
خسارت 1000ميليارد ريالى 
زلزله خراسان رضوى

30 درصد روستاهاى آذربايجان شرقى 
در مسير سيل ساخته شده اند

مدير كل مديريت بحران استاندارى در گفت و گو با قدس خبرداد  يك مسئول در گفت و گو با قدس:

مشــهد  مديــركل مديريــت بحران 
اســتاندار خراســان رضوى در خصوص 
خسارت ريالى زلزله اخير در استان اظهار 
داشت:طبق برآوردهايى كه در مرحله اول 
و ظرف هشت روز ابتدايى بروز حادثه  در 

خصوص ميزان...

ميهن نماينده آذربايجان شرقى در شوراى 
عالى استان ها گفت: 30 درصد از روستاهاى 
استان در مسير سيل ساخته شده اند.بهنام 
مفضفى در گفت و گو با خبرنــگار ما افزود: 
اغلب روســتاهاى آذربايجان شرقى به دليل 

.......صفحه3كوتاهى صورت گرفته... .......صفحه 2

كارگران، چوب ضعف مديريت دولتى را مى خورند
مديركل ورزش و جوانان استان:

بهره بردارى از ورزشگاه 
ايالم نيازمند پرداخت 

اعتبارات ملى است

.......صفحه 2

نمايندگان كارگران و كارفرمايان خراسان رضوي در ميزگرد قدس:

.......صفحه 4
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نماينده مردم دهلران:
  تحصيلكرده ها بيشترين قشر 

بيكار ايالم هستند
دهلران - خبرنگار قدس: نماينــده مردم دهلران، 
آبدانان، دره شــهر و بدره در مجلس شــوراى اسالمى 
گفــت: در جامعــه جــوان ايــالم، تحصيلكرده هاى 

دانشگاهى، بيشترين قشر بيكار جامعه هستند. 
شــادمهر كاظم زاده در بيســت و هشتمين جشنواره 
امتنان و تجليل از كارگران، گروه هاى كار و واحدهاى 
نمونه با بيان اينكه هم اكنون بحث اشتغال مهم ترين 
دغدغه نظام است، اظهار داشت: اكنون جمعيت فعال 
25 ميليون نفرى در كشور داريم كه 12/5 درصد آن ها 
بيكار هستند. كاظم زاده با اشاره به اليحه برداشت يك 
ميليارد و 500 ميليــون دالر اعتبار از صندوق ذخيره 
ارزى كشور، يادآور شد: اين ميزان براى ايجاد 160هزار 
شغل در مناطق مرزى و روســتايى از طرف دولت به 

مجلس ارائه شده كه اميدواريم به نتيجه برسد.

حسينى شاهرودى مطرح كرد
 لزوم شفاف سازى موضع نامزدها 

درباره قانون هدفمندى يارانه ها 
شــاهرود - خبرنگار قدس:عضو هيئت رئيســة 
كميســيون اقتصادى مجلس بر لزوم شــفاف سازى 
نامزدها دربــارة قانون هدفمندى يارانه ها تأكيد كرد و 
گفت: پرداخت يارانه نقدى به همه دهك ها مغاير با روح 

قانون هدفمندى يارانه ها است.
سيدحسن حسينى شاهرودى گفت: يكى از مشكالت 
اقتصادى جامعه، قانون هدفمنــدى يارانه ها بوده كه 
اين قانون نيز در دولت دهم و يازدهم بدرســتى اجرا 
نشده و تنها بخش پرداخت يارانه نقدى، آن هم بدون 

هدفمندى بين همه دهك هاى جامعه اجرا شد.
وى افزود: در مجلس نهم و دهم به دولت تكليف شد كه 
قانون هدفمندى يارانه ها را بدرستى اجرا كنند و يارانه را 
به سمت توليد و دهك هاى محروم جامعه هدايت كنند.
وى گفت: داوطلبان رياست جمهورى بايد موضع خود 

نسبت به قانون هدفمندى يارانه ها را مشخص كنند.
حسينى شــاهرودى ادامه داد: مجلس در بودجه سال 
96 نتوانســت دولت را نســبت به حــذف دهك هاى 
پر درآمد متقاعد كند، امــا دولت را مكلف به افزايش 
يارانه دهك هاى محروم تحت پوشــش كميته امداد و 

بهزيستى كرد.

فرماندار اعالم كرد
 سرمايه گذارى 150 ميليارد ريالى 

شركت هاى هندى در ورامين
در  ورامين  فرمانــدار  ورامين- خبرنگار قــدس: 
حاشيه نشست مشترك با شركت هاى سرمايه گذارى 
هندوستان گفت: با هماهنگى هاى به عمل آمده، يك 
شــركت هندى كه در زمينه فعاليت هاى ريخته گرى 
مشغول كار است، با سرمايه گذارى 150 ميليارد ريالى 
در شهرستان ورامين مستقر شده و به فعاليت توليدى 

خواهد پرداخت.

نماينده مردم اراك:
  استان ها سهم مناسبى از اعتبارات 

دولتى ندارند
 اراك: نماينده مردم اراك، خنداب و كميجان در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: دستگاه هاى ملى 
براى هزينه كرد مناسب اعتبارات فعاليت مناسبى انجام 
نمى دهند، در صورتى كه همين اعتبارها به صورت استانى 

بسيارى از مشكالت را رفع مى كند.
علــى اكبر كريمــى افزود: ما كماكان نســبت به برخى 
از سهم ها مانند ســه درصد سهم نفت و نحوه توزيع در 

استان ها معترض هستيم.
نماينده مردم اراك، خنداب و كميجان در مجلس شوراى 
اســالمى درباره فضاى كالن اقتصادى عنــوان كرد: در 
موضوع بيكارى به عنوان يكى از چالش هاى بخش اقتصاد 
كشور در تابستان، سال گذشته براساس آمار اعالم شده 
به نرخ 12 و 7 دهم درصد رســيديم كه باالترين نرخ از 
ســال 90 تاكنون بود و سال 94 نرخ 11 درصد را تجربه 
كرديــم. وى ادامه داد: همچنين ســال 94 نرخ بيكارى 
دانش آموختگان دانشــگاهى 18 و نيم درصد بود و اين 

موضوع نشان مى دهد در اين بخش مشكل جدى داريم.
به گفته نماينده اراك، خنــداب و كميجان، تالش هايى 
در مجلس شــوراى اســالمى براى بهبود نظام بانكدارى 
كشور در حال انجام است و در كميسيون اقتصادى قانون 
بازنگرى در نظام بانكدارى كشــور مورد توجه قرار گرفته 
كه اميدواريم، امسال به تصويب برسد.كريمى در خصوص 
پايدار نبودن وضعيت مالى دولت به عنوان دومين چالش 
بخش اقتصاد كشــور، گفت: اگر بودجه دولت به صورتى 
باشد كه جريان آتى منابع نتواند، تعهدات پيش بينى شده 
براى دولت را تأمين كند، ناپايدارى بودجه را براى دولت 
رقم مى زند و در ســال هاى اخير به جايى رسيده ايم كه 
90 درصد بودجه سهم هزينه هاى جارى مى شود و ميزان 

اعتبارهاى بخش عمرانى كاهش مى يابد.

 حمايت دولت از خودروسازى 
دليل افت كيفيت است

خرم آباد: عضو كميسيون عمران مجلس شوراى 
اسالمى گفت: يك بار براى هميشه بايد حمايت 
دولت از شركت هاى خودروساز قطع شود تا اين شركت ها 

ارتقاى خدمات و محصوالت را در دستوركار قرار دهند.
مجيد كيان پور اظهار كرد: بايد صنعت خودروســازى از اين 
حمايت يكطرفه دولت، خارج شــود و اجازه دهيم كه بخش 
خصوصى هم وارد اين عرصه شود و رقابت كند.وى تأكيد كرد: 
رقابت نداشتن و انحصارگرايى در صنعت خودروسازى سبب 
شده كه عمدتاً خودروهايى بى كيفيت و با فناورى پايين توليد 
شود و اين كار عمالً هدررفت سرمايه است.عضو كميسيون 
عمران مجلس شــوراى اســالمى گفت: بايد تالش كنيم، 
خودروهاى توليدى داخل كشــور با فناورى روز دنيا همراه 
باشــد. خودروهاى باكيفيت در سطح جهانى از لحاظ ايمنى 

و فنى شرايط بسيار بهترى نسبت به توليدات داخل دارند.
وى با بيان اينكه بحث اشتغال شركت هاى خودروساز هم 
مطرح است، افزود: بايد با درنظر گرفتن تمام جوانب يك 
بار درخصوص صنعت خودروسازى تصميمى اتخاذ شود 
كه به نفع همگان باشد تا هم مردم از فناورى روز استفاده 

كنند و هم در بحث اشتغال به كسى لطمه وارد نشود.

خبر

مدير عامل سازمان تأمين اجتماعى كشور:

4 بيمارستان در 
نقاط محروم امسال 

به بهره بردارى 
مى رسـد

ايالم  مديركل ورزش و جوانان ايالم گفت: بهره بردارى 
كامل از ورزشگاه 15هزار نفرى استان به اعتبارات ملى نياز 
دارد.بهــروز حيدرزاده در گفت و گو بــا خبرنگار ما، با بيان 
اينكه دو سال اســت، اعتبارات اين پروژه كه بايد از محل 

اعتبارات ملى تأمين مى شد...

.......صفحه3 

يزد - سميه شــرف دينى  شهرستان بافق 
على رغم داشتن معادن بسيار و مهاجرپذير بودن 
از كمبود مدارس مناسب و استاندارد رنج مى برد. 
بســيارى از اين مدارس داراى عمر بااليى هستند 
و به صورت دو نوبته اداره مى شوند و استانداردهاى 

الزم را ندارند.
فرماندار بافق بهمن ماه پارســال در جلسه شوراى 
آموزش و پرورش بافق با بيان اينكه وضعيت برخى 
آموزشــگاه هاى اين شهرســتان مطلوب نيست، 
گفته بود كه: وضعيت آموزشى شهرستان، زيبنده 
مجموعه آموزش و پرورش استان نيست و برخى 

مدارس آن وضعيت فيزيكى مناسبى ندارند.
به گفته محمد زاده رحمانى بعضى از دانش آموزان 
بافقى در مدارسى كه بيش از چهار دهه از عمر آنان 
مى گذرد، مشغول به تحصيل هستند و اگر خداى 
ناكرده حادثه اى ناگوار رخ دهد، همه ما مسئول و 

پاسخگو هستيم.
وى افزود: وضعيت فيزيكى و ســاختمانى مدارس 
بافق نســبت به مدارس ســاير شهرســتان هاى 
اســتان يزد، مناسب نيســت و بررسى و پيگيرى 
و رفع مشــكالت فراوان اين اداره و مدارس سطح 
شهرستان نيازمند هماهنگى بين بخشى و جذب 

خيران مدرسه ساز است.

