
تب كريمه كنگو 
در كمين شهروندان سيستان و بلوچستان است

20 هزار كالس درس؛ 
سهم خيرين مدرسه ساز خراسان رضوي

آماده باش نظام مراقبت از بيمارى هاى غير واگير در نوزدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز عنوان شد

زاهدان  با شروع روزهاى گرم، تب كريمه 
كنگو هم خود را نشــان مى دهد و از طريق 
تماس با دام آلوده وهمچنين الشه و ترشحات 
خونى دام و گزش كنه عامل اين بيمارى به 

انسان منتقل مى شود... 

مشــهد نوزدهميــن جشــنواره خيرين 
مدرسه ساز اســتان خراسان رضوى پنج شنبه 
هفته گذشــته با حضور معــاون وزيرآموزش 
وپرورش و جمعى ازخيرين مدرسه ساز در تاالر 

ابن هيثم دانشگاه فرهنگيان مشهد برگزار شد...
.......صفحه3 .......صفحه 3

بهره بردارى از «آزادراه تهران - شمال»؛ شايد وقتى ديگر!
مديرعامل شركت عمران گلبهار:

بوق قطارمشهد 
گلبهارسال 1400 
به صدا در مى آيد

.......صفحه 4

وعده پشت وعده

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

مشاور نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران:
 دشمن مى خواهد مردم و نخبگان 
كشور را دچار اشتباه محاسباتى كند

اصفهان- خبرنگار قدس: مشاور نماينده ولى فقيه در 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت: دشمن با تهديد به 
گزينه هاى روى ميز، قصد سردرگمى ملت و انحراف از 
مسائل اصلى را دارد و درصدد است تا مردم و نخبگان 

كشور را دچار اشتباه محاسباتى كند.
ســردار يداهللا جوانى در مراسم گراميداشت روز بسيج 
فرهنگيان كه در محل خيمه حسينى گلستان شهداى 
اصفهان برگزار شد، اظهار كرد: امروز دشمنان انقالب 
اسالمى عصبانى تر هســتند زيرا ملت ايران على رغم 
همه توطئه ها، گام هاى بلندى براى پيشرفت برداشته 
و نشانه هاى تمدن اسالمى و توانمندى هاى آن بيشتر 

آشكار شده است.
وى تصريح كرد: امروز صحنه نبرد با دشــمن پيچيده 
شده است و در واقع نبرد ما در حوزه هايى تعريف شده 

كه نيازمند شفافيت است.
وى يكى از افتخارات بزرگ ملت ايران را در اين دانست 
كه هيچ دولت خارجى توان پرتاب يك تير به ســمت 

كشور ما را ندارد.
وى اضافه كرد: دشــمن در حــوزه جنگ فرهنگى و 
اقتصادى متمركز شده و ما بايد مراقب باشيم كه دشمن 

به ما خط ندهد و براى مسير انقالب ريلگذارى نكند.

وزير نيرو در اصفهان اعالم كرد
 نيروگاه خورشيدى جرقويه اصفهان 

بزرگ ترين نيروگاه خورشيدى كشور
اصفهان- خبرنــگار قدس: وزير نيرو با اعالم اينكه 
نيــروگاه خورشــيدى جرقويه اصفهــان بزرگ ترين 
نيروگاه خورشيدى كشور است، گفت: بزودى نيروگاه 
خورشــيدى جاجرم با تــوان 30 مــگاوات به عنوان 
بزرگ ترين نيروگاه خورشيدى به بهره بردارى مى رسد.

حميد چيت چيان در مراسم بهره بردارى از بزرگ ترين 
نيروگاه خورشيدى كشــور در بخش جرقويه اصفهان 
افزود: تا قبل از فعاليت اين دولت، تنها سه توليد كننده 
بخش خصوصــى در زمينه توليد بــرق از انرژى هاى 
تجديدپذير فعاليت مى كرد، اما هم اكنون 490 توليد 

كننده بخش خصوصى در اين زمينه فعال هستند. 
وى با بيان اينكه ما با كسانى كه اين نوع برق را توليد 
مى كنند، قرارداد خريد تضمينى 20ساله امضا مى كنيم، 
خاطرنشــان كرد: ايــن نوع ســرمايه گذارى به نوعى 
مطمئن ترين نوع ســرمايه گذارى است. كسانى كه با 
استفاده از تجهيزات داخل اين نوع نيروگاه ها را بسازند تا 
30 درصد مى توانند، قيمت بيشترى براى برق توليدى 
خود هزينه دريافت كنند. وى ابراز اميدوارى كرد كه در 
طول برنامه ششم توسعه 5000 مگاوات برق با استفاده 

از انرژى هاى تجديد پذير در كشور توليد شود.
به گزارش قدس ، نيروگاه خورشيدى جرقويه اصفهان با 
سرمايه گذارى شركت برق و انرژى غدير و با مشاركت 
شــركت يونانى متكا (Metka )  و با صرف هزينه اى 
بيش از 55 ميليارد تومان در مدت هفت ماه ســاخته 

شد و به بهره بردارى رسيد.

14 ارديبهشت ماه جارى صورت مى گيرد
  برگزارى مراسم بزرگداشت 

آيت اهللا بهجت در فومن
رشــت- خبرنگار قدس: رئيس ستاد بزرگداشت ياد 
و خاطره آيــت اهللا العظمى بهجت فومنــى از برگزارى 
مراسم هشتمين ســالروز ارتحال آيت اهللا بهجت در 14 
ارديبهشــت ماه جارى در مسجد حضرت ولى عصر(عج) 

فومن خبر داد.
حجت االســالم ولى رضا قربانى در ديدار اعضاى ســتاد 
بزرگداشــت يــاد و خاطــره آيــت اهللا العظمى بهجت 
فومنى(ره) با محمدعلى نجفى اســتاندار گيالن اظهار 
كرد: تمهيدات الزم به منظور برگزارى مراســم استانى 
بزرگداشــت آيت اهللا العظمى بهجــت فومنى در گيالن 

انديشيده شده است.
وى افزود: اين مراسم با ســخنرانى آيت اهللا سيد احمد 
حســينى خراســانى عضو مجلس خبرگان رهبرى در 
مســجد حضرت ولى عصر(عج) باالمحلــه فومن برگزار 

مى شود.

مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى گيالن: 
  صنعت شاليكوبى 

به حمايت ويژه نياز دارد 
رشت - خبرنگار قدس: مديرعامل شركت شهرك هاى 
صنعتى استان گيالن گفت: صنعت شاليكوبى از جمله 
صنايع كوچك به شــمار مى رود و نياز به حمايت ويژه 
از سوى برنامه ريزان كشور دارد. احمدعلى شهيدى در 
خصوص جايگاه و اهميت صنايع كوچك بيان داشــت : 
توســعه صنايع كوچك و متوسط، رمز توسعه اقتصادى 
دهه آينده اســت. وى بيان داشــت: شاليكوبى داران به 
مثابه صندوق هاى قرض الحسنه اى هستند كه مستقيماً 

در خدمت توليد در صنايع كوچك فعاليت مى كنند.  

نماينده مردم شاهرود و ميامى:
  خسارات باغداران و انگوركاران حادثه 

ديده از سرماى زمستانى جبران شود
شاهرود - خبرنگار قدس: دكتر حسينى شاهرودى، 
طــّى تذكر كتبى به وزير جهاد كشــاورزى خواســتار 
رسيدگى به وضعيت باغداران و انگوركاران حادثه ديده 
از سرماى زمستانِى شهرستان هاى شاهرود و ميامى شد.

بــر پايه ايــن خبــر در تذكر كتبــى نماينــده مردم 
شهرستان هاى شاهرود و ميامى به مهندس حجتى وزير 
جهاد كشــاورزى آمده است: «با توجه به سرماى شديد 
زمستانى در شهرستان هاى شاهرود و ميامى كه موجب 
خسارت به هزاران نفر باغدار منطقه و خشكيدن هزاران 
اصله انگور شد، انتظار مى رفت پس از گذشت چهار سال 
از مســئوليتتان و حضور چندين باره در اســتان، براى 
يك بار ســرى به شرق استان مى زديد و منطقه اى كه 
به عنوان قطب كشــاورزى استان تعيين شده، مشمول 
عنايت حضرتعالى قرار مى گرفت. اميد اســت تا فرصت 
باقى اســت، اقدام جدى در تعييــن، تأمين و پرداخت 
خســارات به باغداران و انگــوركاران حادثه ديده انجام 

شود.»

يك مسئول در استاندارى 
خراسان رضوى افشا كرد

سوء استفاده مدير 
«آساك دوچرخ»

 از كارگران

مشهد   مشكالت حمل و نقل در گلبهار، نه تنها با فعاليت 
شورا و شــهردارى برطرف نشــد بلكه همچنان باقى است و 
افزايش نيز پيدا كرده اســت.يكى از ساكنين شهر گلبهار در 

گفت وگو با گزارشگر ما...

