد سعى كنند آن را از بين ببرند موفق 
نخواهند شد از اين رو كسانى كه به دنبال 
وجهه اجتماعى هستند بدانند اقدام آنان در 
اين فضا ماندگار و در وجهه اجتماعى آنان 

تأثيرگذار خواهد بود.
مرتضوى افزود: استان خراسان رضوى تا 
كنون بهترين انتخابات و كمترين حاشيه 
را در انتخابات گذشــته داشــته است و 
اميدواريــم در انتخابــات پيــش رو اين 

شايستگى تكرار شود.

در همايش توجيهى كانديداهاى انتخابات شوراهاى شهرستان مشهد بيان شد

خط و نشان براى نامزدهاى متخلف

شنبه 9 ارديبهشت 1396
 2 شعبان 1438 29 آوريل 2017  
سال سى ام  
شماره 8385  ويژه نامه 2776 

س
قد

د/ 
شا

م 
 كا

ين
س

: ح
س 

عك

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

  اضطراب بيمارستانى
با سالم خدمت مشاور محترم، من پدر بيمارى دارم كه مبتال 
به بيمارى قلبى و تا به حال دوبار سكته كرده است. هربار كه 
او را به بيمارستان منتقل مى كنم، دچار اضطراب مى شوم و 
وقتى پدرم خواب است، مدام باالى سرش مى روم كه ببينم 
نفس مى كشد يا نه. از محيط بيمارستان هراس دارم و وقتى 
وارد بيمارستان مى شوم، اضطراب كل وجودم را فرا مى گيرد. 
لطفــاً راهنمايى بفرماييد چگونه اضطرابــم را كاهش دهم؟ 

متشكرم. 
 زهره نخعى كارشناس ارشد روان شناسى

با ســالم، بعضى افراد با ورود به بيمارســتان دچار هراس 
شــده و به دنبال آن دچــار اضطراب مى شــوند. كم كم 
ايــن ترس تبديل به ترس مرضى شــده و فــرد را ناتوان 
مى كند. فرد مبتال، مى داند كه ترســش بــى دليل و بى 
منطق اســت ولى كنترلــى روى هيجانش نــدارد. براى 
كاهش اضطراب بيمارســتانى چندين راهكار وجود دارد. 
نخســتين و مؤثرترين راهكار، اعتماد به پزشــك معالج و 
كاركنان بيمارســتان است. اگر به پزشــك اعتماد كنيد، 
مى توانيد شــرايط را تحت كنترل درآورده و اضطرابتان را 
كاهش دهيد. دومين راهكار، كنترل تنفس اســت به اين 
صورت كه هر زمان دچار اضطراب شــديد، از راه بينى هوا 
را گرفته، تا پنج بشــماريد و ســپس از راه دهان با شدت 
خارج كنيد. راهكار بعدى، انجام ريلكسيشــن (آرميدگى) 
است كه توسط روان شناس آموزش داده مى شود. با انجام 
آرميدگى، اضطراب به طور قابل مالحظه اى كاهش خواهد 
يافت. همچنين مى توانيد با روش گام به گام، حساســيت 
خود را كاهش داده بدين صورت كه چشمانتان را ببنديد 
و تصور كنيد در بيمارســتان هستيد. سپس اجازه دهيد 
تنش به حداكثر برســد، هنگامى كه احســاس باالترين 
ميزان تنش را كرديد، چشــمانتان را باز نموده و دســتان 
خود را محكم به هم بكوبيد و بلند بگوييد، بس اســت. با 
اين روش تمركز روى اضطراب كاهش يافته و از ميزان آن 
نيز كاسته مى شود. اگر با روش هاى توصيه شده، نتوانستيد 
اضطراب را مغلوب كنيد، بايد به روانپزشك مراجعه نموده 

تا در صورت نياز دارو تجويز شود. 

خوانندگان گرامى! 
شما مى توانيد پرسش هاى خود را از مشاور روزنامه به 
سامانه 300072305 پيامك كنيد. پرسش هاى شما پس 

از بررسى توسط مشاور پاسخ داده خواهد شد.

سالم �شاور

تئاتر

ســرورهاديان  «ســندروم پــاى بيقرار» 
متفاوت ترين كار گروه كربن در تماشــاخانه 
اشراق مشهد به روى صحنه مى رود. «سندرم 
پاى بى قــرار» تازه ترين اثر گروه تئاتر «كربن» 

است.
 از كارهاى قبلى اين گروه مى توان به«تاريكى»، 
«اقيانــوس آرام»، «من تمامى مردگان بودم» و. 
.. اشــاره كرد. نمايش هايى كه در جشــنواره 
بين المللى تئاتر فجر به عنوان نماينده استان 

خراسان به روى صحنه رفته اند.
 يك تغيير اساسى

كارگردان نمايش «ســندروم پــاى بيقرار» در 
نشســت خبرى اين نمايش گفت: بعد ازيك 
ســال با يــك كار جديد آمده ايــم تا تجربه 
جديدى را به اجرا بگذاريم. يك تغيير اساسى 
در خصــوص كارجديــدم انجــام داده ام كه 
برخالف 10 ســال تجربــه كارهاى قبلى من 
اســت و اميدوارم تماشاگران ما، كار را ببينند 

و نظرات خودشان را به ما بدهند.
عبداهللا برجسته اظهارداشت: متأسفانه بيشتر 
ازكارهاى خيرى كه هنرمندان انجام مى دهند 
و معمــوالً هم درســكوت رســانه اى انجام 
مى دهند، هميشه حواشى آن ها مطرح مى شود 
زيرا هنرمندان كمتراهل شوهستند و اين در 
حالى اســت كه 30 درصد از فروش سه شب 
نخست اين نمايش به مجموعه گلستان على 

تقديم مى شود. 
وى در ادامه در خصــوص اين نمايش تأكيد 
كرد: بعــد از نمايش تاريكى براى كاربعدى ام 
بايد برنامه ريزى خاصى مى داشتم. بنابراين در 

بحث نوشــتارى و طراحى و كارگردانى به اين 
نتيجه رسيديم كه يك شيوه جديد را در پيش 
بگيريم و اين نمايش برخالف كارهاى قبلى من 

مبنى بر دكور نيست اما مبتنى بر بازيگرى و 
فضا سازى است.

 اين كارگردان جوان و خالق شهرمان تصريح 
كرد: اين نمايش از ابتدا بــراى اجراى عموم، 

تمريناتش راشروع و به روى صحنه مى رود. 
وى گفت: خوشبختانه مشــهد در هنر تئاتر 
درجايگاه خوبى قرار دارد تا جايى كه در حال 
حاضر هفت نمايش برروى صحنه هرشب اجرا 
مى شــود و فقط مشــكل ما در بحث سخت 

افزارى سالن هاى شهرمان است. 
 مهاجرت، پديده اى فراگير

يكى ازنويسندگان اين نمايش نيز در پاسخ به 
پرسش خبرنگارما درباره ماجراى اين نمايش 
اذعــان داشــت: موضوع اصلى ايــن نمايش 
مهاجرت اســت كه يك پديــده فراگير اين 

روزهاى كشور ما و جهان است.
على حاتمى نژاد خاطرنشان ساخت: مهاجرت 
به عنوان يكى از اتفاقات مهم جامعه ما تبديل 

به يك اپيدمى در خانواده ها ى كشــور و براى 
هرطبقه و قشرى شده است.