  40درصد مدارس بافق تخريبى است
مديركل آموزش وپرورش بافق نيز در گفت وگو با 
خبرنگار ما اظهار داشت: با بررسى هاى انجام شده، 
از مجموع 64 آموزشگاه شهرستان، 15 آموزشگاه 
بايد تخريب و بازسازى و 9 آموزشگاه هم بايد مقاوم 
سازى شــود كه اكثر اين مدارس در دوره ابتدايى 
هســتند. على اصغر رنجبر بافقى گفت: نزديك به 
40 درصد از مدارس بايد تخريب و بازســازى و يا 
مقاوم سازى شوند كه براى ساخت 15 آموزشگاه 
با 102 كالس درس افزون بر 200 ميليارد ريال و 
براى مقاوم سازى و استانداردسازى 9 آموزشگاه با  
72 كالس درس افزون بر 50 ميليارد ريال اعتبار 

الزم است. 
دانش آموزان  شــمار  افزود:  وى 
شهرستان بافق در سال تحصيلى 
96-95، افــزون بــر 9500 نفر 
اســت و هنوز چهار آموزشــگاه 
به صــورت دو نوبتــه (نوبت در 

گردش) فعاليت مى كنند.
اين مسئول تصريح كرد: به دليل 
تغيير نظام آموزشى به (6-3-3) 
شمارى از مدارس با كمبود فضا 
روبه رو هستند كه با استفاده از 
كانكس يا تغيير كاربرى فضاهاى 
موجود، مشكل به صورت موقت 

رفع شده است.
به  ساخت:  خاطرنشــان  رنجبر 
دليل كمبود فضاى آموزشــى و 
براى اينكه شــمارى از مدارس 

از نوبت بندى خارج شــوند، برخى از مدرسه ها با 
ديوارهاى پيش ساخته به دو قسمت تقسيم و به 

دو آموزشگاه مجزا تبديل شده اند.

بافق  وپرورش  آموزش  مديركل 
گفت: با مصوبه شوراى آموزش 
و پرورش شهرستان ومشاركتى 
كه امســال اولياى دانش آموزان 
داشــته اند، مقدارى از مشكالت 
مدارس حل شــده، ولــى اين 
مدارس هنــوز از نظر تجهيزات 
و امكانات با كمبودهاى بسيارى 

روبه رو هستند. 

 كمبود وسايل و لوازم 
آموزشى

رنجبر تصريح كرد: بســيارى از 
وســايل و تجهيزات مدارس با 
توجه به نظام جديد آموزشــى 
بايد به روزرســانى يا خريدارى 
شود؛ بويژه درهنرستان هاى فنى 
و حرفه اى و كاردانش كه نه تنها از كمبود وسايل 
و لوازم مورد نياز رنج مى برند بلكه با تغييراتى كه 
در محتواى كتاب هاى آموزشــى و كارگاهى آن ها 

صورت گرفته، نياز به تهيه ابزار و وسايل جديدى 
دارند كه هزينه هاى آن بسيار باالست و همچنين 
تهيه مواد مصرفى با قيمت هاى باال هم مشكل را 
دوچندان كرده است. وى در خصوص كمك خيران 
افزود: آموزشگاه هاى خيرساز زنده ياد حسين جان 
ابراهيمى و شــادروان حاج جواد معظمى در دهه 
فجر سال گذشته به بهره بردارى رسيد و سبب شد 
چهار مدرسه ابتدايى از دو نوبته بودن خارج شود. 
رنجبر يادآور شــد: آموزشگاه 12 كالسه ياوران 
مهدى(عج) توســط مجتمــع معدنى و صنعت 
آهن وفوالد بافق، آموزشگاه خيرساز 12 كالسه 
شــهرك فرهنگيان و دو مدرســه 6كالســه در 
شهرك امام حسين(ع) بامشاركت 35 درصدى 
نيكوكاران شركت سنگ آهن مركزى بافق آغاز 
شــده كه پس از انجام 35درصد از ساخت اين 
آموزشگاه ها، اداره كل نوسازى مدارس، اداره كل 
آموزش و پرورش و مجمع خيرين اســتان طى 
تفاهمنامه منعقد شده، ساخت اين مدارس را به 

پايان خواهند رساند. 

  مديران، فرصت عمل ندارند
يادآور مى شــود: معاون مدير كل سازمان نوسازى 
مدارس اســتان يزد در پاسخ به پرسش هاى ما در 
مورد وضعيت مدارس بافق پس از چند روز وعده 
به پاسخگويى، كوتاهى كرد و سرانجام با اشاره به 
اينكه تازه به اين ســمت منصوب شده وسرشان 

شلوغ است، جوابگوى ما نبود.
همچنين موضوع را تلفنى با مديرعامل ســازمان 
نوسازى مدارس مطرح كرديم، اما او هم گفت كه 
پرســش ها را براى خودم بفرستيد كه چنين نيز 
كرديم، اما وى هم مانند معاون خود شايد به دليل 

مشغله زياد وقت پاسخگويى نداشت!
به نظر مى رســد اين سازمان براى بهبود وضعيت 
مدارس بافق، فقط در حال فكر كردن و تدبير است 
و هنوز براى پياده كردن آن در عرصه عمل فرصتى 

به دست نياورده است.

مديران از پاسخ طفره مى روند 
شهر ثروتمند بافق از مدارس فرسوده رنج مى برد

مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس استان:
 30 درصد اعتبار مدرسه سازى ايالم 

توسط خيرين تأمين مى شود
ايالم- خبرنگار قدس  مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس 
ايالم گفت: 30 درصد اعتبار مدرسه سازى در اين استان با مشاركت 

افراد خير تأمين مى شود.
سعيد هژبرى بيان داشــت: اين افراد تاكنون در مجموع 221 فضاى 
آموزشى با 736 كالس درس با 512 ميليارد ريال هزينه در اين استان 
احداث كرده اند. وى از تكميل 13 فضاى آموزشى با 15 هزار و 500 
متر مربع و 120 ميليارد ريال اعتبار در ســال جارى خبرداد و يادآور 

شد: افزون بر اعتبارات دولتى و كمك خيرين، بنياد بركت نيز از سال 
90 تاكنون ساخت 39 فضاى آموزشى را در اين استان با 177 ميليارد 
ريال اعتبار آغاز كرده كه 22مورد به بهره بردارى رسيده و بقيه نيز در 

دست ساخت است. 
وى با بيان اينكه عمده برنامه اين دســتگاه اجرايى حذف 57مدرسه 
فعلى به صورت كانكس تا سه سال آينده از چرخه استفاده آموزشى و 
جايگزينى آن ها با مدارس جديد است، اظهارداشت: عمده اين فضاهاى 
آموزشى كانكسى در مناطق سخت گذر شمال و جنوب استان شامل 
هليالن و موسيان واقع شده اند كه در كاهش كيفيت آموزشى تأثيرگذار 
هستند. وى با اشاره به اينكه امسال 11مورد از اين كانكس ها با مدارس 
جديد جايگزين شــد، ولى خروج كامل آن ها در برنامه اى سه ساله در 

دســتور كار قرار دارد، افزود: هم اكنون 86 فضاى آموزشى تخريبى در 
استان وجود دارد كه از اين شمار، 24مدرسه در شهر ايالم و بقيه به طور 
عمده در دره شهر و آبدانان قرار دارند. مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز 
مدارس اســتان ايالم به يك هزار و 100 واحد فضاى آموزشى استان 
اشــاره و خاطرنشــان كرد: 17درصد از اين فضاها به مقاوم سازى نياز 
دارند، در حالى كه با 30 درصد هزينه ساخت و ساز يك مدرسه مى توان 
اين مدارس را ايمن سازى كرد. وى گفت: در صورت ساخت 86 فضاى 
آموزشى جديد، همه مدارس تك نوبته خواهند شد. مديركل نوسازى، 
توســعه و تجهيز مدارس استان ايالم با اشاره به نياز مدارس استان به 
80 سالن ورزشى، افزود: تاكنون هشت مورد به بهره بردارى رسيده و 9 

فضاى ديگر شامل سه استخر و 6 سالن ورزشى نيز ناتمام است.
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فريـم؛ 
اينجا كاشف 

مى شويد...
رقيه توســلى  اين جمله را از يك شمالى بپذيريد 
كه «آدِم قبل از ديدن فريم ديگر هرگز همان آدم بعد 
از ديدن فريم نيســت». سحرانگيزى و شكوهى در اين 
سرزمين نهفته است كه عقل و هوش هر مسافرى را در 

دم مى ربايد. هر مسافرى را.
آن قدرها كه وادارش مى ســازد در دشت بيكرانه اش 
بچرخد و زيرلبى جز اين با خود زمزمه نكند كه: عمرى 

كه صرف عشق نگردد بطالت است... .
و اما اين «فريم» شــورانگيز كجاست؟ درباره موقعيت 
جغرافيايى اين شهر بايد گفت كه منطقه اى ييالقى در 
بخش دودانگه در 65 كيلومترى شهرستان سارى است 

كه با نام «پريم» يا «فريم» خوانده مى شود.
اين شهِر استان مازندران از گردهم آمدن روستاهايى چون 
امامزاده على، شلدره، تالوك، كهنه ده، محمدآباد، پهندر، 
واودره، رســكت، على آباد، جعفركال، مجى دينه سر و... 
تشكيل شده است كه سال هاست با مركزيت محمدآباد 

شناخته مى شود.

در شهرستان 
بافق براى ساخت 

15آموزشگاه با 
102كالس درس 

200ميليارد ريال و 
براى مقاوم سازى 

9آموزشگاه با 
72كالس درس 
50ميليارد ريال 
اعتبار الزم است 

بــرش



 خريد گندم در شادگان
 به 20 هزار تن رسيد

 اهواز: معاون فرماندار شــادگان گفت: 20 هزار تن گندم از 
كشاورزان شادگان خريدارى شده است. 