.......صفحه3

رشت- خبرنگار قدس  رئيس كانون كارفرمايى 
گيالن گفت: به دليل كم شدن اميد كارفرمايان به 
آينــده و نبود امنيت توليــد، نااميدى به كارگران 
انتقال داده شده و قراردادهاى كارگرى گيالن سه 
و 6 ماهه منعقد مى شود. محمدرسول سماكچى با 
اشاره به وضعيت كارگرى در كشور اظهار كرد: سود 
اجتماعى در توليد داخلى كشور گم شده است و به 

سود اجتماعى توليدكنندگان توجه نمى شود.
وى ادامه داد: زنجيره هاى توليد براى مسئوالن در 
كشور قابل لمس نيست زيرا اگر توليد انجام شود، 

واحدهاى گوناگونى به چرخه توليد باز مى گردند.
وى با اشاره به اينكه به  كارگيرى كارگران به صورت 
قــرارداد موقت در كيفيت كار اثر منفى مى گذارد، 
خاطرنشان كرد: دليل اين امر، ورود بى رويه كاالى 

خارجى است كه در داخل ايران توليد مى شود.

 توليد صنعتى كشور به كما رفته است
وى به صحبت مسئوالن در حمايت از توليد اشاره 
كرد و يادآور شــد: در عمــل، خبرى از حمايت از 
توليد مشاهده نمى شود و توليد داخلى بويژه توليد 

صنعتى كشور اكنون به كما رفته است.
نايب رئيس خانه صنعت و معدن گيالن با اشاره به 

اينكه اگر وضعيت مذكور در كشور ادامه پيدا كند، 
وضعيت توليد به حالت مرگ مغزى مى رسد، بيان 
كــرد: درمان بيمارى مرگ مغزى نيازمند جراحى 
بسيار مهم است تا بيمار اقتصادى از كما خارج شده 

و به زندگى خود ادامه دهد.
وى همكارى قــواى مجريه، مقننه و قضائيه را در 

رونــق توليد مهم خواند و بيان كــرد: ورود كاالى 
مشابه توليد داخلى از معضالت اصلى توليدكنندگان 

داخلى محسوب مى شود.
ســماكچى به مشكل بانك ها در رونق توليد اشاره 
كرد و گفت: بانك ها به جاى تسهيل در امور توليد 
كشور به بنگاه هاى مالى تبديل شد ه اند. ضمن اينكه 

فساد اقتصادى و مالى بعضى از مديران و مسئوالن، 
در امر توليد تأثيرگذار است.

 اعالم جنگ مناطق آزاد به توليد داخلى
نايب رئيس خانه صنعت و معدن گيالن با اشــاره 
به اينكه يكى از مناطقى كه به توليد داخلى اعالم 
جنگ كــرده، مناطق آزاد تجارى اســت، متذكر 
شــد: مناطق آزاد به جاى آنكه مــواد اوليه را وارد 
كنند و توليد داشته باشــند، محصوالت توليدى 
آماده را در اين مناطق عرضه مى كنند و فرصت از 

توليدكنندگان مشابه داخلى گرفته مى شود.
وى بــه وجــود كاالى عرضه شــده خارجى در 
منطقه آزاد انزلى اشــاره كرد و يادآور شد: كاالها 
با كيفيت بســيار پايين و ارزان عرضه مى شــود 
و بيشــتر آن ها وارداتى است. ســماكچى با بيان 
اينكه كارخانه هاى بزرگ توليد صنايع ســلولزى و 
كاغذ در كشور و بويژه در گيالن وجود دارد، اظهار 
كرد: اين كارخانه ها مشكل فروش محصول دارند، 
اما با مراجعه به بنادر كشــور مشاهده مى شود كه 
انبارها مملو از رول كاغذهاى وارداتى بوده و اين امر 
موجب ورشكستگى كارخانه هاى كاغذسازى كشور 

شده است.

به دليل نبود امنيت توليد

قراردادهاى كارگرى گيالن 3 ماهه شد
��ر��ر
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در بازديد خبرنگاران يزدى 
از چند مركز بهداشتى و 
درمانى مهريز عنوان شد

خانه هاى 
بهداشت 

در زمان جنگ 
هم تعطيل نشد

يزد قائــم مقام معاون بهداشــتى دانشــگاه 
علوم پزشــكى يزد گفــت: 347 مركز درمانى و 
خانه بهداشت فعال در اســتان يزد وجود دارد.
مسعود شــريفى در جريان بازديد خبرنگاران از 
چند خانه بهداشــت و بيمارستان فوق تخصصى 
مهريز افزود: آنچه ســبب تحول نظام ســالمت 
شد، خانه هاى بهداشــت و وجود بهورزها است 

كه توانستند...

خبر

تبريز- خبرنگار قدس  طبق اظهارات مدير كل دفتر ســالمت 
روانى، اجتماعى و اعتياد وزارت بهداشــت، برآوردها نشــان مى دهد 
در جهان بيش از 350 ميليون نفر مبتال به افســردگى هستند و در 
كشور ما نيز 12/7 درصد از جمعيت يعنى 6ميليون و 400هزار نفر به 
اين عارضه مبتال هستند.آمارهاى منتشر شده حاكى از آن است كه 
در 25ســال گذشته  50 درصد افراد مبتال به افسردگى افزايش پيدا 

كرده اند واين موضوع همچنان روند روبه رشدى دارد.

  داليل افسردگى
كارشناسان، علل و عوامل گوناگونى را در بروز پديده افسردگى دخيل 
مى دانند كه از جمله آن ها مى توان به زندگى شهرنشينى، گسترش و 
استفاده بى حد و مرز از رسانه ها و فضاى مجازى، تنهايى، مشكالت 
خانوادگى، آســيب هاى اجتماعى، بى تحركى، استفاده غيرمجاز از 
داروها و... اشاره كرد.به جاى اينكه بر روى افزايش تخت هاى بيماران 
روانى در بيمارســتان ها و بســترى كردن مردم و افزايش هزينه ها 
بينديشيم بايد توجه خود را بر روى عوامل جلوگيرى از ابتال به بيمارى 

افسردگى متمركز كنيم.
بر اســاس گزارش سازمان بهداشــت جهانى، اختالالت روانى جزو 
10علت مهم ناتوانى و از كار افتادگى بوده و افســردگى كه در رأس 
اختالالت روانى قرار دارد در كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافته 

و كشور ما به يك مشكل عمده تبديل شده و سالمت عمومى جامعه 
را تهديد مى كند.به گفته كارشناســان، ميزان شــيوع افسردگى در 
بين زنان دو برابر بيشــتر از مردان است و آن هم به دليل حساس تر 
بودن روحيه زنان نســبت به مردان در مقابله و رويارويى با مشكالت 
عنوان شده است. بنابراين بايد به زنان به عنوان نيمى از پيكره جامعه 
انسانى توجه ويژه اى صورت گيرد.مديريت شهرى، مسئوالن مربوطه 
و همه آن هايى كه دستى در آتش دارند، نبايد در جلوگيرى و شيوع 
افســردگى در جامعه كوتاهى و كم كارى كنند زيرا افسردگى يك 
زن در خانه و خانواده مطمئنا اثرات سوء و زيانبارى را بر پيكره همه 

اعضاى آن خانواده وارد مى كند.

  افسردگى بحرانى جهانى است
احمد حاجبى مدير كل دفتر سالمت روانى، اجتماعى و اعتياد وزارت 
بهداشت به خبرنگار ما گفت: افسردگى در حال حاضر به يك بحران 
جهانى تبديل شده است. شــيوع بيمارى افسردگى در اغلب موارد 
در سنين جوانى اســت و همين مسئله هزينه زيادى را به جامعه و 
خانواده ها تحميل مى كند.وى با اشاره به اينكه يكى از پيامدهاى منفى 
بيمارى افســردگى خودكشى است، افزود: براساس آمارهاى جهانى، 

ساالنه يك ميليون نفر به علت خودكشى فوت مى كنند.
محمدحســين صومى رئيس دانشگاه علوم پزشكى تبريز در حاشيه 

همايش «حمايت طلبى در حوزه سالمت روانى و اجتماعى» گفت: 
ما در خصوص مقابله با بيمارى افسردگى بايد سواد سالمت مردم را 
افزايش دهيم.وى تشريح كرد: مردم بايد بدانند كه بيمارى افسردگى 
چيست، چه تأثيراتى دارد و وظيفه  آن ها در قبال بيمارى چيست تا 
هر فرد كه احساس ناراحتى كرد به متخصص مربوطه مراجعه كرده و 

در فرآيند مداوا قرار گيرد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى تبريز گفت: آمارها نشان مى دهد، ميزان 
افسردگى در جوامع مختلف روند افزايشى دارد. همچنين در كشور 
و استان آذربايجان شرقى آمارها رشد 50درصدى بيمارى افسردگى 

را نشان مى دهد.