اين نويســنده شــهرمان اظهار داشت: دراين 
نمايش ســعى كرده ايم بى طرفانه به قضيه 
مهاجرت نگاه كنيم. به عنوان هنرمند بايد يك 
واكنشى به تيتر اصلى بسيارى از خبرها نشان 

مى داديم.
وى كه عناوين برتر بسيارى را درجشنواره هاى 
ملى و بين المللــى دركارنامه خويش دارد، در 
پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص اين كه 
مشهد بعد از تهران، دومين قطب تئاتر كشور 
محسوب مى شود و آيا هنرمندان ما مى توانند 
به تئاتر به عنــوان حرفه اصلى بنگرند، تأكيد 
كرد: متأسفانه هنوز برخالف اين كه تئاتر ما در 
جايگاه خوبى قرار دارد هيچ كمكى كه به تئاتر 

نمى شود درصدى هم از هنرمندان تئاتردريافت 
مى شود و اين در حالى است كه رقمى بين 15 
تا 20 درصد هم از بليت فروشى هر تئاترى را 

بايد براى هزينه  جارى سالن هنرمند بپردازد.
حاتمى نژاد در ادامه اذعان داشت: پرسش من 
اين اســت كه چرا درتهران در مركز هنرهاى 
نمايــش بودجــه اى براى اجــراى مجموعه 
تئاترشهر در نظرگرفته مى شود اما درمشهد اين 
اتفاق نمى افتد اين در حالى است كه تمام دنيا 

ازتئاتر حمايت مى شود. 
 نخستين عالقه

مســعود عقلى يكى از بازيگــران اين نمايش 
هم دراين نشست گفت: نوشتن و كارگردانى 
نخستين عالقه من درهنر تئاتر است ولى بعد 
از تجربــه بازيگرى مــن در كار قبلى عبداهللا 
برجسته در نمايش تاريكى برايم بازيگرى در 

كار جديد او جذابيت الزم را داشت. 
شايان ذكراست ،نمايش «سندروم پاى بى قرار» 
از يكشنبه دهم ارديبهشت ماه، هرشب ساعت 
20، در تماشاخانه اشراِق مشهد، روى صحنه 
خواهد رفت. اين نمايش به نويسندگى«رئوف 
دشــتى» و «على حاتمى نــژاد» و كارگردانِى 

«عبداهللا برجسته» اجرا خواهد شد.
«محمدرضــا صولتى»، «مســعود عقلى»، «ندا 
محمدى»، «منا بارانــى» و «محمدرضا لبيب» 
بازيگران اين نمايش هستند.تماشاخانه اشراِق 
حوزه هنرى، در بلوار هاشميه، بين هاشميه 
20 و 22 واقع شــده اســت.  در پايان اين 
نشست خبرى ،پوســتر اين نمايش توسط 

بچه هاى گلستان على رونمايى شد.

كارگردان نمايش «سندروم پاى بيقرار» خبر داد

تقديم 30 درصد از فروش سه شب نخست براى كودكان بى سرپرست

سنا
 اي

س :
عك



هادى زهرايى   روزنامه قدس در خصوص 
تعطيلى كارخانه آســاك دوچرخ گزارش هاى 
متعددى چاپ كرده اســت و اين بار خبرنگار 
ما با چند سؤال سراغ مديركل دفتر هماهنگى 
امور اقتصادى و بين الملل استاندارى خراسان 

رضوى رفت.
على رســوليان در گفت وگو با قدس گفت: 
كارخانه آســاك دوچرخ قوچــان در اختيار 
بخــش خصوصى بوده و در ســال هاى اخير 
درست اســت كه در آن بسته نشده اما يك 
بنــگاه اقتصادى كه توليد آنچنانى نداشــته 

باشد، مانند تعطيلى است. 
به گفتــه وى علت حضور كارگــران در اين 
كارخانه و روشن نگه داشتن چراغ اين واحد 
صنعتى اين است كه دســتگاه هاى اجرايى 
نتوانند به مديركارخانه آساك دوچرخ  فشار 
بياورند درحالى كه مديرآساك دوچرخ قوچان  
سوء استفاده كامل را  از كارگران كرده است.

وى ادامه داد: براى اينكــه اين كارخانه را از 
اين مدير نا كارآمد بگيريم، بايد دستگاه هايى 
كــه از اين واحــد صنعتــى مطالباتى دارند 

بويژه بانك ها، مطالبــات خود را از اين واحد 
بگيرند و ســپس اين واحــد صنعتى با يك 
تغييــر مديريتــى به يك بخــش خصوصى 
جديد واگذار شــود كه  در همين راستا نيز 
با يكى از واردكنندگان دوچرخه وارد مذاكره 
شــده ايم كه به جــاى وارد كردن دوچرخه 
بتوانيم در كارخانه آســاك دوچرخ قوچان، 

دوچرخه توليد كنيم و اين ســرمايه گذار در 
بازديد از كارخانه آســاك دوچرخ به ما اعالم 
كرد كــه اگر بخواهند اين واحد را راه اندازى 
كنند بايد فناورى آن به صورت جدى تغيير 
كند و اگر مدير كارخانه آمادگى واگذارى اين 
كارخانه را داشته باشد، اين امكان در اين واحد 
صنعتى وجود دارد و تا كنون توانســته ايم با 

مدير آساك دوچرخ به يك جمع بندى براى 
راه اندازى اين واحد صنعتى برسيم.

رســوليان ادامــه داد: در موضــوع كارگران 
كارخانه آســاك دوچرخ نيز اين موضوع در 
دستور كار جدى اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى اســت و از محل فروش دارايى هاى 
اين مدير واحد صنعتــى، مطالبات كارگران 
پرداخت خواهد شد. به گفته وى اگر دستگاه 
قضــا حكم به فروش اموال اين كارخانه براى 
مطالبات كارگران دهد ، ما به طور حتم از اين 

حكم حمايت خواهيم كرد.
مديــركل دفتر هماهنگى امــور اقتصادى و 
بين الملل اســتاندارى خراســان رضوى در 
خصوص بدهى هاى اين واحد صنعتى به نظام 
بانكى نيز گفت: بانك هاى خراســان رضوى 
هيچ تسهيالتى به مدير واحد صنعتى آساك 
دوچرخ قوچان  پرداخــت نكرده اند و حتى 
بانك هاى خراســان رضوى نيز هيچ اطالعى 
از ميزان تسهيالت اين واحد صنعتى ندارند، 
بنابراين ما نمى دانيم اين مدير واحد صنعتى 
از چه مسيرى تسهيالت دريافت كرده است.

روی �ط حاد�

��ر
رئيس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوى 

خبر داد
  جزئيات افزايش حقوق بازنشستگان

قــدس: رئيس ســازمان برنامــه و بودجه خراســان 
رضوى از افزايش تدريجى و همســان ســازى حقوق 
بازنشستگان، موظفين و مشتركين صندوق بازنشستگى

كشــورى و ســازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح 
خبرداد.

رضا جمشــيدى با بيــان اينكه اولويــت افزايش حقوق با 
بازنشستگانى مى باشد كه دريافتى ماهانه آنان كمتر از 20 
ميليون ريال است، افزود: افرادى كه دريافتى ماهانه بيش از 
20ميليون ريال دارند ، از 10درصد افزايش نسبت به سال 
قبــل بهره مند بوده و افرادى كــه با 30 روز حقوق درماه ، 
داراى دريافتى ماهانه كمتر از اين رقم هســتند، در افزايش 
پلكانى وتدريجى ، به ايــن رقم(20ميليون ريال) خواهند 

رسيد. 
وى اضافه كــرد : بدين ترتيب ازمحل افزايش ســاليانه و 
همسان ســازى، به طور ميانگين 20درصد افزايش خواهد 

يافت.
رئيس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوى تصريح كرد: 
درهرحال حداقل حقوق بازنشستگان، موظفين و مشتركين 
صندوق بازنشستگى كشورى و ســازمان تأمين اجتماعى 
نيروهاى مســلح از يك ميليــون و 350 هزار تومان كمتر 

نخواهد بود.