وى با اعالم اينكه خريد مازاد محصوالت گندم، جو و كلزا در 
سه مركز خريد غالت آبشار، غريبه و دارخوين توسط سازمان 
تعاون روســتايى با نظارت مديريت جهاد كشاورزى شادگان 
ادامه دارد، افزود: در چهار ســال گذشته 90 هزار تن گندم 
مازاد كشاورزان شــادگانى، 4000 تن جو و 700 تن كلزا با 

قيمت تضمينى از كشاورزان شادگانى خريدارى شده است.
آلبوغبيش اظهار داشت: آمار خريد گندم كشاورزان شادگان 
از 13 هزار تن در ســال 92 با رشد 1 و 6 دهم برابرى به 34 

هزار و 133 تن در سال 95 رسيده است.

  حمايت دولت از خودروسازى 
دليل افت كيفيت است

 خرم آباد: عضو كميسيون عمران مجلس شوراى 
اســالمى گفت: يك بار براى هميشه بايد حمايت 
دولت از شركت هاى خودروساز قطع شود تا اين شركت ها 

ارتقاى خدمات و محصوالت را در دستوركار قرار دهند.
مجيد كيان پور اظهار كرد: بايد صنعت خودروسازى از اين 
حمايت يكطرفه دولت، خارج شود و اجازه دهيم كه بخش 

خصوصى هم وارد اين عرصه شود و رقابت كند.
وى تأكيد كرد: رقابت نداشتن و انحصارگرايى در صنعت 
خودروسازى سبب شده كه عمدتاً خودروهايى بى كيفيت 
و با فناورى پايين توليد شــود و ايــن كار عمًال هدررفت 

سرمايه است.
عضو كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى گفت: بايد 
تالش كنيم، خودروهاى توليدى داخل كشــور با فناورى 
روز دنيــا همراه باشــد. خودروهاى باكيفيت در ســطح 
جهانى از لحاظ ايمنى و فنى شرايط بسيار بهترى نسبت 

به توليدات داخل دارند.
وى با بيان اينكه بحث اشتغال شركت هاى خودروساز هم 
مطرح است، افزود: بايد با درنظر گرفتن تمام جوانب يك 
بار درخصوص صنعت خودروســازى تصميمى اتخاذ شود 
كه به نفع همگان باشد تا هم مردم از فناورى روز استفاده 

كنند و هم در بحث اشتغال به كسى لطمه وارد نشود.

بنيانگذار نخستين آزمايشگاه پالسماى 
دانش آموزى كشور:

  كردكوى به قطب علمى و عملى 
پالسماى كشور تبديل مى شود

 كردكوى: بنيانگذار نخســتين آزمايشگاه پالسماى 
دانش آموزى كشــور گفت: شهرســتان كردكوى در 
آينده اى نزديك به قطب علمى و عملى پالسماى كشور تبديل 
مى شود. ابوالفضل مازندرانى افزود: با اينكه شهرستان كردكوى در 
حوزه پالسما به چنين موفقيت بزرگى دست يافته است، حضور 
نيافتن مديران مدارس كردكــوى، دانش آموزان و خانواده هاى 
آن ها در آزمايشگاه پالسماى دانش آموزى، براى بنده و مجموعه 

آزمايشگاه بسيار ناراحت كننده و دردآور است.
وى ادامه داد: هر روزه از ســوى مدارس مختلف استان گلستان 
بازديدهاى دانش آموزى از آزمايشــگاه پالســما انجام مى شود 
به عنــوان مثال گنبدى ها يــك بار در هفته به طــور ثابت از 
آزمايشــگاه پالســماى دانش آموزى كردكوى بازديد كرده و از 

خدمات آن بهره مند مى شوند.
مازندرانى از چاپ پنج نشريه و مجله علمى در مورد علم پالسما 
با طراحى هاى روز دنيا خبر داد و گفت: تحقيق و گردآورى اين 
مجالت و نشريات توسط دانش آموزان انجام شده و كاربردهاى 

علم پالسما در آن تشريح شده است.
وى با بيان اينكه ســاخت نرم افزار آموزشــى پالســما از ديگر 
اقدام هاى ما طى فعاليت 6 ماهه آزمايشــگاه بوده است، اذعان 
كرد: اين نرم افزار به كاربردها و دستگاه هاى پالسما و جزئيات علم 
پالسما پرداخته است و همچنين چاپ يك كتاب در خصوص 
پالســما در دســتور كار قرار دارد كه در حال حاضر در مرحله 
ويرايش اســت. وى با بيان اينكه نخستين همايش پالسماى 
دانش آموزى كشــور هفته آينده در شهرستان كردكوى برگزار 
مى شود، تصريح كرد: از سراسر كشور مى توانند در اين همايش 
شركت كنند كه تاكنون حدود 190 مقاله براى شركت در اين 

كنفرانس به دبيرخانه ارسال شده است.

در سال 95
   گاز، جان 30 مازندرانى را گرفت

ســارى - خبرنگار قدس: مديركل پزشكى قانونى مازندران 
گفت: در سال گذشــته 30 مازندرانى بر اثر مسموميت با گاز 
منوكسيدكربن جان خود را از دست دادند در حالى كه در مدت 

مشابه سال ما قبل آن تنها 12 نفر جان باختند.
دكتر على عباسى با اشاره به اينكه فوتى هاى ناشى از گازگرفتگى 
افزايش چشمگيرى داشته است، افزود: از كل فوت شدگان ناشى 

از مسموميت با گاز در سال گذشته 23 مرد و بقيه زن بوده اند.
وى يادآور شد: بيشترين آمار مرگ  و مير ناشى از مسموميت با 
گاز منوكسيدكربن در شهرستان هاى نوشهر با هشت و بهشهر با 

پنج فوتى ثبت شده است.

يك مسئول در گفت و گو با قدس:

30 درصد روستاهاى آذربايجان شرقى در مسير سيل ساخته شده اند
��ر

ميهن- عليرضــا لعل اكبرى  نماينده 
آذربايجان شرقى در شوراى عالى استان ها 
گفت: 30 درصد از روستاى استان در مسير 

سيل ساخته شده اند.
بهنــام مفضفى در گفت و گو بــا خبرنگار ما 
آذربايجان شرقى  اغلب روســتاهاى  افزود: 
به دليــل كوتاهى صورت گرفته از ســوى 
دســتگاه هاى ذى ربط در مسير رودخانه ها 
بنا شــده و خطرات ناشــى از ســيل، اين 

روستاها را تهديد مى كند.
وى اظهار داشــت: وقوع سيل يك حادثه 
طبيعى بــه شــمار مى آيد، امــا ضرورى 
اســت كه دســتگاه هاى مرتبط بــا اتخاذ 
تصميم هاى صحيح مانع از وقوع خســارت 

به روستائيان شوند.

خسارت هاى امروز ناشى 
از غفلت هاى گذشته

وى با اشــاره به وقوع سيل اخير در استان 
و خســارت هاى فراوان آن خاطرنشان كرد: 
خســارت هاى امــروز روســتائيان حاصل 
بى تدبيرى و غفلت 30- 20 ســال گذشته 

مسئوالن است.
مفضفــى تصريــح كــرد: همان طــور كه 
شهردارى ها در شهرستان ها نسبت به صدور 
پروانه ساخت اقدام مى كنند و حساسيت هايى 
را اعمــال مى كننــد، ضرورى اســت كه در 
مناطق روســتايى اين توجه از سوى دهياران 

و مسئوالن روستايى صورت بگيرد.
نماينده آذربايجان شــرقى در شوراى عالى 
اســتان ها افزود: بهره گيرى از حمايت هاى 
دولتــى، بــه كارگيرى نظر كارشناســان و 
نظارت هــاى الزم از ســوى بنياد مســكن 
در امــر جانمايى و ســاخت و ســاز منازل 
روستايى كمك مؤثرى براى در امان ماندن 

روستائيان از سيالب ها مى كند.
در  روســتاهايى  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
آذربايجان شــرقى شناسايى شده اند كه در 
مسير سيل بنا شــده و با وقوع سيالب كل 

روستا از بين مى رود.

روستاهايى كه پس از امدادرسانى 
فراموش مى شوند

مفضفى بر ضرورت بهســازى بافت روستاها 
و رفــع تهديدها قبل از وقوع حوادث تأكيد 
كرد و اظهار داشــت: با بــروز هر حادثه اى، 

روســتاها سرازير  به  دولتى  دســتگاه هاى 
مى شــوند و كمك هايى صورت مى گيرد و 
آمارهايى را ارائه مى دهند، اما پس از مدتى 

اين روستاها به فراموشى سپرده مى شود.

ضرورت گسترش چتر بيمه 
بر سر روستاها

نماينده آذربايجان شــرقى در شوراى عالى 
استان ها، بيمه منازل، زمين ها و محصوالت 
كشــاورزى را از جمله نياز روستائيان استان 
برشمرد و گفت: در سيل اخير، به دليل نبود 
آذربايجان  بيمه، روســتائيان  چتر حمايتى 
شرقى خسارت هاى فراوانى را متحمل شدند.

وى افزود: اعطاى وام 10 تا 20 ميليون تومانى 
از ســوى بانك ها از اصلى تريــن تقاضاهاى 

روستائيان حادثه ديده استان است.

وعده تسهيالت بانكى و ديگر هيچ!
مفضفى افزود: با اينكه وعده هايى براى اعطاى 
تسهيالت به سيل زدگان از سوى بانك ها داده 

مى شود، اما در عمل اين گونه نيست.
نماينده آذربايجان شــرقى در شــوراى عالى 
اســتان ها تصريح كرد: بانك هاى دولتى براى 
پرداخت تسهيالت ضامن و وثيقه معتبر طلب 
مى كنند و در حالى كه اغلب منازل روستايى 
استان داراى سند ششدانگ است، اما بانك ها 

اسناد مالكيت روستائيان را نمى پذيرند.
وى خاطرنشــان كرد: بانك ها اسناد منازل 
روستائيان را به دليل اينكه تخريب شده اند، 
غيرقابــل قبول عنوان مى كنند و همين امر 

گاليه روستائيان را در پى داشته است.
وى تصريح كــرد: ضرورى اســت بانك ها 
در خصوص پرداخت تســهيالت به حادثه 
ديدگان ســيل، انعطاف بيشــترى به خرج 
دهند و فقط وعده داده نشود بلكه در عمل 

نيز بانك ها روستائيان را حمايت كند.
مفضفى به فعاليت خيرين و كمك هاى آنان 
در ســيل اخير استان اشاره كرد و گفت: در 
اين منطقه، مدارس نيز تخريب شــدند كه 
خيرين قول ساخت مجدد آن ها را داده اند.