6/4 ميليون ايرانى افسرده هستند
افزايش 50 درصدى افسردگى در آذربايجان شرقى



با حضور دبير شوراى فرهنگى عمومى كشور 
صورت گرفت

   افتتاح رصدخانه فرهنگى و رونمايى
 از شناسنامه فرهنگى شهر اصفهان 

اصفهان- خبرنگار قدس: دبير شــوراى فرهنگى عمومى 
كشور گفت: يكى از وظايف اصلى كه شوراى فرهنگ عمومى 
كشــور در طى اين چهار ســال اخير براى شوراى فرهنگ 
عمومى اســتان ها مصوب كرد، رصد و فهم درست از مسائل 

فرهنگى استان هاست.
حجت االســالم سيد حسين شــاهمرادى در مراسم افتتاح 
رصدخانه فرهنگى و رونمايى از شناســنامه فرهنگى شــهر 
اصفهــان كه در محل كتابخانه مركزى شــهردارى اصفهان 
برگزار شد، تأكيد كرد: با فراهم شدن آمار و اطالعات صحيح 
نسبت به مسائل اخالقى و اجتماعى مى فهميم درد كجاست 
و چگونه مى توانيم آن را درمان كنيم در غير اين صورت اين 
مسئله مانند يك زخمى مى ماند كه بدون آگاهى از دليل آن 
دارو مصرف مى كنيــم و درمانى ندارد. وى تأكيد كرد:  قبل 
از هر گونه تصميم و اقدام در مسائل فرهنگى بايد از صحت 

مطالب و آمار مطمئن باشيم كه براساس واقعيت باشد.

مديركل بنياد مسكن استان مطرح كرد
  خسارت سيل به 1284 واحد مسكونى 

در 6 شهر آذربايجان شرقى

تبريز- خبرنگار قدس: مديركل بنياد مســكن آذربايجان 
شــرقى از هبه مقام معظم رهبرى به مناطق سيل زده خبر 
داد و گفت: براى تســريع در روند تعمير و ساخت واحدهاى 
مسكونى شهرى و روستايى در مناطق سيل زده هدايايى از 
سوى رهبر معظم انقالب و بنياد مستضعفان به سيل زدگان 

استان اهدا شده است.
حافظ باباپور در گفت و گو با خبرنگاران افزود: براى تســريع 
در روند تعمير و ساخت واحدهاى مسكونى شهرى و روستايى 
در مناطق ســيل زده 100تن ميلگرد و 6000 تن سيمان از 
سوى رهبر معظم انقالب و بنياد مستضعفان به سيل زدگان 

آذربايجان شرقى اهدا شده است.
وى افزود: در اثر وقوع ســيل در اســتان آذربايجان شرقى و 
خسارت هاى وارد شده، 1284 واحد مسكونى در 6 شهرستان 
تبريز، آذرشهر، بستان آباد، اسكو، مراغه، عجب شير آسيب ديده 
كه از اين شمار 300 واحد مسكونى تعميرى بوده و 984 واحد 

نيز احداثى هستند. 
مديركل بنياد مســكن آذربايجان شرقى از هبه مقام معظم 
رهبرى به مناطق ســيل زده خبر داد و گفت: براى ساخت 
و تعمير مســكن روستايى و شــهرى در مناطق سيل زده 

28ميليارد و 500 ميليون اعتبار مورد نياز است.
وى گفت: از اين اعتبار مورد نياز دولت 23ميليارد تومان در 
اختيار ما قرار مى دهد و پنج ميليارد و 500ميليون تومان آن 

وام بالعوض است.

  آغاز سومين جشنواره گالبگيرى 
باغ پهلوان پور مهريز

 مهريز - خبرنگارقدس: سرپرست ميراث فرهنگى مهريز 
گفت: ســومين جشــنواره گالب گيرى باغ جهانى پهلوان 
پورمهريز از پنجم ارديبهشــت ماه برگزار شده و تا دوازدهم 

خرداد ادامه خواهد داشت. 
على اصغر صمديانى اظهارداشــت: كاشت گل محمدى در 
ايران قدمتى 7000 ســاله دارد و مراســم گالب گيرى در 
شهرستان مهريز آيينى 1000 ساله است كه در طول زمان 

تغييراتى بسيار جزيى داشته است.
وى افزود: مهريز درگذشته در زمينه عرق گيرى و گالب يكى 
از مهم ترين شهرستان هاى استان بود و بنا به داليلى با صنعتى 
شدن جوامع اين سنت و پيشه در حال فراموشى بود كه اين 
ســازمان در سومين سال پيايى كارگاه زنده گالب گيرى در 
باغ جهانى پهلوانپور را ايجاد كرده كه با استقبال گردشگران 

داخلى و خارجى بيشمارى رو به رو بوده است. 
صمديانى تصريح كرد: مهم ترين هدف ما در اين جشنواره اين 
است كه روش هاى سنتى گالب گيرى براى بازديد عموم به 

نمايش گذاشته شود.

وعده پشت وعده

ـ شمال»؛ شايد وقتى ديگر! بهر ه بردارى از «آزادراه تهران 
��ر

پروژه  اكبرى   لعــل  عليرضا  ميهن- 
آزاد راه تهران- شــمال به عنــوان يكى از 
بزرگ ترين و مهم ترين پروژه هاى راهسازى 
كشــور است كه با گذشت 43 سال از زمان 
مطالعات اوليه طرح، هنــوز به بهره بردارى 

نرسيده است.
اين پروژه بخشى از آزاد راه سراسرى شمال 
به جنوب كشــور است كه درياى خزر را به 

خليج فارس متصل مى كند.
بنا بر اظهارات كارشناسان آزاد راه تهران- شمال 
به پنج قطعه تقسيم شــده، كه قطعه اول آن 
حــدود 32 كيلومتر، قطعه دوم  25 كيلومتر، 
قطعه ســوم 46 كيلومتر قطعه چهارم آن 20 
كيلومتــر طول دارد و قطعه پنجم هم با پايان 
يافتن قطعه چهارم به پروژه متصل خواهد شد.

آنان تصريح مى كنند: در قطعات دوم و سوم 
پروژه اقدام اجرايى تاكنون صورت نگرفته، 
اما در قطعات يك و چهار عمليات ســاخت 

در حال انجام است.
با اينكه مســئوالن دولتى ســاخت و تكميل 
قطعه اول را در اولويت قــرار داده اند، اما اين 

موضوع سال هاست كه به تعويق افتاده است.

  وعده اى دور از دسترس
در همين حال وزير راه و شهرسازى در جلسه 
شــوراى ادارى مشترك نوشــهر و چالوس و 
كالردشت كه در آخرين روز هفته گذشته برپا 
شده بود، وعده داد كه تا پايان دولت يازدهم 

اين قطعه به بهره بردارى برسد!
ايــن موضوع در حالى مطرح مى شــود كه 
مدير پروژه در آخرين اظهارات خود تصريح 
كرده بود كــه با توجه بــه وضعيت پروژه، 
قطعه يك تا پايان شــهريورماه سال جارى 

به اتمام خواهد رسيد.
با اين حــال بنا بــر گفته كارشناســان و 
اظهــارات مديــر پروژه و وجود مشــكالت 
فراوان ازجمله تأمين منابع الزم، ســختى 
كار، قرار داشــتن چند روســتا در حاشيه 
بزرگراه، ريزش كوه هاى جوان البرز و ديگر 
مشكالت، به نظر مى رسد وعده وزير در اين 

مقطع زمانى عملى نشود.

  پيشرفت 80 درصدى پروژه
مدير پروژه آزادراه تهران- شــمال با اشاره 
به پيشــرفت فيزيكى پروژه آزادراه تهران- 

شمال مى گويد: قطعه يك پروژه 80 درصد 
پيشرفت فيزيكى دارد و اين قطعه قرار بود، 
خردادماه تمام شود كه به خاطر برودت هوا 
و معارضينى كه در برخى مكان ها داشت به 

شهريورماه موكول شده است.
سيدبهلول حسينى با اشاره به آخرين وضعيت 
چهار قطعه آزادراه تهران- شــمال، به «خانه 
محدوديت هاى  مى كند:  خاطرنشــان  ملت» 
منابع، تكميل اين پروژه و ســاير پروژه هاى 

مشابه را دچار وقفه كرده است.