معاون فرماندار خواف :
  بايد از ظرفيت جوانان براى ساماندهى 
مسائل اقتصادى و فرهنگى استفاده شود

سالمى- خبرنگار قدس: معاون فرماندار شهرستان خواف 
گفت: بايد از ظرفيت هاى جوانان براى ســاماندهى مسائل 

اقتصادى و فرهنگى استفاده شود.
محمدرضا يوســفى در جلسه ستاد ساماندهى امور جوانان 
اظهار داشت: جوانان نيازمند فضاى سالم ونشاط آورهستند 
و بايــد با ايجــاد فضاى هاى مناســب در چارچوب قوانين 
نظام، شــرايط جذب جوانان را به سمت و سوى فعاليت ها 

و برنامه هاى سالم و پربار مهيا كرد.
وى ادامــه داد: خوشــبختانه بــا روى كار آمدن دولت 
تدبير و اميد برنامه ريزى هاى خوبى جهت ســاماندهى
 امور جوانان و در راستاى حل مشكالت آنان انجام شده 

است.
معاون فرماندار خواف با اشاره به اينكه يكى از افتخارات 
جمهورى اســالمى نســل جوان و تحصيل كرده است،
 گفت: بايد به پتانسيل ها، توان و فكر نسل جوان اعتماد 
كنيم و شــرايط الزم جهت مشــاركت جوانان در امور 
تصميــم گيرى و اداره كشــور را فراهم كنيم كه غفلت 
از ايــن موضوع مى تواند به جاى فرصت به تهديد تبديل 

شود.

يك مقام مسئول در استاندارى در گفت و گو با قدس افشا كرد 

  شاگرد مغازه عامل برداشت 90 سوء استفاده مدير كارخانه «آساك دوچرخ»  از كارگران
ميليون ريالى غيرمجاز

نيشابور- قدس: پليس فتا شهرستان نيشابور عامل برداشت 
90 ميليون ريالى غيرمجاز را شناسايى و دستگير كرد.

ســرهنگ حســين بيــات مختــارى، فرمانــده انتظامى 
شهرســتان نيشابور گفت: با دريافت مرجوعه قضايى مبنى 
بر برداشــت هاى سريالى غيرمجاز از حساب عابربانك يكى 
از كسبه شــهر نيشــابور موضوع در دســتوركار تيمى از 

كارشناسان پليس فتا اين فرماندهى قرار گرفت.
وى افــزود: در بررســى هاى اوليه كارشناســان پليس فتا 
مشخص شــد فردى با در اختيار داشــتن اطالعات كامل 
عابربانك شاكى به صورت سريالى 90 ميليون ريال برداشت 

غيرمجاز اينترنتى داشته است.
سرهنگ بيات  مختارى تصريح كرد: كارشناسان پليس فتا 
با اســتفاده از سرنخهاى به دست آمده، عامل برداشت هاى 
غيرمجاز كه شاگرد مغازه شاكى پرونده بود را شناسايى و با 

هماهنگى قضايى دستگير كردند.
متهم 20 ســاله در بازجويى هاى به عمل آمده به برداشت 
90 ميليون ريالى غيرمجاز از حســاب شاكى در پى اعتماد 
شاكى پرونده كه كارت و رمز آن را اختيارش قرار داده بود، 

اعتراف كرد.
فرمانده انتظامى شهرستان نيشابور با اشاره به اينكه سرقت 
فوق نتيجه اعتماد بى جا و در اختيار گذاشتن رمز اينترنتى 
حســاب بانكى مالباخته به شــاگردش رخ داده بود، اظهار 
داشت: به شهروندان توصيه مى كنيم هرگز اطالعات بانكى 
خود را در اختيار ديگران قرار نداده و سعى كنند امور بانكى 
خود را به ديگران محول نكنند، ضمن حفاظت از رمز بانكى 
از نوشتن آن بر روى كارت اجتناب و تراكنش هاى مالى خود 
را با فعال كردن سيستم پيامك حساب بانكى كنترل كنند.

  دستگيرى شكارچى كبك در 
هزارمسجد

قدس: رئيس حفاظت محيط زيســت كالت از دستگيرى 
شكارچى كبك در منطقه حفاظت شده هزار مسجد خبر داد.
موســى غــالم زاده گفت: از متخلف تعــداد 6 قطعه كبك، 
دوقطعه تيهو ،12عدد قفس، پنج رشــته دام و ســاير ادوات 

كشف و ضبط شد.
غالم زاده گفت: متخلف طبق بند ب ماده 12 قانون شكار و 
صيد به مراجع قضايى معرفى شد و حسب قانون به مجازات 
حبس ازسه ماه تا سه سال و يا جزاى نقدى از يك ميليون و 

پانصد هزار ريال تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

   دستگيرى سارقان يك ميلياردى
12 منزل 

نيشابور- خبرنگار قدس: با هوشــيارى و تالش پليس 
شهرستان نيشابور ســارقان حرفه اى يك ميليارد ريالي 12 

منزل در شهرستان شناسايي و دستگير شدند.
فرمانده انتظامي شهرســتان نيشابور اظهار كرد: در پي وقوع 
چند فقره سرقت وسايل و طالجات منازل در محدوده هاي 
بلوار بعثت ،امير كبير ،شهرك بسيج و... شهرستان، دستگيري 
عامل يا عامالن اين ســرقت ها در دســتور كار مأموران اين 

فرماندهي قرار گرفت.
سرهنگ حسين بيات مختاري افزود: متهمان 30 و 35 ساله 
در مجموع به سرقت حدود يك ميليارد ريال وسايل منزل از 

قبيل (تلويزيون، وجوه نقد، طالجات و...) اعتراف كردند. 
سرهنگ بيات مختاري تأكيد كرد: در اين رابطه نيز يك نفر 
مالخر طالجات مســروقه در يكي از شهرســتان هاي مجاور 

شناسايي كه عمليات براي دستگيري وي نيز ادامه دارد. 
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قيمت در سطح شهرنرخ طال و سكه

(تومان)
117/200

1/223/000
1/180/000

682/000
370/000

3770

هر گرم طالى 18 عيار
سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه
ربع سكه

دالر

خبر

قدس: معاون اقتصادى وزير كشــور از برگزارى نشســت 
صميمى نمايندگان تمامى دستگاه هاى مرتبط، براى بررسى 
آخرين وضعيت شركت پديده شانديز و هموار كردن موانع 
باقيمانده، براى آغاز عمليات اجرايى پروژه پديده شانديز، در 

هفته آتى خبر داد. 
بابــك دين پرســت، ضمن اعالم اين خبــر گفت: با پخش 
اولين آگهى تبليغاتى شــركت پديده در رســانه ملى اعالم 
شــد كه تمامى موانع قانونى موجود براى فعاليت مجدد و 
آغاز عمليات اجرايى پروژه هاى شــركت، با هدايت و نظارت 

مستقيم و مستمر وزير كشور، برطرف شده است.
رئيس كارگروه ويژه پيگيرى حل مشــكالت شركت پديده 
شانديز اضافه كرد: درهفته آتى مسئوالن و نمايندگان تمامى 
وزارتخانه ها، دستگاه ها و سازمان هاى مرتبط و مديران عامل 
بانك هاى عضو كنسرسيوم، با دعوت رسمى وزير كشور، در 

سايت پروژه پديده شانديز حضور يافته و تمامى تصميمات 
الزم را بــه منظور تكميل قطعات باقيمانده از پازل توفيقات 

شركت را اتخاذ خواهند كرد.