فرصت كشت امسال را از كشاورزان 
نگيريد

وى كمك به كشــاورزان را بــراى احياى 
زمين هاى كشــاورزى ضرورى دانســت و 
اظهار داشــت: جهاد كشــاورزى استان و 
كارشناســان در اين خصوص كشاورزان را 
كمك كنند تا آنان فرصت كشــت امسال را 

از دست ندهند.
نماينده آذربايجان شــرقى در شوراى عالى 
از دستگاه هاى  استان ها تشكيل كارگروهى 
ذى ربط در استاندارى براى كمك به حادثه 
ديدگان را يادآور شــد و گفت: براى بررسى 
ميزان خسارت روستائيان اقدام هايى صورت 

گرفته است.

هنوز آمارهاى شفافى در دست نيست
مفضفى تصريح كــرد: رقم هاى متفاوتى در 
ارايه مى شود به  خصوص ميزان خسارت ها 
طــورى كه از 2 تا 5 ميليــارد تومان گفته 
شده، اما هنوز اعداد دقيق و شفافى گزارش 

نشده است.
نماينــده آذربايجــان شــرقى در شــوراى 
عالى اســتان ها اظهار داشــت: بازگشــايى 
راه هاى ارتباطى، پاكســازى و هموار سازى 
زمين هاى كشاورزى در اولويت دستگاه هاى 

امدادرسان است.

  ريل قطار با 970 ميليارد تومان اعتبار 
به همدان رسيد

اشاره  با  استاندار همدان  باشگاه خبرنگاران- همدان: 
بــه اينكه پــروژه راه آهن همدان حداقــل 970 ميليارد 
تومان هزينه در برداشت، گفت: تمام طول مسير محدوده 
راه آهن اســتان همدان بعد از برجــام و در دولت يازدهم 

ريل گذارى شد.
 اين خط راه آهن ســال 83 در ســفر مقام معظم رهبرى 
تصويب شد، اما در سال هاى بعد از اولويت اساسى بهره مند 
نشــد وگرنه در سال هايى كه، هم ارز بود، هم واردات ريل 

انجام مى شد، راه آهن مى توانست به بهره بردارى برسد. 
نيكبخت بيــان كرد: از 268 كيلومتر راه آهن، تمام مســير 
واقع در اســتان همدان و 20 كيلومتر هم از استان مركزى 
ريلگذارى نشده بود كه در چهار سال گذشته ريلگذارى شد.

 برپايى نمايشگاه كتاب در ايالم 
ايالم- خبرنگار قدس: مســئول فرهنگ و ارشاد اسالمى 
ايالم گفت: نمايشگاه كتاب با 30 هزار جلد در ايالم برپا شد.

اكبر اميدى اظهارداشــت: اين نمايشگاه به مدت 20 روز 
در مجتمع فرهنگى و هنرى ارشاد ايالم تا 29 ارديبهشت 

همه روزه از ساعت 8 تا 22 داير است. 

  به گل نشستن درختاِن زيبا و نادر 
در شهرستان فنوج
ايرانشــهر - خبرنگار 
و  زيبا  درختــان  قدس: 
نادر در شهرســتان فنوج 

به گل نشستند. 
كه  نــادر  درختاِن  ايــن 
بــه زبان محلــى «پَرپُك 
ناميــده   «parpok
ســاله  همه  مى شــوند، 
از اوايــل فصــل بهار و به 
به  شــروع  4مــاه  مدت 
گل  كه  مى كنند  گلدهى 

هاى نارنجى و قيفى شكل آن شكوه و جلوه خاصى به محيط 
اطراف خود بخشــيده است، به طورى كه هر رهگذرى را 
محو زيبايى خود مى كند. به گفته مردم محلى، جوشــانده 
برگ هــا و  گل هاى اين درختان خــواص درمانى دارد كه 
در گذشــته از آن براى درمان برخى بيمارى هاى عفونى، 
درمــان ديابت و فشــارخون اســتفاده مى شــد.  گلدهى 
اين درخــت به اندازه اى زياد اســت كــه از گل هاى آن 
براى خوراك دام  نيز اســتفاده مى شــود. خاستگاه اصلى 

اين درخت قاره هند است.

 پروژه فاضالب در پنج شهر مازندران 
اجرا مى شود

بهشــهر- خبرنگار قدس: مديرعامل آبفاى شهرى از 
دريافت تسهيالت براى اجراى پروژه هاى فاضالب در پنج 

شهر اولويت دار مازندران خبر داد.
ذاكرى در جلسه بررســى طرح هاى آب و فاضالب شرق 
مازندران با حضور دكتر شاعرى نماينده مردم نكا، بهشهر 
و گلوگاه افزود: پكيج تصفيه خانه فاضالب در منطقه پيلم 

كتى بهشهر از سوى پيمانكار در حال اجراست.
وى با بيان اينكه براى اتمام اين پروژه 2560 متر شــبكه 
فاضالب نياز است، يادآور شــد: در حال حاضر 980 متر 
شــبكه فاضالب در پيلم كتى اجرا و همچنين اجراى دو 
طرح آبرســانى با اعتبار 9 ميليارد ريال در بهشــهر آغاز 

شده است.
به گفته وى، در هر كدام از شهرهاى خليل شهر، رستم كال 

و گلوگاه نيز يك حلقه چاه در حال حفر و تجهيز است.
همچنين دكتر شاعرى نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه 
در مجلس شــوراى اسالمى گفت: به منظور اجراى بموقع 
ايــن طرح هــا، پيگيرى هاى الزم براى دريافــت اعتبار از 
طريق وزارت نيرو و شركت مهندسى آب و فاضالب كشور 

انجام مى شود.

یک ���،  یک ��ر

ايرانسرا

رقيه توسلى: اين جمله را از يك شمالى بپذيريد كه «آدِم 
قبــل از ديدن فريم ديگر هرگز همان آدم بعد از ديدن فريم 
نيست». سحرانگيزى و شكوهى در اين سرزمين نهفته است 
كه عقل و هوش هر مسافرى را در دم مى ربايد. هر مسافرى را.
آن قدرها كه وادارش مى سازد در دشت بيكرانه اش بچرخد و 
زيرلبى جز اين با خود زمزمه نكند كه: عمرى كه صرف عشق 

نگردد بطالت است...
و اما اين «فريم» شورانگيز كجاست؟ درباره موقعيت جغرافيايى 
اين شــهر بايد گفت كه منطقه اى ييالقى در بخش دودانگه 
در 65 كيلومترى شهرســتان سارى است كه با نام «پريم» يا 

«فريم» خوانده مى شود.
اين شــهِر اســتان مازندران از گردهم آمدن روستاهايى چون 
امامزاده على، شلدره، تالوك، كهنه ده، محمدآباد، پهندر، واودره، 
رســكت، على آباد، جعفركال، مجى دينه سر و... تشكيل شده 

است كه سال هاست با مركزيت محمدآباد شناخته مى شود.

لبخند مليح، نگاه شــاكرانه و نفِس گيج و به شــماره افتاده، 
از عوارض ديدن اين ييالق كوهستانى جلگه اى است. و صد 
البته كه كوه نشينان فريم به ديدن اين از خود بى خود شدِن 

گردشگراِن ديار سبزشان عادت دارند.
آن ها مى دانند بهشــت شــان، حرف هاى زيادى براى گفتن 
دارد. پس گاهى چاق سالمتى مى كنند و چاى آتشى تعارفت 
مى زنند و گاهى مى گويند اگر مى خواهيد از رمه شان عكس 

بيندازيد آن ها راضِى راضى اند و بعد تنهايتان مى گذارند.
مردمان كوهپايه جنوبى البرز عجيب خونگرم اند...

بــر بلنداى فريم، آنجا كه ســبزه زار و رودخانه و جنگل زير 
نگاهت پهن مى شود، انگار زمان از حركت مى ايستد و مسافر 
آمده است تنها به قصد همراز شدن با خالق طبيعت. به نيت 

ديدن نقاشى هاى ميزبان در نمايشگاهى زير سقف آسمان.
اين شــهر شمالى از سويى در حصار رشته كوه هاى البرز و از 
سمتى در آغوش دشت هاى چشمنواز و حاصلخيز است. در 
اين خّطه، مردمان با كشاورزى و دامدارى گذران عمر مى كنند 

و معيشت فريمى ها از راه زراعت محصوالتى چون گندم و برنج 
تأمين مى شود.

گندمزارهاى طاليى و پرخوشــه و شاليزارهاى خوش رنگ و 
لعاب اينجا هر قدم چشــمك مى زنند و گله هاى سربه هوا و 
پر جست و خيزى كه بره هايشان بى اغراق به زيبايى فريم اند. 
از آب و هواى مطبوع و پر اكسيژن اين ناحيه هرچه بنويسم، 
كم است. از روزهاى مه آلود و قطره هاى شبنم و از آسمانى كه 
آفتاب و ابرش را شايد هيچ كجاى ديگر پيدا نكنيم. از ضيافتى 
كه باد هميشــه به راه مى اندازد.بايد مسافر مازندران شويد تا 
چشم اندازهاى بكر دودانگه مسحورتان كند. مثل گردشگران 
عزيــزى كه وقت خداحافظى با اين اقليم، محال اســت يك 

جفت چشم هوشيار و شاعر با خود به سوغات نبرند. 

اگر گذرتان به دودانگه افتاد، حتماً خودتان را به ديدن يك برج 
ببريد. برجى كه در شيب تند كوهى سنگى بنا شده و همواره 

اين پرسش مطرح بوده كه اين بنا چگونه در اين شيب، دوام 
آورده است!؟

برج رسكت در روستاى رســكت دودانگه از بناهاى تاريخى 
و ديدنى قرن پنجم هجرى اســت كه احتمال داده مى شود، 
آرامگاه شــهريار ابن قارن يكى از شهرياران آل باوند در دوره 
سلجوقيان باشد. اين برج با 18 متر ارتفاع و سقفى مخروطى 
يكى از ساخته هاى مدور آجرى است كه جزو آثار ملى ايران 

محسوب مى شود.
برج رسكت افزون بر معمارى شگفت، دو سنگ نگاره به خط 
كوفى و پهلوى ساسانى دارد كه بر ارزش هنرى آن مى افزايد.