  اتخاذ روش هاى جديد براى تأمين منابع
نماينــده مردم درود و ازنــا نيز در اين باره 
مى گويــد: با توجه به كمبود منابع مالى كه 
اين پروژه با آن دست به گريبان است، بايد 
روش جديــدى براى تأمين مالى اين پروژه 

درنظر گرفته شود.
مجيد كيان پور تصريح مى كند: براى تكميل 
اين پروژه بايد سرمايه گذار جديد وارد شود و 
با ادامه روند فعلى، ساخت اين آزادراه سال ها 
به طول خواهد انجاميد و شــايد فقط شاهد 

بهره بردارى از برخى فازهاى آن باشيم.

  ضرورت بازتعريف زمانبندى
در همين حال مديرعامل شركت ساخت و 

توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور پيشتر 
گفته بود به دليل وجود مشكالت پيشگيرى 
نشــده در تكميل قطعه اول آزادراه تهران- 
شمال ضرورى است بازتعريفى مجدد درباره 
زمان بندى تكميل قطعه اول صورت بگيرد.

خيراهللا خادمى يادآور مى شــود: قطعه اول 
آزادراه تهران- شمال تا پايان سال 93 طى 
19 سال فقط 34 درصد رشد داشته است. 
وى كل پيشــرفت قطعــه اول را 76 درصد 
عنوان مى كند و مى گويد: حدود 24 درصد 

ديگر از اين پروژه باقى مانده است.

  برنامه اى براى افتتاح نداريم
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى 
حمل و نقل كشور به «فارس» مى گويد: در حال 
حاضر 6 پيمانــكار ايرانى در قطعه يك آزادراه 
تهران- شــمال فعاليت مى كننــد و عمليات 

اجرايى پيمانكار چينى نيز محدود شده است.
وى درباره اينكه آيا اين مســير آزادراهى در 
بهار 96 زير بار عبور مى رود، مى گويد: به دليل 
وجود مشــكالت در اجراى اين پروژه ممكن 
اســت كمى زمان بر باشد و بايد ايمنى كامل 
در مسير فراهم شود تا مردم بدون دغدغه از 
قطعه يك عبور كنند، بنابراين برنامه اى براى 

افتتاح زودهنگام قطعه اول نداريم.

  طرح يك پرسش
حال اين پرســش مطرح اســت كــه چگونه 
پروژه اى كه طى 19 ســال تنهــا  34 درصد 
پيشرفت داشته است و بنابر نظر كارشناسان 
هنوز 24 درصد آن باقى مانده، ظرف چند ماه 
آينده تكميل مى شود و به بهره بردارى مى رسد؟
در ايــن ميــان به نظــر مى رســد، طرح 
وعده هاى گشايش و بهره گيرى زودهنگام از 
اين چنين طرح هاى عظيمى كه بخش هايى 
از آن هنوز باقى مانده اســت، تنها وعده اى 

باشد و بس! 

براى نخستين بار
  15هزار نفر از كولبران مرزى بيمه مى شوند 

ايرنا - سنندج: مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، 
روســتائيان و عشاير كردســتان گفت: براى نخستين بار 
در كشــور 15هزار نفــر از كولبران مرزى اين اســتان با 

حمايت هاى اين صندوق بيمه مى شوند. 
جبار احمدپور افزود: طبق تفاهمنامــه وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى و استاندارى كردستان همه كولبران مرزى اين 

استان كه داراى مجوز هستند، بيمه اجتماعى مى شوند.
وى اضافه كرد: طبق ايــن تفاهمنامه 50درصد از ميزان 
پرداختــى بيمه كولبران مرزى توســط ايــن صندوق و 

استاندارى كردستان پرداخت مى شود.
وى اظهــار كرد: قبــل از امضاى ايــن تفاهمنامه نيز اين 
صنــدوق در اقدامى ابتــكارى، بيمه كولبــران مرزى در 
شهرســتان بانه را شروع كرده بود و تاكنون 2000 نفر از 

آن ها بيمه شده اند.
احمد پور با اشاره به اينكه دو برابر حق بيمه پرداختى هر فرد 
در قالب اين صندوق توســط دولت پرداخت مى شود، اضافه 
كرد: حق بيمه پرداختى ساالنه از سوى هر فرد از 2ميليون و 
100هزار ريال تا 4 ميليون و 800هزار ريال است كه مبناى 
پرداخت اين حق بيمه سطح درآمد متقاضى است كه براى 

آن هشت سطح درآمد تعيين شده است.
وى اظهار كرد: سرپرستان خانوارهاى روستايى مى توانند 
با توجه به درآمد ماهيانه خود، در هشــت سطح درآمدى 
به صورت خوداظهارى نســبت به عضويت در اين صندوق 

اقدام كنند.
احمدپور افزود: انتخاب ســطح درآمــدى باالتر به معنى 
دريافت حقوق مستمرى بيشتر بوده و اين مطلب يكى از 

ويژگى هاى منحصر به فرد اين صندوق بيمه است.
وى گفت: ميانگين كشــورى بهره مندى روســتائيان از 
اين صنــدوق 23درصد بوده و اين ميزان در كردســتان 

13درصد از ميانگين كشورى بيشتر است.
وى گفــت: اين صندوق تاكنون توانســته 50 هزار خانوار 
روستايى و عشايرى استان را تحت پوشش بيمه اجتماعى 

قرار دهد.

  رشد 22درصدى پست هاى توزيع برق 
در مازندران

سارى - خبرنگار قدس: مديرعامل توزيع برق مازندران از 
رشد 22درصدى پست هاى توزيع برق در مازندران خبر داد.

قاسم شــهابى گفت: طى چهارسال گذشته 5403 دستگاه 
پست توزيع با ظرفيت 462 مگاولت آمپر در حوزه توزيع برق 
مازندران نصب و 766كيلومتر شبكه فشار متوسط و 1630 
كيلومتر شبكه فشار ضعيف و 7/64 شبكه هاى فشار متوسط 

ساخته شد.
مديرعامل شــركت توزيع برق مازندران خاطرنشــان كرد: 
192هزار و 476 مشــترك به شــمار مشتركان اين شركت 
افزوده شد كه نسبت به مدت مشابه سال هاى گذشته، رشد 
17درصدى را شاهد بوديم.همچنين در اين مدت 23روستاى 
زير 20خانوار بدون برق از نعمت برق برخوردار شــده اند و 
شمار روستاهاى برقدار در پايان سال گذشته به 2069 روستا 

رسيده است.
وى كاهش تلفات را يكى از شــاخص هاى اقتصاد مقاومتى 
در مجموعه وزارت نيرو دانست و يادآور شد: با تالش شبانه 
روزى، ميزان تلفات اين شــركت از 18/2 درصد در سال 92 
به 13/8 درصد در ســال گذشــته كاهش يافت كه يكى از 

شاخص هاى مهم عملكردى محسوب مى شود. 

  صدور 166 قلم كاال از گمرك يزد 
به 68 كشور 

يزد - خبرنگار قدس: مديركل گمرك اســتان يزد از رشــد 
20درصدى وزن كاالهاى صادراتى اين گمرك در سال گذشته 

در مقايسه با سال قبل از آن خبر داد.
حسن ياسرى اظهارداشت: ارزش كاالهاى صادراتى استان در اين 
مدت بر مبناى ارزش هاى دى 1394 بيش از 21درصد رشد را 

نشان مى دهد.
ياسرى با بيان اينكه در ســال گذشته 166 قلم كاال از گمرك 
يزد به 68 كشــور صادر شده است، تصريح كرد: كاشى، نايلون، 
پسته، شيشــه ساختمانى، ميلگرد، هيدروكربن، ظروف شيشه 
اى، سيم و كابل به ترتيب عمده ترين كاالهاى صادراتى يزد در 
سال گذشته بوده است. وى از عراق، افغانستان، پاكستان، هلند، 
هند، سوريه، تركيه، امارات، عمان و قزاقستان به عنوان مهم ترين 

مقصد كاالهاى صادراتى استان يزد نام برد. 

یک ��� یک ��ر

يزد- زهرا افضليان قائم مقام معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى يزد گفت: 
347 مركز درمانى و خانه بهداشت فعال در استان يزد وجود دارد.

مســعود شــريفى در جريان بازديد خبرنگاران از چند خانه بهداشت و بيمارستان 
فوق تخصصى مهريز افزود: آنچه سبب تحول نظام سالمت شد، خانه هاى بهداشت 
و وجود بهورزها اســت كه توانســتند، مرگ كودكان و خانم هاى باردار را كنترل 

كنند. نظام سالمت از سال 1364 نظام شبكه را طراحى كرد.
 وى افزود: آموزش سالمت حتى در زمان جنگ كه كشور محدوديت داشت، انجام 

مى شد و هيچ وقت پروژه هاى سالمت در زمان جنگ تعطيل نشد.
وى گفت: طى 10 تا 15ســال شاخص ها تغيير پيدا كرد و در سال95 مرگ ومير 
مادران 9در 100هزار بود و هدف كشورى 15 در 100 هزار است. در سال گذشته 
اين شاخص بهتر شده است. همچنين شاخص مرگ كودكان بهتر شده كه با كارها 

و آموزش هاى بهورزها اآلن ما به اين شاخص ها رسيده ايم.
شريفى گفت: در سطح اســتان يزد از اسفند 94 تا اآلن 9/5ميليون خدمت ثبت 

شده و2400 كاربر فعال در اين سامانه انجام وظيفه مى كنند. بهورز خانه بهداشت 
مدوار شهرســتان مهريز نيز اظهار داشت: در خانه بهداشت مدوار 1350 نفر تحت 

پوشش هستند. 