وى در پايان از ابالغ قدرالســهم هريك از بانك هاى عضو 
كنسرســيوم بانكى توسط بانك مركزى در روزهاى اخير 
خبر داد و گفت: با توجه به فراهم شــدن تمامى الزامات 
مورد نياز براى اعطاى تســهيالت 5000 ميليارد ريالى 
مصوب و همچنين وعده امروز مديرعامل بانك صادرات، 
مبنــى بر پرداخــت حداقل 10 درصــد از مبلغ مصوب 
كنسرســيوم در اوليــن فرصت و ابالغ رســمى توافقات 
آخرين جلسه شــوراى عالى شهرسازى و معمارى كشور 
در خصــوص افزايش ارتفاع برج اقامتــى پروژه پديده، از 
10 طبقه به 34 طبقه و ساخت المان در كوتاه ترين زمان 
ممكن، اميدواريم پرونده مشكالت شركت پديده شانديز، 
در هفته آينده و در جلســه نمايندگان دستگاه ها، براى 
هميشــه بسته و مختومه گردد و ســايه شوم نااميدى و 

نگرانى از فراز اين شركت برچيده شود.

معاون اقتصادى وزير كشور :
پرونده «پديده» اين هفته براى هميشه بسته مى شود

ابوالحسن صاحبى  ساخت سد دوستى باعث تخريب 
و تخليه چندين روستا و زير آب رفتن حدود 1000 
هكتار از اراضى كشاورزى منطقه صالح آباد شده واين 
كنون  تا  ولى  كرده،  خارج  توليد  چرخه  از  را  اراضى 
توجهى به حقابه كشاورزان اين منطقه نشده ، اميد است 
با همكارى سازمان آب منطقه اى استان و تخصيص 
شكوفايى  شاهد   ، دوستى  سد  دست  باال  آب  سهميه 
و رشد اقتصادى اين منطقه بويژه كشاورزان محروم و 

خسارت ديده در حاشيه رودخانه هريرود باشيم .
اهالى صالح آباد هنگام شــروع ساخت سد دوستى در 
ســال 79 اميدوار بودند كه با پايان يافتن اين عمليات 
كمبود آب آشاميدنى روستاها و مصارف كشاورزى آن ها 
رفع خواهد شد اما با افتتاح اين پروژه در سال 84 هيچ 
گونه سهمى از اين سد بزرگ بين المللى تا كنون نصيب 
مردم منطقه نشــده، در حالى كه برخى مســئوالن در 
سال هاى گذشته بارها از تصويب حقابه سد دوستى به 
اين منطقه ، خبر و قول مساعد داده اند، اما تا كنون اين 

مهم عملى نشده است .                                  
يكى از شــهروندان صالح آبــادى مى گويد : در طول 5 
سالى كه سد دوستى ساخته مى شد، كاميون هاى بزرگ 
و بى شمار حمل مصالح ساختمانى از محورهاى مفلوك 
صالــح آباد تردد مى كرد و مردم هر روز شــاهد نابودى 
آسفالت ســرد و نيمه جان جاده صالح آباد بودند اما با 
اين اميد كه در آينده اى نزديك از آب سد دوستى بهره 
مند خواهند شد نه تنها صدايشان در نيامد بلكه با شوق 
و ذوقى وصف ناشدنى روند ساخت سد دوستى را رصد 

و دنبال مى كردند .
وى مى افزايد : با وجود قرار گرفتن مخزن سد دوستى 

در اراضى صالح آباد و سال ها بهره بردارى از اين سد، 
متأسفانه مسئوالن از حقآبه سد دوستى به اين منطقه 
غافل شــده و به كلى اين بخش را فراموش كرده اند 
و تا كنون نيز  به اين گاليه ها  هيچ اعتنايى نشــده و 
جالب اســت كه بدانيد پس از تكميل و افتتاح ســد 
دوستى، فلش و جهت نماى تابلوى سد در كنار جاده 
را از ســوى صالح آباد به سوى سرخس گردانده اند؛ 
بــه عبارتى از يك تابلوى خشــك و خالى هم دريغ 

كرده اند!
وى تأكيد مى كند: اين در حالى اســت كه كشــاورزى 
منطقه صالح آباد با اضافه شــدن آب سد دوستى جان 
تازه اى مى گيرد وكشاورزان حاشيه اين سد با توجه به 
زمين هاى مســاعد و حاصلخيز آن ديار با اميد و روحيه 
بهترى كار خواهند كرد وافزون بر اشــتغالزايى جوانان 

بيكار از مهاجرت بى رويه آن ها به شهرهاى دوردست و 
روآوردن به شغل هاى كاذب جلوگيرى مى كند . 

يك كشــاورز صالح آبادى در گفت وگو با گزارشــگر ما 
مى گويد: جاى تأســف دارد كه مخزن و درياچه ســد 
دوســتى در محدوده صالح آباد واقع شده اما بسيارى از 
روستاهاى منطقه از كمبودآب شرب رنج مى برند و هر 
روز با تانكر به آن ها آبرســانى مى شــود كه اين مهم به 

شدت بهداشت و سالمتى آن ها را تهديد مى كند.
وى اظهار مى دارد: تاكنون ســهمى كــه نصيب مردم 
منطقه صالح آباد عالوه بر خرابى جاده شــده، اين است 
كه با ساخت سد دوستى روستاهاى گرماب عليا و سفلى 
و كالته غوث الدين صالح آباد تخريب شده و به زير آب 
رفتــه  و تعدادى از جوانان نيز در چند ســال اخير در 

درياچه سد دوستى غرق و جوانمرگ شده اند.

قدس از گاليه هاى كم آبى مردم صالح آباد گزارش مى دهد
بى توجهى به حقابه كشاورزان از سد دوستى تا كى؟

نوزدهمين جشنواره  حسين پورحسين  
خيرين مدرسه ساز اســتان خراسان رضوى 
پنج شــنبه هفته گذشــته با حضور معاون 
وزيرآمــوزش وپرورش و جمعــى ازخيرين 
مدرســه ســاز در تاالر ابن هيثم دانشــگاه 

فرهنگيان مشهد برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار ما مديــركل آموزش  و 
پرورش خراسان رضوى در اين مراسم با اشاره 
به خدمات خداپســندانه خيرين مدرسه ساز 
گفت: امروز يكى از بهترين روزهاى آموزش  و 
پرورش و يادآور روزهاى زيبا در تاريخ تعليم 

و تربيت، استان و كشور است.
وى افــزود: امروز روز قدردانــى از چهره هاى 
مردان و زنانى است كه جلوه هاى ناب اخالص، 
ايثار و صداقت را در فضاى كشــور و خراسان 
رضوى طنين انداز كرده اند ويادآوربزرگانى چون 
زنده ياد دكتر فرخ، اولين خير مدرســه ســاز 