واقعاً اگر مى خواهيد، روزى خودتان را به ضيافت خلقت و به 
صداى بلبالن عاشق ميهمان كنيد بى معطلى راه بيفتيد به 
آدرس پريم... به نشانى روستاهايى كه رنگ خيال اند... آن جا 
كاشف مى شــويد... آن جا بى هيچ كم و بسيارى، يك تكه از 

بهشت است...

«فريم» ؛ اينجا كاشف مى شويد...
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روستاهايى در 
آذربايجان شرقى 

شناسايى شده اند كه در 
مسير سيل بنا شده و با 

وقوع سيالب كل روستا 
از بين مى رود

بــرش

خبر

ايالم  و جوانان  ايالم- خبرنگار قدس: مديركل ورزش 
گفت: بهره بردارى كامل از ورزشگاه 15هزار نفرى استان 

به اعتبارات ملى نياز دارد.
بهروز حيــدرزاده در گفت و گو با خبرنگار ما، با بيان اينكه 
دو سال است، اعتبارات اين پروژه كه بايد از محل اعتبارات 
ملى تأمين مى شــد، پرداخت نشده اســت، اظهارداشت: 
پيمانكار قبلى اين پروژه غيربومى بوده كه تعهدى نسبت 
به پروژه نداشته و با رايزنى با شركت توسعه اماكن ورزشى 

كشور، پيمانكار بومى تكميل آن را بر عهده گرفته است.
وى با اشاره به اينكه مسير دسترسى به اين ورزشگاه غيرمهندسى 
اســت، افزود: اين مسير در سيل دو سال گذشته تخريب شد، 
ولى با وجود گذشت دو سال، اين مسير هنوز بهسازى نشده و 

شهردارى ايالم بايد سريع تر اقدام به بهسازى آن كند.
وى مشكل تأمين آب آشاميدنى ورزشگاه 15هزار نفرى را 
مشــكل اصلى بهره بردارى كامل آن عنوان و تصريح كرد: 
در سال گذشته شركت آب و فاضالب هزينه اخذ اشتراك 

آب آشــاميدنى ورزشگاه را 480 ميليون تومان اعالم كرد 
كه در ســال جارى اين ميزان را بــه 800 ميليون تومان 
افزايش داده كه رقم بســيار چشمگيرى است و الزم است 

شركت آبفا در اين راستا همكارى الزم را داشته باشد.
وى با اشــاره به بهره بردارى و استفاده ورزشكاران ايالمى 
از پيســت تارتان اين مجموعه، بيان داشــت: در صورت 
بهره بردارى كامل از اين مجموعه، هيئت هاى ورزشــى در 

اين مكان استقرار خواهند يافت.

قدس: ادامه سريال معطلى مسافران در فرودگاه مشهد
نيش و نوش: واقعاً اين تأخير پروازها واسه مسئوالن فرودگاه 
مشهد حكم سريال رو پيدا كرده؛ فقط ميشينن تماشا ميكنن 

و از اون لذت ميبرن!
قدس: در منطقه الهيه مشهد، سنجاب ها از مردم نمى ترسند

نيش و نوش: اگه مردمم از ســنجاب ها نترسن ميشه يك 
زندگى مسالمت آميز كنار هم داشته باشن!

قدس: سيسمونى هاى ميليونى براى بچه هاى پر خرج
نيش و نوش: باالخره پول اختالس و ارتشا و زمين خوارى و 

حقوق نجومى بايد يك جايى خرج بشه!
قدس: انتقال تجارب شــهرى بين مديريت شهرهاى جهان 

اسالم در مشهد
نيش و نوش: مشهد هم قراره تجربه «اليت» رو به شهرهاى 

ديگه جهان اسالم انتقال بده!
قدس: رونمايى از گردنبند شبرنگ محافظ شتر براى كاهش 

تصادفات
نيش و نوش: چندوقت ديگه چند تا باند ســرقت راه ميفته 
كه ميگيرن گردن شترها رو قطع ميكنن تا گردنبندهاشون 

رو بدزدن!
قدس: نبود بهداشــت، زلزله زدگان بخش رضويه را تهديد 

مى كند
نيش و نوش: فعالً حواس همه مسئوالن به انتخابات معطوفه، 
تا بعد انتخابات مجبورن خود زلزله زده ها بهداشت رو رعايت 

و تأمين كنن!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

مديركل ورزش و جوانان استان:

بهره بردارى از ورزشگاه ايالم نيازمند پرداخت اعتبارات ملى است



مديركل  مشــهد- فاطمه معتمدى  
مديريت بحران استاندارى خراسان رضوى 
در خصوص خســارت ريالى زلزله اخير در 
استان اظهار داشــت:طبق برآوردهايى كه 
در مرحله اول و ظرف هشــت روز ابتدايى 
بروز حادثه  در خصوص ميزان خســارت 
ريالى زلزله انجام شــد 860 ميليارد ريال 
ميزان خسارت ناشى از زلزله فروردين ماه 

سال جارى در استان است.
حجت على شايانفر در گفت و گو با خبرنگار 
ما افزود: از اين ميزان خسارت برآورد شده 
30 ميليارد ريال مربوط به خســارت زلزله 
ميليارد  اســتان،560  بخش كشاورزى  به 
ريال به بخش اماكن مسكونى و تجارى  و 
270 ميليارد ريال نيز در حوزه تأسيسات 

زير بنايى برآورد شده است.
وى اضافــه كــرد:در روزهــاى اوليه بروز 
حادثــه با هــدف پيگيرى تأميــن اعتبار 
جبران خسارت اين برآورد انجام ودر قالب 

فرم هاى خسارت  به تهران ارسال شد.
وى اضافــه كرد:با توجه بــه پس لرزه ها و 
اضافه شدن خسارت ها، برآورد مرحله اول 
در دست تكميل و بررسى است با اين همه 
پيش بينى ما اين اســت كه ميزان خسارت 

به هزار ميليارد ريال برسد.
وى با بيــان اينكه پيگيــر دريافت اعتبار 
براى جبران خســارت زلزله به اســتان از 
طريق وزارت كشــور هســتيم، يادآورشد: 
وزارت كشــور نيز موضوع را به ســازمان 
برنامــه و بودجه ارجــاع و از آن جا نيز به 
هيئت وزيران ارسال شــده است و اكنون 

بايد منتظــر تصويب هيئــت وزيران بود، 
تا اگر تأييد شــود بتوان در قالب اعتبار و 
تســهيالت بخش اعظم خســارت وارده را 

جبران كرد.

 1545 پس لرزه
وى ادامــه داد:از زلزلــه 6 ريشــترى 16 
فروردين ماه جارى در استان تا ديروز (10 
ارديبهشت) هزار و 545 پس لرزه رخ داده 

اســت كه 144 مورد آن بيش از 3 ريشتر 
بوده است.وى درباره روند بازسازى مناطق 
زلزله زده نيز تصريح كرد: با وجود زمان بر 
بودن پروســه تأمين اعتبار اما با هماهنگى 
انجام شــده و پيگيــرى و اقدام هاى بنياد 
مسكن كار بازســازى در حال انجام است 
و تاكنون 432 واحد مســكونى و معيشتى 

آوار بردارى شده است.
مديــر كل مديريــت بحران اســتاندارى 

خراســان رضوى خاطرنشــان كرد:از اين 
شــمار 112 مورد براى دريافت تسهيالت 
به بانك معرفى شــده است و پيكنى 150 

واحد نيز انجام شده است.
وى با بيــان اينكه فنداســيون يك واحد 
نيز انجام شــده است، اذعان داشت: برنامه 
بازسازى به گونه اى طراحى شده است كه 
تا آخر مهر ماه سال جارى بازسازى 2000 

واحد انجام شود. 

��ر � ا��خابات
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 تعيين 212 شعبه أخذ رأى در بهارستان
بهارستان- خبرنگار قدس: فرماندار بهارستان گفت: 212 
شعبه أخذ رأى در اين شهرستان براى انتخابات دوازدهمين 
دوره رياست جمهورى و پنجمين دوره شوراهاى اسالمى شهر 

و روستا پيش بينى شده است .
سليمان پور با اعالم اينكه تمام تدابير و تمهيدات الزم براى 
برگزارى يك انتخابات باشكوه انديشيده شده است، افزود: از 
اين شمار 114 شعبه در بخش گلستان و 98 شعبه در بخش 

بوستان در نظرگرفته شده است.
وى افزود: از اين شــمار دو شعبه سيار خواهد بود، همچنين 
شمار شعب أخذ رأى شهرى 195 شعبه است كه انتخابات 
شوراهاى اسالمى در آن ها به صورت تمام الكترونيك برگزار 

مى شود. 
وى گفت: براى 5 روستاى شهرستان نيز 17 شعبه اخذ رأى 

در نظر گرفته شده است. 