  كنترل مرگ و مير از بيمارى هاى واگير
فاطمه شيرزاد گفت: در قديم به خاطر بعضى بيمارى ها مثل سرخك، بچه ها مى مردند 
و با مراقبت از نظر بهداشــت اين بيمارى ها كنترل شد، در 30 سال گذشته مشكل، 

ديفتيرى و كزاز و مرگ بود، اما اآلن مشكل، بيمارى هاى غير واگير است.
وى افــزود: كمبود نيرو يكى از مشــكالت خانه بهداشــت اســت و اگر تجهيزات 

بازسازى شوند، كارآيى بهترى خواهيم داشت.
رئيس مركز خدمات درمانى خورميز نيز گفت: اين مركز به طور متوسط روزانه به 

بيش از 40بيمار خدمات ارائه مى كند. 
رضا شــيرازيون افزود: از جمله ويژگى هاى اين مركز، راه اندازى واحد دندانپزشكى 
و پيشــگيرى از خرابى دندان هاست و روزانه پنج نفر به واحد دندانپزشكى مراجعه 
مى كنند و كارهاى عصب كشــى، ترميم، جرم گيرى و كشيدن دندان در اين مركز

 انجام مى شود. 

  موفقيت بيمارستان مهريز در 10 اقدام
مدير بيمارســتان مهريز نيز گفت: بيمارســتان فاطمه الزهرا(س) مهريز به عنوان 
تنها بيمارســتان موفق در اجراى 10 اقدام تغذيه با شير مادر و بيمارستان نمونه 
در معيارهاى دوســتدار كودك در استان يزد از سوى وزارت بهداشت معرفى شده 
است و همچنين بيمارستان نمونه كشورى در اجراى طرح تحول نظام سالمت در 

دستور العمل هاى زايمان طبيعى شناخته شده است.
سيدرســول محســن زاده افزود: با توجه به ييالقى بودن شهرستان و رفت و آمد 
مســافران از اقصى نقاط استان و كشور به مهريز و مجاورت با شهرستان هاى تفت 
و خاتم و وقوع تصادفات گاهى مراجعه به بخش اورژانس و ســرپايى بيمارستان به 

هفت برابر آمار معمول مى رسد.

در بازديد خبرنگاران يزدى از چند مركز بهداشتى و درمانى مهريز عنوان شد

خانه هاى بهداشت در زمان جنگ هم تعطيل نشد
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تلنگر

شهركرد - خبرنگار قدس  سال هاست در سايه سكوت، 
طبيعت هاى زيباى لردگان ميزبــان اين زباله هاى خطرناك 
شده است؛ زباله هايى كه مانند زباله هاى عادى، معموالً بدون 
كوچك ترين تغيير با زباله هاى ديگر دفن مى شوند و دل اين 

جنگل ها و طبيعت بكر را خراشيده اند.
در حاشيه سكوت و غفلت ها، اين بمب هاى ميكروبى هستند 
كه در دامان طبيعت دفن مى شــوند و آينده نامشخصى را 

نشان مى دهند.
با وجود روش هاى نوين جهانى امحاى پسماندهاى بيمارستانى، 
در بسيارى از مناطق كشور اين پسماندهاى خطرناك همچنان 
به روش سنتى دفن مى شوند. دفن پسماندهاى بيمارستانى، 
افزون بر آلودگى هاى زيســت محيطى و آب هاى زيرزمينى، 
خطر گســترش برخــى از بيمارى ها را در پــى دارد و ادامه 
شيوه هاى كنونى در كشور مى تواند، عواقب و پيامدهاى جبران 

ناپذيرى به دنبال داشته باشند.

افزايش بيمارى هاى عفونى و تهديد ايمنى غذايى شايد به يك 
دهه نرســد كه گريبان شــهروندان را در گوشه و كنار كشور 
بگيرد، آنچه كه امروز نيز كم و بيش شنيده مى شود و معطوف 
به آب هاى آلوده در توليد محصوالت كشاورزى است در آينده 

خاك، هوا و آب هاى زير زمينى را نيز درگير خواهد كرد.
بيمارستان ها، مطب ها، كلينيك ها و درمانگاه ها زباله هاى 
خود را به كجــا مى برند؟ چگونه آن را بى خطر مى كنند؟ 
روزانه چند تن از زباله هاى عفونى در شــهر و اســتان جا 
به جا مى شــوند؟ اصًال چه كســى مســئول مديريت اين 
پسماندهاى خطـــرناك است؟ اين ها شايد پرسش هايى 
باشــد كه ذهن شــما را هم درگير كرده باشد و بايد براى 

يافتن جواب تالش كرد.
اكنون زمان آن رســيده تا اين معضل دامنگير را كه امروز با 
هزينه كمتر قابل پيشگيرى و كنترل است، دنبال كرد تا آينده 

فرزندان ما را از مخاطرات ناشى از آن دور كنيم.

  كشف 200كيلوگرم مواد مخدر
 از بار پشم گوسفندان در ايالم

ايالم- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى استان ايالم گفت: 
يك محموله 200 كيلوگرمى مواد مخدر در ايالم كشــف و 

ضبط شد.
سردار نورعلى يارى با اشاره به اينكه پليس مبارزه با مواد 
مخدر استان با اشراف اطالعاتى، محموله 200كيلوگرمى 
مواد مخدر را كه از طريق اســتان هاى جنوبى وارد استان 
شــده بود در ورودى شهر بدره به سمت ايالم كشف و دو 
قاچاقچى خطرناك را نيز دســتگير و دو دستگاه خودرو 
آن هــا را توقيف كردند، افزود: قاچاقچيان قصد داشــتند 
در پوشــش بار پشم گوسفند، اين مقدار مواد مخدر را به 

استان كرمانشاه انتقال دهند.

�وادث
زباله هاى بيمارستانى، طبيعت و انسان را تهديد مى كند

طبيعت  زيباى لردگان زير تيغ زباله هاى خطرناك

براى تكميل پروژه 
آزادراه تهران- شمال 
بايد سرمايه گذار جديد 

وارد شود و با ادامه 
روند فعلى، ساخت اين 
آزادراه سال ها به طول 

خواهد انجاميد

بــرش

قدس: بازسازى مناطق زلزله زده خراسان رضوى تا قبل از پاييز
نيش و نوش: اگه تا قبل از انتخابات بازسازى شد كه شده واال 

بعد انتخابات ديگه خبرى نيست!
قدس: اختصاص 250 ميليارد ريال براى تملك بافت فرسوده 

آبكوه مشهد
نيش و نوش: بعدش خدا ميدونه همين بافت فرسوده رو در 

ازاى چندهزار ميليارد به تملك بخش خصوصى دربيارن!
قدس: رد صالحيت يكى از اعضاى شوراى چهارم شهر مشهد

نيش و نوش: اين نشــون ميده كه معيارهاى سنجش ميزان 
صالحيت در گذر زمان تغيير ميكنه!

قدس: بهره بردارى از بخش دياليز بيمارستان طالقانى مشهد با 
مشاركت خيران در آينده نزديك

نيش و نوش: با مشاركت خيران يعنى پول و اعتبار و بودجه 
رو خيران دادن، زحمت مراسم افتتاح و عكس گرفتن و قيچى 

كردن روبان با مسئوالن وزارت بهداشته!
قدس: وام ازدواج دختران به صدور گواهى رشد نياز ندارد

نيش و نوش: به صدور گواهى ازدواج هم نياز نداره چون اصًال 
قرار نيست وام ازدواج به كسى پرداخت بشه!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى



 زاهدان: با شــروع روزهاى گرم، تب 
كريمه كنگو هم خود را نشان مى دهد 
و از طريق تماس با دام آلوده وهمچنين الشه و 
ترشــحات خونى دام و گزش كنه عامل اين 

بيمارى به انسان منتقل مى شود. 
تب كريمه كنگو بيمارى ويروسى حاد تب دار 
و خونريزى دهنده اى است كه با عالئم وجود 
خــون در ادرار، خونريزى از مقعد، اســتفراغ 
خونى، خلط خونى، خونريزى در حفره شكم و 
خونريزى از لثه ها بروز مى كند. فصول گرم سال 
يعنى از ميانه بهار تا اواسط پاييز كه بيشترين 
احتمال حضور كنه هاى ناقل در طبيعت وجود 
دارد، پرخطرترين زمان سال براى ابتال به تب 

كريمه كنگو است.