خراسان رضوى است. 
عليرضاكاظمــى بابيان اينكــه نهالى كه به 
انديشه وهمت بلند خيران واداره كل نوسازى 
كاشته شــد اكنون هزاران شــاخ وبرگ در 
سراسر كشور دارد، افزود: امثال زنده ياد قفلى، 
خيرمدرسه ساز و فرخ، زندگان واقعى اين مرز 

وبوم هستند.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى 
خراســان رضوى هم در اين مراســم گفت: 
امروز ما در آموزش  و پرورش يك سند تحول 
بنياديــن داريم كه پيام اين ســند عدالت و 
كيفيت است و خيران مدرسه ساز در همين 

راستا به ميدان آمده اند.
ســيد جواد حسينى با بيان اينكه كيفيت در 
آموزش  و پرورش در سه محور محقق مى شود 

افزود: امروزه بسيارى از فرزندان اين مرز و بوم 
سرشار از استعداد هستند، اما به دليل كمبود 
منابع، تجهيزات، امكانات و ... از فرآيند تعليم 

و تربيت دور شده اند.
درادامه اين مراســم رئيس ســازمان توسعه 
وتجهيزمدارس كشور نيز با بيان اينكه 108 
هزاركالس توسط خيرين ساخته شده افزود: 
سهم اســتان خراســان رضوى از اين تعداد 

20هزار كالس درس بوده است.

محمدتقى نظرپورازخيران مدرسه ساز خواست 
براى بازســازى مــدارس زلزله زده خراســان 
رضوى و 1000 مدرسه خشت وگلى وساخت 
مدرسه درمدارس كانسكى، يارى رسان آموزش 

و پرورش باشند تا اين مشكل برطرف شود.
عبدالرضا حسينى نســب، عضو هيئت مديره 
مجمع خيرين خراســان رضــوى نيز گفت: 
امروزه مجمع ديگرى به نام مدرسه يار تأسيس 
شده  كه شعار اين مجمع نيز اين است كه با 

يك آجر هم مى توان مدرسه ساخت. 
فالح، نائب رئيس مجمع خيرين خراســان 
رضوى هم ابراز داشــت: از سال 77 با همت 
خيرين مدرسه ســاز توانســتيم، بيش از 40 

درصد مدارس كشور را تأسيس كنيم.
در ادامه اين مراســم جاســم حســين پور، 
سرپرســت اداره نوسازى توســعه و تجهيز 
خراســان رضوى نيز گفت: جشن واقعى ما 
زمانى خواهد بــود كه با همدلى، همكارى و 
تعامل همگانى در ايــن كار مقدس بتوانيم، 
مشــكالت فضاهاى آموزشــى و تربيتى در 
استان را برطرف كنيم و زمينه تعليم و تربيت 
را براى فرزندانمان آنگونه كه شايســته نظام 

جمهورى  اسالمى است، فراهم كنيم.

يك مسئول:

خيرين مدرسه ساز خراسان رضوي 20 هزار كالس درس مى سازند

  تشكيل نشست دوجانبه براى برطرف 
شدن مسايل توليد و اشتغال در گناباد

قدس: مديرعامل شــركت شــهر ك هاى صنعتى خراسان 
رضوى و فرماندار شهرســتان گناباد در نشست دو جانبه به 
پيگيرى و حل مسائل توليد و اشتغال در سال جارى تأكيد 

كردند.
مديرعامل شــركت شــهر ك هاى صنعتى خراسان رضوى 
در اين نشســت گفت: صاحبان صنايــع از تأثيرگذارترين 
عامل هاى توليد و اشــتغال هستند و بايد تمام توان خود را 

در جهت برطرف كردن موانع و مسائل آنان برداريم. 
مهدى زاده مقدم عنوان كرد: همواره تالش خواهيم كرد تا 
مسير توسعه و رونق اقتصادى در شهرك ها و نواحى صنعتى 
دچار مشكلى نشــود تا صنعتگران بدون دغدغه بكار خود 

ادامه دهند و هميشه ثبات اقتصادى ملموس باشد. 
در ادامه محمدعلى نبى پور، فرماندار گناباد نيز گفت: وظيفه 
همه اســت تا با كمك هم اقتصاد منطقه را بيش از گذشته 

احيا و تحقق مطلوب را در اين زمينه فراهم كنيم.
فرماندار گناباد بيان داشــت: شرايط پايدار اقتصادى رشد 
حوزه هاى مختلف را فراهــم مى كند و تمام تالش ما اين 
اســت در جهت رشــد روزافزون اقتصادى منطقه به آن 

برسيم.
گفتنى است شــهرك صنعتى گناباد با مساحت 73 هكتار 
در موقعيت جغرافيايي كيلومتر پنج جاده گنـابــاد به تربت 
حيدريه واقع شده كه 51 واحد آن به بهره بردارى رسيده و 

1777 نفر در اين واحدها مشغول به كار هستند.

  مجوز 16 تصفيه خانه محلى در مشهد 
دريافت شد

قدس: معاون خدمات و محيط زيســت شهرى شهردارى 
مشــهد گفت: با مشاركت بخش خصوصى و قوانين شوراها 
مجوز ساخت 16 تصفيه خانه محلى در مشهد دريافت شد.

كاظمى با اشــاره به مشكل كمبود آب افزود: با ساخت اين 
تصفيه خانه ها افزون بر 10 ميليون مترمكعب پساب تصفيه 

شده، تأمين خواهد شد. 
به گفته وى همچنين 50 درصــد منابع آبى كه در تالش 
براى تأمين آن هستيم نيز از محل اين مراكز صورت خواهد 

گرفت.
وى يكى از مهم ترين فعاليت هاى معاونت خدمات و محيط 
زيست شــهرى را افزايش سرانه فضاى سبز دانست و ادامه 
داد: با وجود محدوديت در حوزه زمين و منابع آبى ســرانه 

فضاى سبز شهر در مشهد باالى 14 مترمربع است.
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سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى 

وظيفه خود مى داند در 
جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه 

هاى شهرى، اجتماعى، 
اقتصادى و ...  را پيگيرى و 

منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از 

طريق سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305
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مديرعامل شركت عمران گلبهار در گفت و گو با قدس:

بوق قطارمشهد- گلبهارسال 1400 به صدا در مى آيد
حسين شاهسمند   مشكالت حمل و نقل 
در گلبهار، نه تنها با فعاليت شورا و شهردارى 
برطرف نشد بلكه همچنان باقى است و افزايش 

نيز پيدا كرده است.
يكى از ســاكنين شــهر گلبهار در گفت وگو 
با گزارشــگر ما مى گويد: هفت ســال اســت 
كه ســاكن گلبهار شــده ام اما ازهمان موقع 
اتوبوس ها فرسوده وخراب هستند چون متولى 

قانونى وجود نداشت.
وى با بيان اينكه مردم اميدواربودند با فعاليت 
شوراى اســالمى و شــهردارى اين مشكالت 
برطــرف شــود، مى افزايد: قرار بــود به جاى 
اتوبوس هاى كهنه اتوبوس هاى جديد جايگزين 
شوند كه اين اتفاق نيز حاصل نشده است. او كه 
خود را ملكى معرفى مى كند، اظهار مى دارد: با 
توجه به ركود بازار اتوبوس ها روى دست توليد 
كنندگان مانده است و به دنبال مشترى هستند 
بنابراين نمى توان پذيرفت كه اتوبوس نو نيست. 
به گفته وى از طرف ديگر مردم هزينه حمل و 
نقل را پرداخت مى كنند اما مسئوالن شهرى 
كم كارى مى كنند. يكى ديگر از شهروندان نيز 
با بيان اينكه معلوم نيست قطارشهرى گلبهار 
كــى راه اندازى مى شــود مى گويد: از آنجا كه 
ايــن پروژه نياز به تأمين اعتبار دارد شــايد تا 
پنج سال ديگرهم از قطار خبرى نباشد. روحى 
يكى ديگرازساكنان هم مى گويد: اتوبوس هاى 
فعلى از رده خارج هستند در زمستان سيستم 
گرمايشى ودر تابستان سيستم سرمايشى آن ها 
خراب اســت حتى گاهى به علت نقص فنى 
اتوبوس دركنار جاده متوقف مى شود ومسافران 

سرگردان مى مانند.