مدير كل مديريت بحران استاندارى در گفت و گو با قدس خبرداد 

به بركت موقوفات خسارت 1000ميليارد ريالى زلزله خراسان رضوى
 28 نفر از محرومان مازندرانى 
به زيارت عتبات عاليات مى روند

ســارى - خبرنگار قدس: مديركل اوقاف و امور خيريه 
مازندران گفت: در راســتاى اجراى امينانه نيات واقفان و از 
محل درآمد موقوفــات مرتبط، 28 مازندرانى در قالب طرح 

زائران حرم حسينى به زيارت عتبات عاليات اعزام مى شوند.
حجت  االسالم ستار عليزاده اظهار كرد: اين طرح همزمان با 
سراسر كشور از محل موقوفات استان كه داراى نيت هايى در 

اين زمينه هستند، اجرا مى شود.
وى اضافــه كرد: اجراى امينانه نيت واقف يكى از برنامه هاى 
اصلى و وظايف سازمان اوقاف و امور خيريه به  شمار مى  رود و 

چندين مرتبه در طول سال اجرا مى شود.
مديركل اوقاف و امور خيريه مازندران از اجراى طرح زائران 
حرم حسينى در مازندران خبر داد و گفت: زائران حسينى از 
جوار آستان مقدس امامزاده عباس(ع) سارى به زيارت عتبات 
عاليات اعزام مى شوند و براى هر زائر حدود 2ميليون تومان 

هزينه خواهد شد

 پايان مرمت و بهسازى موزه گرگان

گرگان: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى گلستان از بازگشايى موزه گرگان در 28 
ارديبهشت ماه مصادف با روز جهانى موزه و ميراث فرهنگى 

خبر داد.
ابراهيم كريمى با اشاره به طوالنى شدن عمليات بهسازى و 
مرمــت موزه گرگان به دليل متفاوت بودن اعتبارات مصوب 
و تخصيصى، گفت: اين پــروژه از محل اعتبارات 1395 در 
دو مرحله 200 و 500 ميليون تومان اعتبار داشــت و حتى 
اگر تا 28 ارديبهشــت مصادف با روز جهانى موزه و ميراث 
فرهنگى، عمليات بهسازى و مرمت به پايان هم نرسد، موزه 

بازگشايى مى شود.
وى ادامه داد: درِ موزه در حالى به روى بازديدكنندگان بسته 
شــد كه موزه گرگان، رديف اعتبارى مجزا نداشت و حجم 
باالى كار از يكســو و محدوديت هــاى مالى براى تخصيص 
اعتبار از ســوى ديگر سبب شد، كار مرمت، سال ها به طول 
انجامد. البته مرمت محوطه بيرونى، فضاى سبز داخل و نماى 
بيرونى موزه باقى مانده اســت كه اگر قرار باشد با اين روند 
تخصيص آن ها را هم تكميل كرده و سپس درِ موزه به روى 

بازديدكنندگان گشوده شود، زمان بر خواهد بود.
شايان ذكر است كه تيرماه سال 1390 بود كه موزه منطقه اى 
گرگان و نخســتين موزه منطقه اى شــمال كشور به روى 
بازديدكنندگان بســته شد و قرار بود پس از گذشت سه ماه 
و با پايان تعميرات (رنگ آميزى ديوارهاى داخلى) درِ آن به 
روى عالقه مندان به آثار تاريخى باز شود، اما با اينكه عمليات 
تعميرات دو ماه بيشتر ادامه نداشت، ولى درِ موزه همچنان 

بسته ماند.

مدير اجتماعى اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى استان:

 اصفهان 6400 شهيد كارگر تقديم نظام 
و انقالب كرده است

اصفهان- خبرنگار قدس: مدير اجتماعى اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى اصفهان اعالم كرد: اين اســتان 6400 
شــهيد كارگر تقديم نظام و انقالب كرده كه تجديد ميثاق 
با شــهداى كارگر يكى از مهم ترين برنامه هاى اين اداره در 

هفته كارگر است.
احمدرضا پرنده در گفت و گو با خبرنگار ما با گراميداشت هفته 
كارگر افزود: افرادى كه در يك جامعه شاغل هستند، بايد تابع 
يك قانون حقوقى باشند، مثل كارمندان دولت كه تابع قانون 
استخدام كشورى هستند يا افرادى كه در نيروهاى نظامى و 

انتظامى، قوانين خاص كار خود را دارند.
وى ادامه داد: افرادى كه به هر نحوى شاغل و مشمول قانون 
كار جمهورى اسالمى ايران هستند، كارگر محسوب مى شوند 
و يك كارگر مى تواند مهندس، پزشــك يا كارگر شهردارى 

باشد.
وى اظهار داشت: هم اكنون استان اصفهان حدود يك ميليون 
و70هزار نفر نيروى كارگر دارد كه در حدود 100هزار واحد 

صنعتى و صنفى مشغول كار هستند.
وى با اشــاره به وجود كارگران نخبه، خالق و كارآفرين در 
استان اصفهان، خاطرنشان كرد: بسيارى از كارآفرينان نمونه 
اســتان، همان كارگران ديروزهســتند كه با ابتكارات خود 

محيط هاى كسب و كار جديد را ايجاد كرده اند.
وى با اشــاره به اعزام كارگران رتبه اول مسابقات قرآن براى 
حضور در مســابقات ملى قرآن، ادامــه داد: در اين دوره از 
مســابقات سه نفر از كارگران اســتان اصفهان حائز رتبه در 

سطح ملى شدند.

  سند راهبردى 5 ساله توسعه 
بقاع متبركه يزد تدوين مى شود

يزد - خبرنگار قدس: معاون مديريت منابع و پشــتيبانى 
اداره كل اوقــاف و امور خيريه اســتان يزد از تدوين ســند 
راهبردى 5 ســاله توسعه بقاع متبركه استان در سال جارى 

خبر داد.
ابوالفضل خوشنويس اظهارداشت: پس از مكاتبه با دانشگاه ها 
و مراكز آموزش عالى در استان و انتخاب طرح پژوهشى برتر 
توسط دفتر نوسازى و تحول ادارى در سازمان اوقاف و امور 
خيريه با همكارى و تالش پژوهشگران استانى، سند راهبردى 
5 ساله توسعه بقاع متبركه استان به منظور افزايش نقش و 
تأثير آن در توســعه استان تا شهريور ماه سال جارى تدوين 
خواهد شــد.وى با اشاره به تأييد اين طرح در سازمان برنامه 
و بودجه تصريح كرد: در اين ســند پس از بررسى وضعيت 
و ظرفيت هاى موجود بقاع متبركه، وضعيت مطلوب ترسيم 
شده، سپس مسير و راهكار هاى رسيدن به وضعيت مطلوب 

مشخص مى شود.

شهركرد - خبرنگار قدس  روزانه حدود 20 هزار 
وسيله نقليه سبك و سنگين از تونل الغدير لردگان تردد 
مى كنند كه نبود دســتگاه تهويه هوا و نبود روشــنايى  

مناسب، ضريب خطرآفرينى را دوچندان كرده است.
اين تونل واقع در مسير پرترافيك جاده مواصالتى لردگان 
به خوزستان در 45 كيلومترى مركز شهرستان لردگان 

است.
اگر حادثه اى در داخل تونل خاموش اتفاق بيفتد، واقعاً 
جبران ناپذير خواهد بود زيرا راننده اى كه با سرعت وارد 

تونل خاموش مى شود از داخل تونل خبرى ندارد.
تونل الغدير در محــور مواصالتى ايذه- لردگان- بروجن 
فاقد دستگاه تهويه هواست و از سويى ديگر نبود روشنايى  
مناسب، ضريب خطرآفرينى آن را دوچندان كرده است.

با توجه به موقعيت گردشــگرى در استان چهار محال 
و بختيارى خصوصاً در شهرســتان لردگان و تردد بيش 
از 20 هزار خودرو در اين محور، الزم اســت، مسئولين 
اداره راه و ديگر مسئولين استان چاره اى براى اين تونل 
و محور مواصالتى كه بدون عالئم هشــدار دهنده است 

بينديشند.

  ضرورت ساخت آزاد راه
ايجاد آزاد راه اهواز- ايذه - لردگان يكى از ضرورت ها براى 

كاهش تلفات جاده اى است.
اســتان چهار محال و بختيارى به دليل قرار گرفتن در 
شاهراه اصلى مواصالتى كشــور و در رديف استان هاى 
مهم كشــور در بخش جاده اى اســت. به همين دليل 
توجه به آبادانى و توسعه راه ها از مسائل حياتى در حوزه 
عمرانى اســتان به شمار مى رود و به خاطر موقعيتى كه 
در كشــور دارد، شمال، جنوب، شرق و غرب كشور را به 
يكديگر متصل كرده اســت. در اين ميان اما اين استان 
وضعيت راه هاى مناسبى ندارد و وضعيت راه هاى استان 
بسيار نابسامان و نامناسب است. موقعيت مهم مواصالتى 
استان چهارمحال و بختيارى سبب شده تا حجم بااليى 
از خودروهــاى عمومى و بارى تردد كنند در صورتى كه 
از لحاظ زير ســاختى جاده هاى استان براى اين حجم 
از تردد مناسب نيســت و هرساله شاهد سوانح جاده اى 

فراوان منجر به فوت در اين مسيرها هستيم.
بهسازى برخى از مسيرهاى استان به خاطر حادثه خيز 

بودن به جاده هاى مرگ در استان نام گرفته اند.

 حادثه خيزترين محور
رئيس مركز فوريت هاى پزشكى چهارمحال و بختيارى 
در خصوص محور شــهركرد- بروجــن- لردگان گفت: 
اين محور حادثه خيزترين جاده اســتان است و ساالنه 
بيشترين آمار كشته و مجروح در اثر تصادفات را در اين 

محور شاهد هستيم.
مسافرين و رانندگان نيز در اين خصوص در گفت و گو 
با خبرنگار ما با گله مندى از مســئوالن خواستند تا با 
تجهيز روشنايى تونل الغدير و نصب اعالم هشدار دهنده 
در ورودى اين تونل از حوادث احتمالى جلوگيرى كنند. 

تونل حادثه خيز الغدير لردگان نيازمند توجه جدى مسئوالن

اخبار كوتاه

در ديدار شهردار پتروجايا 
با شهردار اصفهان مطرح شد

  شهردارى اصفهان الگويى مناسب 
براى پتروجايا مالزى

اصفهان- خبرنگار قدس: شهردار پتروجايا مالزى با حضور 
در اصفهان ضمن بازديد از اماكن تاريخى اين شهر با شهردار 

اصفهان ديدار و گفت و گو كرد.
مهدى جمالى نژاد شهردار اصفهان در ديدار با شهردار پتروجايا 
مالزى ضمن معرفى ويژگى هاى تاريخى اصفهان اظهار داشت: 
چشم انداز 5 ساله شهردارى اصفهان تبديل اين شهر به يك 
شهر هوشمند و دانش محور است و هم اكنون نيز اقدام هاى 

زيرساختى بسيار خوبى در اين زمينه انجام شده است.
شــهردار پتروجايا نيز در حاشــيه بازديد از مراكز تاريخى 
اصفهــان گفت: براى حضور در اجالس شــهرداران جهان 
اســالم كه در مشهد برگزار شد در ايران حضور پيدا كرده 
و بسيار خوشــحالم فرصتى فراهم شــد تا از شهر زيباى 
اصفهان نيز بازديدى داشته باشيم.وى با بيان اينكه اصفهان 
را شــهر شــاخصى در همه زمينه ها ديدم، تصريح كرد: با 
ورود توسعه به هر شهرى آثار تاريخى كمرنگ شده و كمتر 
مى تواند خود را نشــان دهد، اين در حالى است كه تلفيق 
بسيار خوبى در اين شــهر از توسعه در كنار سنت ديديم. 
در اين زمينه عالقه داريم بدانيم مديريت شــهرى اصفهان 
به چه شــكل موفق شده هر دو شاخص را در كنار يكديگر 

حفظ كند.