 راه اندازى آزمايشگاه 
تشخيص سريع تب كريمه كنگو در زاهدان

  مطابــق آمار، كارگران كشــتارگاه، قصابان، 
كشــاورزان، چوپانان، دامداران، زنان خانه دار، 
دامپزشــكان، پزشــكان و مشــاغل وابسته 
بيمارستانى به ترتيب بيشتراز ديگر رده هاى 
شــغلى جامعه در معرض خطر هستند و در 
ســاليان اخير كه واردات قاچاق دام هاى آلوده 
از مبادى شرق كشــور افزايش يافته، ميزان 
بروز اين بيمارى در استان هاى مرزى با كشور 

پاكستان نيز رو به افزايش نهاده است.
طى روزهاى اخير، افزايش ابتال به اين بيمارى 
خطرناك در برخى شــهرهاى سيســتان و 

بلوچستان گزارش شده است. 
در پى شــيوع اين بيمارى دكتر نبوى معاون 
مركــز مديريــت بيمارى هاى واگيــر وزارت 
بهداشت و درمان مى گويد: ورود بى رويه دام 
از دو كشور افغانســتان و پاكستان به استان 
سيستان وبلوچستان از داليل مهم ابتال به تب 

كريمه كنگو در استان است. 
دكتر نبوى همچنين با اشــاره به اينكه براى 
جلوگيرى به ابتالى به اين بيمارى مى بايست 
ابتدا دام را پس از كشتار در يكى از سيستم هاى 
با دماى معمولى  به مدت 24 ساعت نگهدارى  
مى كردند و ســپس  بســته بندى مى شــد، 
گفت: متأسفانه طى روزهاى اخير در زاهدان 
به ســبب اختالل و خرابى اين سيستم پيش 
ســرد، كارگران كشتارگاه  بالفاصله نسبت به 
بســته بندى  الشه هاى آلوده اقدام كردند كه 

متأسفانه به اين بيمارى آلوده شدند.  
دكتر نبوى با اشــاره به اين مطلب كه بزودى 
آزمايشگاه تشخيص سريع بيمارى تب كنگو 
در زاهدان راه اندازى خواهد شد، خاطر نشان 

كرد: مكان آزمايشــگاه مرجع تشخيص اين 
بيمارى در سيستان و بلوچستان مشخص شده 
و بزودى تجهيزات آن ارسال خواهد شد و كادر 
آن نيز توسط انستيتو پاستور آموزش هاى الزم 

را فرا خواهند گرفت.

 پيشگيرى از گسترش بيمارى
با بررســى موارد بروز بيمــارى تب خونريزى 
دهنده كريمه كنگو در ايران و ساير كشورهايى 
كــه بيمارى به صورت بومــى در آن ها وجود 
دارد، درمى يابيم كه بــروز بيمارى با مصرف 
گوشــت و ديگر فرآورده هاى خــام دامى كه 
تحت نظر كارشناسان و بازرسان دامپزشكى در 
كشتارگاه هاى مجاز و مراكز بسته بندى داراى 
پروانه بهداشتى بسته بندى شده اند، ارتباطى 
ندارد.رئيس دانشگاه علوم پزشكى زاهدان در 
اين زمينه با اشــاره بر لزوم مراقبت هاى الزم 
از آمــاده باش نظام مراقبــت از بيمارى هاى 
غيرواگير خبــر داد و گفت: از 24 فروردين تا 
اول ارديبهشت 17نفر در استان به بيمارى تب 

كريمه كنگو مبتال شده اند.
ميرى همچنين افزود: درصــد زيادى از اين 
افراد، شاغالن كشــتارگاه ها  و دامداران بودند 
كه با رعايت موارد حفاظت بهداشتى شخصى 
مانند اســتفاده از چكمه و دســتكش هنگام 
رسيدگى به دام از ابتالى به اين بيمارى مصون 

مى ماندند.

 

ميرى گفت: هر زمان شمار غيرمعمول از افراد 
با عالئم بيمارى هاى بومى به پزشك مراجعه 
مى كنند، نظام مراقبت بيمارى هاى غيرواگير 
در حالــت آماده باش قرار گرفته و براســاس 
پروتكل هاى تدوين شــده، اقدام هاى درمانى 

الزم را انجام مى دهد.
وى بــا اشــاره به شــرايط خــاص اقليمى و 
جغرافيايى استان، خاطر نشان كرد:  فعال بودن 
نظام مراقبت بيمارى ها، از گسترش آن به ساير 

نقاط كشور پيشگيرى مى كند.

استفاده از وسايل حفاظت فردى
  تماس مســتقيم با دام آلوده و ترشحات آن، 
تماس مستقيم با انسان آلوده و ترشحات آن، 
تماس با كنه هاى گزنده ناقل ويروس بيمارى، 
تماس با فرآورده هاى خام حاصل از دام آلوده 
با تأكيد بر گوشت قرمز، از عمده راه هاى انتقال 

بيمارى به انسان است.
 ســيد مهدى طباطبايى؛ معاون بهداشــتى 
دانشــگاه نيز در اين زمينه مى گويد: كسانى 
كــه بــا دام ســر و كار دارند بايد از وســايل 
حفاظت فــردى مانند دســتكش و روپوش 
وعينك استفاده كنند  و شهروندان محترم از 
قصابى هاى مجاز نسبت به خريد گوشت اقدام 
كنند و موقع خريد گوشــت حداقل به مدت 
24 ساعت گوشت را در دماى معمولى يخچال 

قرار دهند.
وى پيشتر در كارگروه سالمت و امنيت غذايى 
ميزان مرگ و مير تب كريمه كنگو در دنيا را 
50 درصد خوانده و گفته بود كه اين ميزان در 

استان با توجه به مراقبت ها 15 درصد است.
وى همچنين بيشــترين ميزان ابتــال را در 
شهرهاى زاهدان، زابل، خاش و سراوان عنوان 
كــرده و افزوده بود: يك چهــارم از مبتاليان 
خانم هاى خانه دار و محصالن بوده اند كه به 
دليل مصرف جگرخام و يا قطعه قطعه كردن 
گوشــت دام آلوده بدون استفاده از دستكش، 

مبتال شده اند.

��ر � ا��خابات

ت�ن��

فرماندار تأكيد كرد:
 لزوم بى طرفى مجريان انتخابات ايالم 

ايالم -  خبرنــگار قدس: فرماندار ايــالم گفت: مجريان 
انتخابــات در همه مراحل انتخابات بايــد اصل بى طرفى را 

رعايت كنند.
معروف بسطامى در جلسه كميته تبليغات با محوريت مصاديق 
مجاز و غيرمجاز تبليغات، با بيان اينكه در همه مراحل و فرايند 
انتخابات، تنها مالك و معيار، رعايت قانون خواهد بود و در اين 
راستا هيچ دستوردهنده اى جز قانون نخواهيم داشت و به هيچ 
كس نيز اجازه نخواهيــم داد، وارد مباحث اجرايى انتخابات 
شود، اظهارداشت: همه دســتگاه هاى دولتى بايد مشاركت 
حداكثرى در فراهم كردن زيرساخت هاى الزم براى برگزارى 

اين رويداد مهم ملى داشته باشند.

 نقش مؤثر روابط عمومى ها در تحقق 
مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات

شاهرود- خبرنگار قدس: مســئول كميته اطالع رسانى 
وتبليغات ســتاد انتخابات شهرستان شــاهرود گفت: روابط 
عمومى ها نقش مؤثرى در تحقق مشاركت حداكثرى مردم 
در انتخابات دارند. عباس اعتماد در جلسه شوراى هماهنگى 
روابط عمومى هاى شهرستان شاهرود افزود: تحوالت فرهنگى 
منشأ تحوالت سياسى، اقتصادى و... دولت ها بر بستر قانون 
اســت و روابط عمومى ها با رصد و اقدام بموقع  بســيارى از 

چالش ها و آسيب ها را شناسايى مى كنند.
شايان ذكراست اين كميته متشكل از كارگروه هاى مختلف 
خبرنــگاران، رصد اخبار فضاى مجازى، تبليغات ســمعى و 

بصرى، اطالعات و اخبار و... است.