  به قول خود وفاداريم
اما مدير عامل شــركت عمران گلبهار در پاسخ 
به انتقادهاى مطرح شده ضمن تأييد مشكالت 
حمل ونقــل درگلبهار مى گويد: تأمين اتوبوس 

جزو وظايف شركت عمران نيست ولى براى رفاه 
مردم قول پرداخت هزينه پنج دستگاه را داده ايم 
و همچنان به اين قول وفاداريم. هومن گريوانى 
به مصوبه خريد 15دســتگاه اتوبوس نواشــاره 
مى كند و مى افزايــد: نمى دانم چرا اين مصوبه 
اجرايى نشد چراكه اگراين كار توسط مسئوالن 
شــهرى گلبهار صورت بگيرد پول پنج دستگاه 
را پرداخــت مى كنيم. وى كه به پرســش هاى 
خبرنگارما پاســخ مى داد به پــروژه قطاربرقى 
مشــهد گلبهار نيز اشــاره مى كند و مى گويد: 
اگر كارها بدرســتى پيش برود اين قطاردرسال 

1400به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى بابيان اينكه از40كيلومتر مســير گلبهار 
به مشــهد 37 كيلومتر آن آزادســازى شده 

اســت اظهار مى دارد: عمليات زيربناى آن در 
حال انجام اســت كه پس از برگزارى مناقصه، 
هم اينك درســه قطعه پيمانكاران مشــغول 
كارهستند كه درقطعه اول بيش از 70 درصد 
پيش رفته است. به گفته وى قطعه دوم نيز كه 
پل هاى ســيدان و گلمكان آن زده شده است 

95 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
گريوانى با ابراز رضايت از شــركت آب و خاك 
آستان قدس رضوى مى گويد: اين شركت كه 
مناقصه آن سال گذشته برگزارشد با قدرت پاى 
كاراست و كار زيرســازى و پل ها را در قطعه 
ســوم شروع كرده اســت و در حال حاضر40 

درصد پيشرفت دارد.
وى از تخصيــص اعتبار90 ميليــاردى براى 

سرعت بخشــيدن پروژه قطار شهرى گلبهار 
خبر مى دهد و مى گويد: باتوجه به اين اعتبار 
دو مناقصه برگزارشــد كه يكى بــراى ايجاد 
ايستگاه گلبهار كه در حال ارزيابى هستيم و 

دومى نيزبراى خريد ريل صورت گرفته است.
وى ميزان ريل مورد نياز قطار مســير گلبهار 
را (12هزار تن) اعــالم مى كند و مى گويد: با 
كارخانــه ذوب آهن اصفهــان درحال مذاكره 
هستيم كه اگر بتواند 3/1 نياز ما را تأمين كند. 
وى تأكيد مى كند: اگر كارها بدرســتى پيش 
برود ظرف 6 مــاه آينده پيمانكاراصلى يعنى 
شركت چينى نورينكو و شركت سپاسد كار را 
شروع خواهند كرد و در سال 1400 اين پروژه 

به پايان خواهد رسيد.

آب و �وا
 آغاز روند افزايشى دما از امروز

قدس: با خروج سامانه بارشى بتدريج از ميزان ابرناكى آسمان 
كاسته شــده و از امروز جوى نسبتاً پايدار همراه با آغاز روند 

افزايش دماى هوا پيش بينى مى شود. 
براين اســاس براى امروز اغلب نواحى استان خراسان رضوى 
آسمانى صاف تا قسمتى ابرى همراه با وزش باد (پاره اى نقاط 

وزش باد نسبتاً شديد و گرد و خاك) پيش بينى شده است.
گفتنى است كمينه و بيشينه دماى امروز مشهد هم به ترتيب 

به 10 و 23 درجه خواهد رسيد.

��ر
 معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار خراسان 

رضوى در جمع اعضاى شوراى استان:
  عملكرد سياسى برخى شوراها به 

كشور خسارت زده است

فاطمه معتمدى: معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار 
خراسان رضوى با اشاره به ضرورت توسعه اختيارات شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا اظهار داشت: چهار سياسِت كارى بايد 
در دستور كارشوراهاى اسالمى قرار گيرد كه اولين و مهم ترين 

آن پرهيز از ورود به مسائل سياسى است.
محمد مقدورى در نشست مشترك رؤساى شوراهاى اسالمى 
شهرســتان ها و رؤساى شوراهاى اسالمى مركز شهرستان و 
اعضاى شوراهاى اسالمى خراسان رضوى افزود: ورود شوراها 
در مسائل سياســى به عنوان يك اشكال در ساختار جامعه 
ريشه دوانده است، بنابراين بايد شوراها با دقت و حساسيت 
مراقبت كنند، امانتى كه از ناحيه مردم براى فعاليت اجرايى در 
خدمت به جوامع روستايى و شهرى بر عهده دارند به مسائل 
سياســى آلوده نشود. وى با بيان اينكه اگر انگيزه خدمت به 
مردم با انگيزه سياسى گره بخورد اين مسئله خسارتبار خواهد 
بود، اضافه كرد: درگذشــته در پاره اى از موارد شاهد عملكرد 
سياسى برخى از شوراها بوديم و البته خسارت زيادى هم از 

اين ناحيه به كشور وارد شد.

 استفاده حداكثرى از ظرفيت متخصصان و دانشگاه ها
مقدورى با تأكيد بر اينكه اعضاى شوراهاى اسالمى در دوره 
آينده بايد بشدت نسبت به اين مسئله مراقبت كنند و اجازه 
ندهند، شــوراها محمل و بسترى براى فعاليت هاى سياسى 
براى گروه هاى سياسى باشد، افزود: نمايندگان منتخب مردم 
نبايد اجازه دهند كه گروه هاى سياسى اهداف سياسى خود را 
از اين بستر دنبال كنند بلكه شوراها بايد محلى براى خدمت 
به مردم و كاراجرايى باشــد. وى تصريح كرد: سياست دومى 
كه بايد مورد توجه باشــد، بحث حداكثر استفاده شوراها از 
توان متخصصان و ظرفيت دانشگاهى است كه در هر شهر و 
شهرستانى اين ظرفيت وجود دارد و مى تواند براى حل مسائل 

مردم منطقه تأثيرگذار باشد.