مديرعامل شركت آب منطقه اى گيالن خبر داد
  ادامه آبگذارى پيوسته شاليزارها 

تا پايان ارديبهشت ماه
رشت - خبرنگار قدس: مديرعامل شركت آب منطقه اى 
گيالن گفت: آبگذارى پيوسته شاليزارها تا پايان ارديبهشت ماه 
ادامه دارد. كاظم لطفى افزود: هم اكنون ورودى سد سفيدرود 
220متر مكعب بر ثانيه و خروجى آن حدود 240 مترمكعب 
بر ثانيه است.وى افزود: انتظار داريم كشاورزان در زمان داشت 
برنج يعنى از پايان ارديبهشت تا خردادماه صرفه جويى صحيح 
آب را مد نظر قرار دهند و از منابع آبى موجود در بستر جلگه 

هم استفاده كنند.
لطفى تصريح كرد:تا پايان فصل نشا كه پايان ارديبهشت ماه 

جارى است، آبگذارى به طور پيوسته انجام خواهد شد.
مديرعامل آب منطقه اى گيالن با بيان اينكه ظرفيت سد 
ســفيدرود، با يك ميليارد و 50 ميليــون متر مكعب در 
نقطه ســرريز قرار مى گيرد، تصريح كــرد: هم اكنون اين 

سد پرآب است.

 ترويج فرهنگ مبارزه با اسراف
 از مصاديق امر به معروف است

يزد - خبرنگار قدس: دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر 
يزد با اشــاره به ضرورت ترويج فرهنگ دو فريضه الهى امر به 
معروف و نهى از منكر بين اقشار جامعه،  گفت: ترويج فرهنگ 
ساده زيستى و مبارزه با اسراف و تبذير يكى از مصاديق امر به 

معروف در جامعه است.
حجت االسالم محمدفخرالدينى در حاشيه جلسه هماهنگى 
ســتاد امر به معروف و نهى از منكر استان با اصناف مرتبط با 
ماه مبارك رمضان اظهار داشت: ستاد امر به معروف و نهى از 
منكر در استان يزد وظايفى نظير تدوين برنامه هاى فرهنگى 
براى ترويج فرهنگ ارزش هاى اسالمى را در دستور كار خود 

قرار داده است.

رئيس مجمع نمايندگان استان:
 صنعت استان يزد با ركود روبه روست 

يزد - خبرنگارقدس: رئيس مجمع نمايندگان اســتان يزد 
گفــت: مقررى بگيران بيمه بيكارى در اســتان يزد افزون بر 
3200 نفر است كه اين زنگ خطرى بزرگ و نشانه ركود در 

صنعت و معدن استان يزد است.
محمدرضا تابش افزود: اگرچه بارها بر حمايت از كارفرمايان 
تأكيد شــده، اما قرار نيست به علت اين حمايت ها حقوق 
كارگران تضييع شــود و با توجه به اينكه اســتان يزد يك 
اســتان صنعتى اســت، نبايد بيكارى در آن وجود داشته 

باشد.
نماينده مردم اردكان در مجلس تصريح كرد: دولت در شرايط 
ركود نمى تواند طلب سرمايه گذارى كند و در چنين شرايطى 
تأمين اجتماعى و اداره ماليات، ادارات صنعت، معدن و تجارت، 
تعاون، كار و رفــاه اجتماعى بايد از كارگــران و صنعتگران 

حمايت كنند.

مدير عامل سازمان تأمين اجتماعى كشور:
 چهار بيمارستان در نقاط محروم 

امسال به بهره بردارى مى رسد
يزد - خبرنگارقدس: مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى از 
افتتاح چهار بيمارستان در نقاط محروم كشور در سال جارى 
خبر داد و گفت: اين بيمارســتان ها در اهــواز، ايالم، آبادان و 

دزفول تا پايان سال افتتاح خواهد شد.
سيدتقى نوربخش در نشست مجمع نمايندگان استان يزد و 
مسئوالن تشكل هاى كارگرى اين استان اظهارداشت: بخش 
آنژيوگرافى بيمارستان شــهداى كارگر يزد در آينده نزديك 

راه اندازى مى شود و همچنين توســعه مراكز درمانى تأمين 
اجتماعى در شهرســتان هاى ابركوه و اردكان در دستور كار 

قرار دارد.
وى افزود: در سال گذشته، دولت 9 هزار و 200 ميليارد تومان 
بدهى خود را به اين سازمان پرداخت كرده، ولى هنوز به اين 

سازمان بدهكار است.

 كاهش 9 درصدى مرگ 
ناشى از حوادث كار مازندران

سارى - خبرنگار قدس: مديركل پزشكى قانونى مازندران از 
كاهش 9درصدى مرگ ناشى از حوادث كار خبر داد.

دكتر على عباســى با اشاره به اينكه در سال گذشته 88 نفر 
بر اثر حوادث ناشــى از كار در اســتان جان خود را از دست 
دادند، افزود: براســاس آمارهاى مراكز پزشكى قانونى استان، 
شهرستان هاى آمل با 14، ســارى و مياندرود با 12 و بابل و 
نوشــهر هر كدام با 10 مورد بيشــترين موارد مرگ ناشى از 

حوادث كار را شاهد بودند. 
وى با اعــالم اينكه عمده داليل مرگ افراد در حوادث كار 
در سال هاى متوالى، مربوط به سقوط از بلندى و پس از آن 
برق گرفتگى اســت، اضافه كرد: در سال گذشته 48 مورد 
مرگ هاى ناشــى از حوادث كار به دليل سقوط از بلندى و 
17 مورد نيز برق گرفتگى و 17 مورد اصابت جسم سخت 

اتفاق افتاد. 
وى يادآور شد: براساس آمار مراكز پزشكى قانونى استان، تعداد 
939 مصدوم ناشــى از حوادث كار به پزشكى قانونى مراجعه 

كردند كه از اين تعداد 884 نفر مرد و بقيه زن بودند.

 حاشيه رودخانه تاالر قائم شهر، 
منطقه گردشگرى مى شود

قائم شهر - خبرنگار قدس: نمايندگان مردم قائم شهر در 
مجلس شــوراى اسالمى استفاده از فضاى پيرامونى رودخانه 
تاالر براى مقاصد گردشگرى را از مطالبات مهم مردم منطقه 

ذكر كردند.
 آن ها در دومين نشست مشترك مديران ارشد آب منطقه اى 
مازندران و شــهردارى زيراب، خواستار سرمايه گذارى بخش 
خصوصــى بويژه شــهردارى ها و دهيارى ها با هماهنگى آب 
منطقه اى استان شدند و بر آزاد سازى حريم و بستر رودخانه 
تاالر بخصوص از محدوده دوآب تا شهر كيا كال و ساماندهى 

آن در بازه هاى شهرى و غير شهرى تأكيد كردند.
نماينــدگان مردم قائم شــهر همچنين از توافــق اوليه آب 
منطقه اى مازندران با شــهردارى هاى سوادكوه در خصوص 

آزادسازى حريم و بستر تاالر حمايت كردند.
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رئيس دانشگاه علوم پزشكى اين استان خبر داد
 ساخت 10درمانگاه ويژه شناسايى 

بيمارى هاى محلى در گيالن
رشت - خبرنگار قدس: رئيس دانشگاه علوم پزشكى گيالن 
از ساخت 10 درمانگاه ويژه شناسايى بيمارى هاى محلى در 
شهرستان هاى رودسر، لنگرود، الهيجان، آستارا، رشت، فومن، 

صومعه سرا، رودبار، تالش و بندر انزلى خبر داد.
شاهرخ يوســف زاده چابك با اشاره به اينكه رسالت دانشگاه 
علوم پزشكى شناسايى و جلوگيرى از بيمارى هاست، اظهار 
داشت: اگر در ابتداى بروز بيمارى ها بتوانيم آن ها را شناسايى 
كنيم، افراد در دوران كهنسالى هم زندگى بانشاطى خواهند 

داشت.
وى بــه كاهش فعاليت هاى فيزيكــى در كنار افزايش طول 
عمر افراد اشــاره كرد و افزود: رژيم غذايى مردم تغيير كرده 
و ذائقه ها از طرف غذاهاى سنتى و طبيعى به طرف غذاهاى 

فست فودى، هدايت شده است.
يوسف زاده چابك، مجموعه دو عامل كاهش فعاليت فيزيكى 
و استفاده از غذاهاى فست فودى و پرانرژى را موجب چاقى، 
ديابت و فشــار خون در مردم دانست و بيان كرد: پيشگيرى 
از بروز بسيارى از بيمارى ها با تغيير سبك زندگى امكان پذير 
اســت و اگر به سبك زندگى خود نينديشيم، اين خطرها و 

بيمارى ها در كمين ما هستند.
وى با بيان اينكه تغيير ســبك زندگــى با افزايش فعاليت و 
ورزش همگانى در سطوح مختلف بايد صورت گيرد، تصريح 
كــرد: آموزش به صــورت همگانى بويژه در مــدارس براى 

نوجوانان و جوانان اهميت دارد.

 3000 متر مربع گل فرش 
در شمال تهران اجرا شد 

ميهن - تهران: با هدف زيباســازى محيط هاى شــهرى و 
استفاده از گل هاى فصلى در طراوت بخشى به فضاهاى سبز، 

بيش از 3900 مترمربع فرش گل در شمال تهران اجرا شد.
مجيد نوربخش معاون امور شهرى و فضاى سبز شهردارى 
منطقه يك اظهار داشــت: با توجه به حضور گردشــگران 
منطقــه اى و فرا منطقــه اى از جاذبه هاى شــمال تهران 
و زيباســازى مناظر شــهرى، 6 نقطه از منطقه با كاشت 
رنگ هاى مختلف از گل هاى فصلى بنفشــه، ميناچمنى، 

شب بو و... فرش شد. 
وى گفت: اين فرش گل ها در بوســتان هاى قيطريه، نياوران، 
جمشيديه، فردوسى، مهرگان، بزرگراه شهيد بابايى و... اجرا 

شده است.
وى تصريح كرد: در طرح اســتقبال از بهــار نيز بيش از 44 
هــزار پياز الله از مرغوب ترين نوع و داراى تنوع رنگى فراوان 
در اواخر سال گذشته در ميادين، بوستان ها و معابر پر تردد 

شمال تهران كاشته و به گل نشست.