 مانور آموزشي انتخابات الكترونيكي 
در 8 شهر مازندران برگزار مي شود

سارى- خبرنگار قدس: معاون سياسي استانداري مازندران 
از برگزاري مانور آموزشي انتخابات الكترونيكي در هشت شهر 

مازندران خبر داد.
عليرضا يونسى در جمع فرمانداران شهرهاي مجري انتخابات 
الكترونيكي انتخابات شوراهاي اسالمي شهر گفت: با توجه به 
اينكه براي نخستين بار انتخابات شوراهاي اسالمي هشت شهر 
به صورت الكترونيكي برگزار مي شود، ضرورت دارد تا مردم با 

شيوه رأي دادن الكترونيكي آشنا شوند.
وى افزود: در اين راستا ضرورت دارد در قالب مانور آموزشي 
دستگاه رأي گيري الكترونيكي در نقاط پر رفت و آمد شهر 
مستقر و افراد به صورت عملي با اين روند آشنا شوند و رأي 

دادن الكترونيكي را تمرين كنند.

 تبليغات محيطى داوطلبان فقط 
در جايگاه هاى تعبيه شده مقدور است

رشت- خبرنگار قدس: معاون خدمات شهرى رشت گفت: 
شهردارى رشت در راستاى فراهم كردن بستر حضور پرشور 
مردم، نسبت به تعبيه جايگاه هاى ويژه تبليغات انتخاباتى به 
منظور نصب اقالم تبليغاتى نظير پوستر، تراكت و.. در مناطق 

پنج گانه شهرى اقدام كرده است.
على بهارمســت همچنين از افزايش شمار اين جايگاه ها در 
سطح شهر خبر داد و از افرادى كه در تبليغات براى انتخابات 
پيش رو فعاليت مى كنند، خواست از هرگونه شعارنويسى و 

ديوار نويسى خوددارى كنند.

آماده باش نظام مراقبت از بيمارى هاى غير واگير

مدير تيم هاى دو و ميدانى مقاومت سپاه خوزستان:تب كريمه كنگو در كمين شهروندان سيستان و بلوچستان است
 سپاه براى رشد و توسعه دو وميدانى 
در مناطق محروم خوزستان برنامه دارد

 اهواز: مدير تيم هاى دو و ميدانى مقاومت ســپاه 
خوزستان گفت: سپاه استان برنامه ريزى خوبى براى 
رشد و توسعه رشته ورزشى دو و ميدانى در مناطق محروم  

خوزستان دارد. 
اميــر پياهو در گفــت و گو با خبرنگار قــدس آنالين با 
اشــاره به اينكه باشگاه مقاومت سپاه خوزستان در بخش 
استعداد يابى از سال 91 در مناطق محروم و استعدادخيز 
دو و ميدانى شــروع به فعاليت كرد، اظهار كرد: نخستين 
قدم، ساخت مدرسه اســتعداديابى دو و ميدانى در اهواز 

و هويزه بود.
وى افزود: حضور در ليگ دو و ميدانى خوزستان، كسب مقام 
نايب قهرمان در ســال 94-93-92، حضور در ليگ كشور 
كسب مقام سوم93 و حضور در مسابقات بين المللى دهه فجر 
كسب  مقام چهارم از جمله افتخارات اين باشگاه بوده است.

پياهو همچنين از كســب مقام نائب قهرمانى در مسابقات 
قهرمانى جوانان اســتان خوزستان كه روز سه شنبه همين 
هفته به ميزبانى خرمشهر برگزارشد، خبرداد و عنوان كرد: 
در اين مسابقات نيز در حال حاضر مصطفى عساكره با توجه 
به ركورد عالى كه  ثبت كرد، مى تواند نامزد ملى پوش شدن 

باشد.
وى بيان كرد: در اين رقابت ها 60 ورزشكار در قالب  تيم هاى 
خرمشهر الف، مقاومت اهواز، باغملك، گتوند، خرمشهر ب و 

آبادان حضور يافتند.

معاون اقتصادى وزير كشور اعالم كرد
 پرونده مشكالت «پديده شانديز» 

در جلسه اين هفته نمايندگان دستگاه ها 
براى هميشه بسته مى شود

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 آينده خبر داد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى وزارت كشور، بابك دين پرست، 
ضمــن اعالم اين خبر گفت: با پخش اولين آگهى تبليغاتى 
شركت پديده در رسانه ملى اعالم شد 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 شــركت پديده 
شانديز اضافه كرد: هفته آينده مسئوالن و نمايندگان تمامى 
وزارتخانه ها، دستگاه ها و سازمان هاى مرتبط و مديران عامل 
بانك هاى عضو كنسرســيوم، با دعوت رسمى وزير كشور، در 
ســايت پروژه پديده شانديز حضور يافته و تمامى تصميمات 
الزم را به منظور تكميل قطعــات باقيمانده از پازل توفيقات 
شــركت را اتخاذ خواهند كرد.وى در پايان از ابالغ قدرالسهم 
هريك از بانك هاى عضو كنسرسيوم بانكى توسط بانك مركزى 
در روزهاى اخير خبر داد و گفت: با توجه به فراهم شدن تمامى 
الزامات مورد نياز براى اعطاى تسهيالت 5000 ميليارد ريالى 
مصوب و همچنين وعده امروز مديرعامل بانك صادرات، مبنى 
بر پرداخت حداقل 10 درصد از مبلغ مصوب كنسرسيوم در 
اولين فرصت و ابالغ رسمى توافقات آخرين جلسه شوراى عالى 
شهرسازى و معمارى كشــور در خصوص افزايش ارتفاع برج 
اقامتى 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 جلسه نمايندگان دستگاه ها، 
براى هميشه بســته و مختومه گردد و سايه شوم نااميدى و 

نگرانى از فراز اين شركت برچيده شود.

معاون پژوهش و فناورى وزير علوم، تحقيقات و 
فناورى مطرح كرد

 صادرات520 ميليون دالرى شركت هاى 
دانش بنيان به خارج از كشور

اصفهان- خبرنگار قدس: معاون پژوهش و فناورى وزير 
علوم، تحقيقات و فناورى گفت: شركت هاى دانش بنيان از 
حدود ســه سال گذشته تا كنون بيش از 520 ميليون دالر 

صادرات دانش فنى به خارج از كشور داشته اند.
وحيد احمدى در مراســم آغاز به كار سيزدهمين جشنواره 
ملى فن آفرينى شيخ بهايى در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اينكه سال گذشته در فن بازار ملى، 77ميليارد تومان قرارداد 
منعقد شد، اظهار كرد: پارسال در مجموع 280ميليارد تومان 

قرارداد فروش دانش فنى در كشور داشتيم.
وى ادامه داد: ســال گذشته در جريان جشنواره فن آفرينى 
شــيخ بهايى 100ميليارد تومان قرار داد ســرمايه گذارى و 
فروش دانش فنى منعقد شــد كه صادرات و سرمايه گذارى 
خارجى اين جشنواره در سال 95 نيز نزديك به 10ميليون 
يورو بوده است. وى با اشاره به استقبال زياد دانشجويان از اين 
جشنواره، تصريح كرد: از حدود 800طرح رسيده به دبيرخانه 
جشنواره امســال حدود 600 طرح كسب و كار دانشجويى 

بوده است.

قوچان- هادى زهرايــى: روزنامه قدس در خصوص 
تعطيلى كارخانه آســاك دوچرخ گزارش هاى متعددى 
چاپ كرده اســت و اين بار خبرنگار ما با چند ســؤال 
سراغ مديركل دفتر هماهنگى امور اقتصادى و بين الملل 

استاندارى خراسان رضوى رفت.
على رسوليان در گفت وگو با قدس گفت: كارخانه آساك 
دوچــرخ قوچان در اختيار بخش خصوصــى بوده و در 
سال هاى اخير درست اســت كه در آن بسته نشده اما 
يك بنگاه اقتصادى كه توليد آنچنانى نداشته باشد، مانند 

تعطيلى است. 
به گفتــه وى علت حضور كارگــران در اين كارخانه و 
روشــن نگه داشــتن چراغ اين واحد صنعتى اين است 
كه دســتگاه هاى اجرايى نتوانند به مديركارخانه آساك 
دوچرخ  فشــار بياورند درحالى كه مديرآساك دوچرخ 

قوچان  سوء استفاده كامل را  از كارگران كرده است.
وى ادامــه داد: براى اينكه اين كارخانه را از اين مدير 
نا كارآمد بگيريم، بايد دســتگاه هايى كه از اين واحد 
صنعتى مطالباتى دارند بويژه بانك ها، مطالبات خود را 
از اين واحد بگيرند و ســپس اين واحد صنعتى با يك 