 سه وظيفه اولويت دار
وى ادامه داد: در كنار سياست هاى ياد شده در حوزه وظايف 
شــوراها ســه وظيفه از اولويت برخوردار است كه اولين آن 
تعريف منابع درآمد جديد و پايدار و البته منطبق بر قانون و 

بسترسازى براى هزينه كرد ضابطه مند آن است.
وى از تهيه برنامه هاى ميان و بلند مدت به عنوان اولويت دوم 
ياد كرد و گفت: شهردارى ها داراى برنامه كوتاه مدت هستند، 
اما هنوز برنامه ميان و بلند مدت برخى شهردارى هاى استان 
به تصويب نهايى نرسيده اســت و برنامه كوتاه مدت برخى 
از روســتاها نيزبه تصويب نرسيده است كه اين مسئله بايد 
مورد توجه قرار گيرد. معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار 
خراســان رضوى يادآور شد: اولويت بعدى بايد اهميت دادن 

شوراها به نوسازى بافت فرسوده شهرى و روستايى باشد.

 كاهش اعضاى شورا  اسالمى شهرها
وى در بخــش ديگر به موضوع كاهش تعداد اعضا شــوراى 
اســالمى شهرها در دوره جديد اشــاره كرد و گفت: در دوره 
چهارم كه اكنون رو به پايان اســت، شمار اعضاى شوراهاى 
اسالمى استان در 72 شهر 439 نفر بود كه براى دوره جديد 

با كاهش 44 نفرى اين تعداد به 395 عضو خواهد رسيد.

 ضرر 850 ميليون تومانى اتوبوسرانى 
مشهد از پرداخت نشدن كرايه

قدس: يك پژوهشــگر در حوزه حمل و نقل شهرى گفت: 
اتوبوســرانى مشهد ســاالنه 850 ميليون تومان از پرداخت 

نشدن كرايه متضرر مى شود.
مجيد حيدرى در كنفرانس برنامه ريزى و مديريت شهرى كه 
در دانشگاه فردوسى مشهد برگزار شد در بيان نتايج تحقيقاتى 
در حوزه اتوبوسرانى مشــهد، افزود: عدم پرداخت من كارت 
توسط شهروندان در اسفند ماه سال 92 حدود 15 درصد بود 

كه اين آمار در تيرماه 94 به 28 درصد رسيده است.
وى با بيان اينكه اغلب مســافران اتوبوس در مشــهد بانوان 
هســتند، افزود: 78 درصد آقايــان و 79 درصد بانوان كارت 
مى زنند اما در مجموع 11 و نيم درصد خانم ها و 6/6 درصد 

آقايان كرايه پرداخت نمى كنند.

با افتتاح پروژه فوالدسازى شماره 2 مجتمع 
فوالد خراسان در نيشابور 

  ظرفيت توليد فوالد در كشور
 به 31 ميليون تن رسيد 

نيشــابور - خبرنگار قدس: پروژه فوالدسازى شماره دو 
مجتمــع فوالد خراســان با حضــور وزراى صنعت، معدن و 
تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعى و استاندار خراسان رضوى 
و جمعى از مسئوالن كشور، استان وشهرستان در نيشابور  به 

بهره بردارى رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح پروژه فوالدسازى 
شــماره دو مجتمع فوالد خراســان در نيشــابور گفت: گستره 
مطالعات هوايى اكتشــاف معادن تا ســال 92 حدود 180 هزار 
كيلومتر بــود ولى در مدت  فعاليت دولــت 400 هزار كيلومتر 
مطالعات هوايى در نقاط مرزى كشور از خراسان تا درياى عمان 
انجام شد.وى ادامه داد: در اين چارچوب تاكنون يك و نيم ميليارد 
تن ذخيره فلزات شناسايى شده و به ذخاير قبلى اضافه مى شود. 
وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: در خراسان رضوى 
نيز عالوه بر آهن، ذخاير و معادن مس، طال و روى  شناسايى شده 

كه بايد به مرحله استخراج و سرمايه گذارى برسند.
وى يادآورشــد: همچنين براى نخســتين بار در كشور سال 
گذشته 6 ميليون تن انواع فوالد صادر شد در حالى كه چهار 
سال  پيش به همين ميزان واردات فوالد داشتيم .  نعمت زاده 
ادامه داد: با بهره بردارى از پروژه فوالدسازى نيشابور 700 هزار 
تن به ظرفيت توليد فوالد خام ايران اضافه و  اين ميزان به 31 
ميليون تن رسيد. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنين 
طبق اين چشم انداز بايد در بخش فوالد خام 40 ميليون تن 

براى مصرف  داخلى و 15 ميليون تن صادرات انجام شود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى نيز در اين مراسم گفت: رشد 
و توســعه صنعت فوالد ايران به تنهايى نشان داد زحمات و 
 تالش هاى دولت در تحقق برجام به نتيجه رسيده است.على 
ربيعى افزود: چند سال پيش مجبور بوديم تجهيزات مورد نياز 
را از كشورهاى دست چندم با چندين برابر قيمت  خريدارى 
كنيــم در حالى كه امروز فقط ميزان صرفه جويى در همين 
واحد فوالدى نيشابور از اين جهت 80 ميليون دالر  بوده است.
رشيديان استاندار خراســان رضوى هم در اين مراسم اظهار 
داشت: تغيير شــاخص هاى مهم اقتصادى استان نسبت به 
ابتداى دولت در 18 شاخص  مهم از جمله افزايش قابل توجه 
توليد در بخش دارو، الياف مصنوعى، فرش ماشــينى، المپ، 
كاغذ، روغن نباتى، رب گوجه  فرنگى، قند و شــكر، خودرو، 

موتور سيكلت و...، چشمگير بوده است.   

 ايجاد 1979 فرصت شغلى توسط 
كميته امداد در خراسان جنوبى 

بيرجنــد - خبرنگار قدس: مديركل كميتــه امداد امام 
خمينى(ره) خراسان جنوبى با بيان اينكه سال گذشته بسيارى 
از توليدات مددجويان كميته امداد به مبلغ 35 ميليارد و 432 
ميليون ريال به فروش رسيد، گفت: همچنين يك هزار و 979 
فرصت شغلى در بخش هاى مختلف براى مددجويان فراهم 

شد.
رضا ســلم آبادى اظهار داشت: توليد فرش يكى از عرصه هاى 
فعاليت مداوم خانواده هاى تحت حمايت در زمينه فعاليت هاى 
اقتصاد مقاومتى اســت كه در اين راستا سال گذشته 2072 
تختــه فرش به متراژ 7570 مترمربع بــه ارزش بيش از 45 
ميليارد ريال توســط مددجويان تحــت حمايت توليد و به 

بازارهاى داخلى و جهانى ارسال شده است.

  برگزارى پياده روى خانوادگى در 
آخرين روز هفته سالمت

محمدى :  در آخرين روز از هفته ســالمت به همت روابط 
عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشــهد پياده روى خانوادگى 
برگزار شــد. در اين مراســم كه همراه با اجراى مسابقه بين 
شركت كنندگان و اهداى جوايز برگزار شد دكتر سيد محمد 
حســين بحرينى معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه در 
گفت وگو با خبرنگار ما هدف از پياده روى خانوادگى كاركنان 
اين دانشــگاه را فرهنگ ســازى در خصوص نقش ورزش و 
پياده روى در ســالمت جســمى و روانى عنوان كرد و افزود: 
ارتقاى فرهنگ پياده روى كمك بزرگى به ارتقاى ســالمت 
جامعه خواهد كرد. در پايان مراسم به شركت كنندگان در اين 
حركت خانوادگى جوايزى از قبيل دوچرخه، وسايل و لباس 

ورزشى و... اهدا شد.