تغييــر مديريتى به يك بخش خصوصى جديد واگذار 
شــود كه  در همين راستا نيز با يكى از واردكنندگان 
دوچرخه وارد مذاكره شده ايم كه به جاى وارد كردن 
دوچرخه بتوانيم در كارخانه آســاك دوچرخ قوچان، 
دوچرخــه توليد كنيم و اين ســرمايه گذار در بازديد 
از كارخانه آســاك دوچرخ به ما اعــالم كرد كه اگر 
بخواهنــد اين واحد را راه انــدازى كنند بايد فناورى 
آن بــه صورت جدى تغيير كنــد و اگر مدير كارخانه 
آمادگى واگذارى اين كارخانه را داشــته باشــد، اين 
امــكان در اين واحد صنعتى وجــود دارد و تا كنون 
توانسته ايم با مدير آساك دوچرخ به يك جمع بندى 

براى راه اندازى اين واحد صنعتى برسيم.
رســوليان ادامه داد: در موضوع كارگران كارخانه آساك 
دوچرخ نيز اين موضوع در دســتور كار جدى اداره كل 
تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى اســت و از محل فروش 
دارايى هاى ايــن مدير واحد صنعتى، مطالبات كارگران 

پرداخت خواهد شد. 
به گفته وى اگر دســتگاه قضا حكم به فروش اموال اين 
كارخانه براى مطالبات كارگران دهد ، ما به طور حتم از 

اين حكم حمايت خواهيم كرد.
مديركل دفتر هماهنگى امــور اقتصادى و بين الملل 
اســتاندارى خراســان رضوى در خصوص بدهى هاى 
ايــن واحد صنعتى به نظام بانكى نيز گفت: بانك هاى 
خراســان رضــوى هيچ تســهيالتى به مديــر واحد 
صنعتى آســاك دوچرخ قوچــان  پرداخت 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 مســيرى 

تسهيالت دريافت كرده است.

يك مسئول در استاندارى خراسان رضوى افشا كرد:

سوء استفاده مدير «آساك دوچرخ» از كارگران

خبر

مشهد- حسين پورحسين  نوزدهمين جشنواره خيرين 
مدرسه ساز استان خراسان رضوى پنج شنبه هفته گذشته با 
حضور معاون وزيرآموزش وپرورش و جمعى ازخيرين مدرسه 

ساز در تاالر ابن هيثم دانشگاه فرهنگيان مشهد برگزار شد.
بــه گزارش خبرنگار ما مديركل آموزش  و پرورش خراســان 
رضوى در اين مراسم با اشاره به خدمات خداپسندانه خيرين 
مدرسه ســاز گفت: امروز يكى از بهترين روزهاى آموزش  و 
پرورش و يادآور روزهاى زيبا در تاريخ تعليم و تربيت، استان 
و كشور اســت. وى افزود: امروز روز قدردانى از چهره هاى 
مردان و زنانى اســت كه جلوه هاى نــاب اخالص، ايثار و 
صداقت را در فضاى كشــور و خراسان رضوى طنين انداز 
كرده انــد ويادآوربزرگانى چون زنــده ياد دكتر فرخ، اولين 

خيرمدرسه ساز خراسان رضوى است. 
عليرضاكاظمى بابيان اينكه نهالى كه به انديشه وهمت بلند 
خيران واداره كل نوســازى كاشته شــد اكنون هزاران شاخ 
وبرگ در سراســر كشــور دارد، افزود: امثال زنده ياد قفلى، 

خيرمدرسه ساز و فرخ، زندگان واقعى اين مرز وبوم هستند.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى خراسان رضوى 
هم در اين مراسم گفت: امروز ما در آموزش  و پرورش يك سند 

تحول بنيادين داريم كه پيام اين سند عدالت و كيفيت است و 
خيران مدرسه ساز در همين راستا به ميدان آمده اند.

ســيد جواد حســينى با بيان اينكه كيفيــت در آموزش  و 
پرورش در سه محور محقق مى شــود افزود: امروزه بسيارى 
از فرزندان اين مرز و بوم سرشــار از اســتعداد هستند، اما به 
دليل كمبود منابع، تجهيزات، امكانات و ... از فرآيند تعليم و 
تربيت دور شده اند.درادامه اين مراسم رئيس سازمان توسعه 
وتجهيزمدارس كشور نيز با بيان اينكه 108 هزاركالس توسط 
خيرين ساخته شده افزود: سهم استان خراسان رضوى از اين 

تعداد 20هزار كالس درس بوده است.
محمدتقى نظرپورازخيران مدرسه ساز خواست براى بازسازى 
مدارس زلزله زده خراســان رضوى و 1000 مدرســه 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 رضوى نيز گفــت: امروزه مجمع ديگــرى به نام 
مدرسه يار تأسيس شده  كه شعار اين مجمع نيز اين است كه 

با يك آجر هم مى توان مدرسه ساخت. 
فــالح، نائب رئيس مجمع خيرين خراســان رضوى هم ابراز 

داشت: از سال 77 با همت خيرين مدرسه ساز توانستيم، بيش 
از 40 درصد مدارس كشور را تأسيس كنيم.

در ادامه اين مراسم جاسم حسين پور، سرپرست اداره نوسازى 
توسعه و تجهيز خراســان رضوى نيز گفت: جشن واقعى ما 
زمانى خواهد بود كه با همدلى، همكارى و تعامل همگانى در 
اين كار مقدس بتوانيم، مشكالت فضاهاى آموزشى و تربيتى 
در اســتان را برطرف كنيم و زمينه تعليــم و تربيت را براى 
فرزندانمان آنگونه كه شايسته نظام جمهورى  اسالمى است، 

فراهم كنيم.

  تماس مستقيم با 
دام و انسان آلوده و 

ترشحات آن، تماس با 
كنه هاى گزنده ناقل 

ويروس بيمارى، تماس 
با فرآورده هاى خام 

حاصل از دام آلوده با 
تأكيد بر گوشت قرمز 

از عمده راه هاى انتقال 
بيمارى به انسان است 

بــرش

در نوزدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز عنوان شد
20 هزار كالس درس؛ سهم خيرين مدرسه ساز خراسان رضوي
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رئيس مركز بهداشت گلستان:
 زباله هاى حاشيه شهرها عامل شيوع 

بيمارى سالك در گلستان

گنبد كاووس: رئيس مركز بهداشــت گلستان با 
اشاره به اينكه شرق استان مناطق آلوده به سالك در 
استان اســت، گفت: زباله هاى حاشيه شــهر و نخاله هاى 

ساختمانى عامل شيوع بيمارى سالك در گلستان است. 
محمدرضا هنرور در همايش سالمت و مسئوليت اجتماعى 
با محوريت كنترل ســالك افزود: رسيدن به سالمت كامل 
جامعه بدون مشــاركت مردم امكان پذير نيست و با توجه 
به پيچيدگى فراوان در مســائل پيشگيرى و كنترل سالك، 
مشاركت مردم تأثير بسزايى در روند كاهش بيمارى دارد. وى 
تصريح كرد: زباله هاى حاشيه شهر و نخاله هاى ساختمانى در 

فعال كردن رشد چرخه بيمارى تاثير بسزايى دارد.
هنرور يادآور شد: مردم در آموزش بايد ياد بگيرند كه چگونه 
با اين بيمارى مبارزه كنند و عامل اصلى در كنترل و مبارزه 
مشاركت مردم است زيرا هر جا دولت به تنهايى مسئوليت 
كارى را عهده دار شــده، آن كار عقيم مانده و به ســرانجام 
نرسيده اســت.رئيس مركز بهداشت استان گلستان گفت: 
گنبدكاووس، كرند، مراوه تپه، آق تقه، قازانقايه، داشلى برون و 
اينچه برون از مناطق آلوده به سالك در استان گلستان است.

 60 روستاى گنبدكاووس درگير بيمارى سالك است
عبدالقدير كريمى، معاون استاندار گلستان و فرماندار ويژه 
شهرســتان گنبدكاووس هم در اين همايش اظهار داشت: 
با توجه بــه اينكه در يكــى - دو ماه آينــده، منطقه آزاد 
تجارى اينچه برون، تصويب نهايى خواهد شــد، اگر درمان 
و پيشگيرى بيمارى سالك انجام نشود، به توسعه شهرستان 
آسيب خواهد زد. وى افزود: منطقه آزاد تجارى اينچه برون 
هر چهار شــاخص هوايى، دريايى، خشكى و ريلى را دارد، 
در صورتــى كه مناطق آزاد ديگر در كشــور اين ظرفيت را 
دارا نيستند و بايد زيرساخت ها مانند ارتقاى حوزه سالمت 
افزايش يابد. وى تصريح كرد: در حوزه كنترل و پيشگيرى 
بيمارى بايد مســئوليت اجتماعى برجسته شده و از طريق 

دهياران مشاركت مردمى افزايش يابد.
كريمى يادآور شــد: از آنجا كه نزديك حدود 60 روســتاى 
شهرســتان گنبدكاووس درگير اين بيمارى هســتند بايد 

آموزش مردم در دستور كار قرار گيرد.



��ر
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 الزم 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 كه 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 

بسته 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
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