  ممنوعيت تبليغات انتخاباتى خارج از 
سازه هاى شهردارى

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون خدمات شهرى شهردارى 
بجنورد گفت: تبليغات انتخابات غير از اماكنى كه شهردارى 
مجاز شناخته ممنوع است.يوسف رستمى اظهار كرد: سازه ها 
در اكثر ميادين شــهر نصب شده و هر نامزد موظف است با 
عنايت به متحمل شدن هزينه هاى باال جهت آماده سازى اين 
مكان ها از برهم زدن جلوه هاى بصرى شهر خوددارى كنند.
وى گفت : همچنين طبق قانون شــهردارى ها، نوشــتن هر 
نوع مطلب و يا الصاق هر نوشــته اى بر روى ديوارهاى شهر
ممنوع بوده و متخلفان عالوه بر تأديه خسارت مالكان، محكوم 

به پرداخت جريمه نقدى خواهند شد.
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يك مسئول به قدس خبر داد

نجات «كشف رود» 3 سال ديگر زمان نياز دارد
مهناز خجسته نيا  دبير كارگروه نجات 
«كشــف رود» از نزديك شــدن به مراحل 

پايانى نجات اين رودخانه خبر داد.
حسين عليمرزايى در گفت وگو با خبرنگار 
مــا گفــت: در روزهــاى نخســت ســال 
جارى اتفاقات بســيار خوبــى براى نجات 
«كشــف رود» رقم خورده كــه آن را به فال 

نيك مى گيريم.
وى كه خبرهاى خوشــى براى ساماندهى 
كشف رود داشت، افزود: امسال 13 ميليارد 
و 800 ميليون تومان اعتبار از محل تبصره 
35 اوراق خزانــه تخصيص يافته كه با اين 
اعتبار اولين گام در ســاماندهى كشف رود 

برداشته خواهد داشت.
ايــن مقام مســئول احــداث تصفيه خانه 
ســپتاژ را ضرورى ترين گام در ساماندهى 
ايــن رودخانه عنوان كرد و اظهار داشــت: 
از اعتبار تخصيــص يافته 4 ميليارد تومان 
ســپتاژ(فاضالب  تصفيه خانه  احداث  براى 
تانكرهاى ســيار) و 2 ميليــارد تومان هم 
براى احداث تصفيه خانه شــهرك صنعتى 

چرمشهر هزينه خواهد شد.
به گفتــه وى 7 ميليــارد و 800 ميليون 
تومان از اعتبار تخصيص يافته هم در جهت 

ساماندهى كشف رود صرف مى شود.
دبير كارگروه نجات كشف رود با بيان اينكه 
در ســفر هيئت دولت به استان تخصيص 
160 ميليــارد تومان اعتبار بــراى نجات 
كشف رود تصويب شده بود افزود: اما از اين 
رقم تخصيــص 120 ميليارد تومان مطرح 
شــد كه اين اعتبار نيز هنوز جذب نشــده 

است.
عليمرزايى تخصيــص اعتبار 13 ميليارد و 
800 ميليون تومانى امسال را قطعى عنوان 
كرد و اظهار داشت: خوشبختانه اين اعتبار 
به ســازمان مديريت و برنامه ريزى استان 

ابالغ شده است.

  انتخاب بد از بدتر
اين مقام مسئول در ادامه از انجام مطالعات 

و برگــزارى مناقصه ســاخت تصفيه خانه 
سپتاژ(فاضالب تانكرى) توسط شركت آب 
و فاضالب مشــهد خبر داد و گفت: ساخت 
اين تصفيه خانه در مرحله انتخاب پيمانكار 

قرار دارد.
وى به جانمايى مكان قطعى ســاخت اين 
تصفيه خانه اظهــار بى اطالعى كرد و افزود: 
احتماالً تصفيه خانه سپتاژ مشهد در منطقه 

اولنگ احداث خواهد شد.
عليمرزايى با اشاره به روند تخليه فاضالب 

تانكرى در بســتر حريم رودخانه كشف رود 
اظهــار داشــت: متأســفانه تــا زمانى كه 
تصفيه خانه ســپتاژ احداث نشود اين روند 

ادامه خواهد داشت.
وى تخليه فاضالب تانكرى در سكوى تخليه 
تصفيه خانــه اولنگ را انتخــاب بد از بدتر 
عنوان كرد و گفت: قطعاً تخليه فاضالب در 
ساير نقاط كشــف رود خسارات بيشترى را 

تحميل خواهد كرد.
وى در عين حال تعامل دستگاه هاى اجرايى 
و قضايى استان را براى نجات كشف رود بى 
نظير برشمرد و افزود: خوشبختانه در بحث 
احياى كشــف رود تعامل بســيار خوبى با 
محوريت استاندارى خراسان رضوى وجود 
دارد كه اين تعامل در كشور بى نظير است.

  پيش بينى 3 ساله براى سپتاژ
دبير كارگروه نجات كشــف رود نســبت به 

بســته شــدن پرونده «كشــف رود» ظرف 
سه ســال آينده قول مســاعد داد و اظهار 
اميدوارى كرد تا سه سال آينده همه تالش 
هاى انجام شــده براى نجات كشف رود به 
نتيجه برســد و كشــف رود به رودخانه اى 
زنده و پويا تبديــل و اوضاع آن به همانند 

قديم برگردد.
اين مقام مســئول در عين حــال از اعالم 
زمانى قطعى براى اتمام ساخت تصفيه خانه 
ســپتاژ خوددارى كرد و افزود: احداث اين 
تصفيه خانه برعهده شــركت آب و فاضالب 
مشهد اســت بنابراين زمانبندى اين پروژه 

نيز در اختيار آن هاست.
وى در عين حال حداقل زمان اســتاندارد 
براى احداث تصفيه خانه سپتاژ را 1/5 تا 2 
ســال اعالم كرد و گفت: اميدواريم احداث 
تصفيه خانه ســپتاژ مشــهد نيز در همين 

فاصله زمانى صورت بگيرد.

بجنورد- خبرنگار قدس  مديركل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى خراســان شمالى گفت: نداشتن مهارت مورد 
نياز بازار يكى از داليل اصلى بيكارى دانش آموختگان 

دانشگاهى است.
حســن نورى در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: 
با توجه به اينكه رفع مشكل بيكارى در جامعه نيازمند 
برنامه ريزى و سياســتگذارى مقام هاى دولتى است اما 
خود فرد نيز براى رفع معضل بيكارى بايد اقدامى انجام 

دهد.
وى با اشــاره به اينكه نياز بازار كار با رشــته تحصيلى 
تطبيقــى ندارد، تصريــح كرد: نداشــتن مهارت مورد 
نيــاز بــازار كار در بيــن جوانان يكــى از داليل اصلى 

بيكارى دانش آموختگان دانشــگاهى خراسان شمالى
 است.

نــورى افــزود: بــه گفته برخــى مســئوالن توجه به 
آموزش هــاى مهارتى در دانشــگاه ها مغفــول مانده و 
خروجى نظام آموزش عالى برخى دانشــگاه هاى استان 
دانش آموختگان بــدون مهارت هاى مورد نياز بازار كار 

است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراســان شمالى 
اضافه كرد: اين در حالى اســت كه بســيارى از جوانان 
به داليلى چون تمايل به مدرك گرايى وارد دانشــگاه 
مى شوند و عمًال از آموختن مهارت هاى الزم دور مانده 

اند.
به گفته وى هم اكنون نرخ بيكارى خراسان شمالى 11 

و يك دهم درصد است.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان شمالى عنوان كرد

غفلت از آموزش هاى مهارتى در دانشگاه ها

ت
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