  توليد 144محصول 
در شركت هاى دانش بنيان فارس

شيراز - خبرنگار قدس: رئيس دانشگاه علوم پزشكى شيراز 
گفت: در شركت هاى دانش بنيان فارس 144محصول توليد 
مى شود و افزون بر اين 86 شركت دانش بنيان در عرصه علوم 

پزشكى اين استان فعال شده اند. 
محمــد هــادى ايمانيــه در آيين گشــايش مركز جامع 
سلول هاى بنيادى دانشــگاه علوم پزشكى شيراز و افتتاح 
مركز پزشــكى بازساختى اين دانشــگاه افزود: حمايت از 
شركت هاى دانش بنيان از جمله اولويت هاى ما در عرصه 
توليد علم است به همين سبب 108مركز رشد در دانشگاه 
علوم پزشكى شيراز فعال است و فعاليت هاى دانش بنيان 

را حمايت مى كند.
وى بــا بيان اينكــه با راه اندازى برج پژوهشــى شــيراز، 
فعاليت شــركت هاى دانش بنيان دوچندان شــده است، 
اظهار داشــت: 28مركز تحقيقاتى دانش بنيان در اين برج 
پژوهشى مستقر اســت و اين شركت ها و مراكز در زمينه 
علوم سلولى و پزشكى بازساختى در رشته ها و زمينه هاى 

گوناگون فعاليت دارند.
وى بيان كرد: هم اكنون 6طرح با محوريت سلول هاى بنيادى 
در زمينه ارتوپدى، ساييدگى استخوان، بيمارى هاى قلبى و 
عروقى، ژن درمانى، پيوند كبد و ديگر رشــته ها در دانشگاه 

علوم پزشكى شيراز در حال انجام است. 
ايمانيه افزود: شــيراز در برخى از حوزه هاى ياد شــده از 
جمله پيوند كبد جايگاه ممتاز در سطح جهان دارد و سال 
95 شــيراز با پيوند 600 كبد مقام نخســت جهان را به 

دست آورد. 
او بيان داشت: اين ميزان پيوند كبد حتى از دانشگاه هاى ممتاز 
جهان از جمله بيمارســتان هاى انگليس و آمريكا كه كانون 

پيوند جهان هستند نيز بيشتر است. 
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نمايندگان كارگران و كارفرمايان خراسان رضوي در ميزگرد قدس:

كارگران چوب ضعف مديريت دولتى را مى خورند
فاطمه معتمدى  همزمان با 11 ارديبهشت 
ماه، روز جهانــى كار و كارگر، روزنامه قدس 
بررسى مسائل، مشكالت و خواسته هاى اين 
قشر زحمتكش و تأثيرگذار در اقتصاد استان 
را طى ميزگردى با حضورمحســن شــركاء 
رئيــس انجمن صنفى كارفرمايان خراســان 
رضوى، حميــد زينلى دبير كانون هماهنگى 
شوراهاى اســالمى كار خراســان رضوى و 
رحمت اهللا پور موسى مسئول روابط عمومى 
كانون هماهنگى شــوراهاى اســالمى كار به 
عنوان نماينده جمعى از كارفرمايان و كارگران 

در دستور كار قرار داد.
هر چنــد از (متوليان) اداره تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى اســتان نيز به عنوان يكى از اضالع 
مهم و مؤثر حــوزه كار و كارگرى و نماينده 
دولت براى شركت در اين ميزگرد دعوت شد، 
اما با وجود هماهنگى تلفنى و ارســال دعوت 
نامه اين مهم محقق نشد.اين در حالى است 
كه جامعه كارگرى اســتان در شرايط كنونى 
ركود حاكم بر اقتصاد كشــور با چالش هاى 
زيادى از جمله ضعف امنيت شــغلى، تعديل 
نيرو در واحدهاى توليدى، قراردادهاى موقت 
و سفيد امضا، بيمه نبودن و تأخير در پرداخت 

حقوق روبه رو هستند.

 تقابل كارگر و كارفرما!
رئيــس انجمن صنفى كارفرمايان خراســان 
رضــوى در ابتــدا اظهار داشــت: اين اعتقاد 
هميشه وجود دارد كه دولت سهم خود را در 
مقوله كار و كارگرى پرداخت نكرده اســت و 
همين مسئله سبب شده است در بسيارى از 
موارد كارگر و كارفرما مقابل هم قرار گيرند در 
حالى كه معتقديــم كارگر و كارفرما و دولت 

همه يك خانواده هستند.
محسن شركاء با بيان اينكه نيروى كار شريك 
كارى جامعه كارفرمايى است، افزود: اين نگاه 
بر اساس قانون است كه الزاماً تأمين شغل و 
امنيت آن با كارفرما باشــد كه البته اين نوع 
نگاه هم براى خود كارگران و هم كارفرمايان 
مشــكالتى را ايجاد مى  كند. امــا اگر دولت 
وظيفه و ســهم خود را پرداخت كند، كارگر 

امنيت شغلى دارد.

 ضرورت حمايت كارتى دولت
شــركاء اضافه كرد: براى كارگرى كه بيش از 
720 روز كار مى  كند بايد كارتى توسط دولت 
صادر شود تا از مزاياى مختلفى مانند تخفيف 
در نرخ كرايه، استفاده از حمل و نقل عمومى، 
امكان استفاده از تسهيالت بانكى با نرخ سود 
پاييــن، تخفيف در قبــوض آب، برق و گاز و 

درمان رايگان برخوردار شوند.
وى با بيان اينكه اگر اين امتيازات ايجاد شود 
ديگر نيازى به افزايش حقوق نيست، ياد آور 
شــد: اقتصاد علم است و مسائل آن را بايد با 

فرمول هاى علمى حل كرد .

 تورم ركودى خطرناك
وى اضافه كــرد: دولت مى  گويــد «كارگر و 
كارفرما» اما بايد گفت خود دولت كجاست؟ 
نقشش چيســت؟ و چرا سهم و وظيفه خود 
را انجام نمى دهد؟ در همين شــرايط كنونى، 
هســتند كارفرمايانى كه با فــروش خانه و 
مشكالت زياد سعى در سرپا نگه داشتن واحد 
توليدى و حفظ اشتغال كارگران موجود دارند، 
اما ضلع ســوم كه دولت باشد به وظيفه اش 

عمل نمى كند.
وى با بيان اينكه به شــخصه نسبت به دولت 
يازدهم نقد دارم، گفت: هر چند نســبت به 
گذشــته، اقدام هاى خوبى از سوى دولت در 
امورى مانند ســرمايه گذارى در حوزه هايى 
مانند آهن انجام شــده است. اما بايد ديد كه 
تورم به چه قيمتى كاهش يافته است. شايد 
الزم باشــد تورم به عنوان مثال 15 درصدى 
باشــد، اما چرخ اقتصاد و اشتغال نيز بچرخد. 
بنابراين اينكه فقط بر روى تورمى ركودى زوم 
شود، خطرناك است كه البته آثار آن اكنون 

قابل ديدن است.

  سياست زدگى در خراسان رضوى
وى در ايــن باره كه با توجه به صنعتى بودن 
خراسان رضوى انتظار مى  رود شرايط كار در 
استان بهتر ازساير استان هاى كشور باشد در 
حالى كه اين گونه نيســت، گفت: سياســت 
زدگى در خراســان رضوى بمراتب بيشتر از 

ديگر استان هاى كشور است. 
با وجود تشرف ســاالنه 27 ميليون مسافر و 
زائر به مشهد و وجود خورشيد نورانى بارگاه 
منور رضوى، اســتان نبايد شــرايط فعلى را 

داشته باشد. 
بايد ســفره مردمى كه در همجوارى اين امام 
همام زندگى مى  كنند، بزرگ تر از ديگر مناطق 
باشد ولى مى  بينيد كه اين گونه نيست و اگر 
هم اتفاق مى  افتد، بسيار كند است. درآمدى 
كه گردشگر در شهرهايى مانند اصفهان و يزد 
ايجاد مى  كند اين 27 ميليون مسافر و زائر در 
خراسان رضوى ايجاد نمى كند. پس مشخص 

است كه يك جاى كار ضعف دارد.
 وى گفت: در اســتان اتفاقات ناميمونى رخ 
داده اســت كه به دنبال آن 27 هزار ميليارد 
تومان ســرمايه مــردم در موضوعاتى مانند 
پديده، ميزان و مؤسسه اعتبارى ثامن الحجج 
درگير شــده و اعتماد مردمى از دست رفته 
است و جمعيتى كه از اين اوضاع لطمه ديدند 
كم نيستند. بنابراين امروز جذب سرمايه در 

استان خيلى سخت است و اين به خاطر بى 
ثباتى سياست هاى اقتصادى است.وى با بيان 
اينكه هميشه نمى توان عملكرد گذشتگان را 
محكوم كرد، اضافه كرد: امروز مواردى مانند 
منطقه ويژه دوغارون، منطقه ويژه اقتصادى 
سرخس، صنعت خودرو ســازى در استان با 
ميليارد ها تومان سرمايه گذارى درست يا غلط 
وجود دارد. حاال اگر خط فكرى و سياســى 
مختلف است آيا نبايد اين سرمايه گذارى ها 
را آباد كرد و بــا رفع نواقص، آن را بهتر اداره 
كرد؟ بدون شك تنها راه نجات اقتصاد كشور 

توليد است.
وى در بخش ديگر اضافه كــرد: دولت ها در 
كشور در امتداد هم نيستند به طورى كه بعد 
از انقالب حتى دو دولت را نمى توان پشــت 
سر هم نام برد كه 90 درصد در امتداد دولت 
قبل حركت كرده باشــد و با تغيير هر دولت 
همه چيز از صفر شروع مى  شود و زمان زيادى 
صرف كوبيدن دولت قبل مى  شــود. بنابراين 
شاهديم كه يك دولت مسكن مهر را مى  آورد، 
دولت بعد مى  گويد، اشتباه است. يك وزير از 
نســاجى حمايت مى  كند، وزير بعد مى  گويد، 

چرا نساجى.

شركاء با طرح اين پرسش كه چرا ميزان اجراى 
هيچ يك از برنامه هاى توسعه كشور حتى به 
50 درصد هم نرسيده است، گفت: پيشنهاد 
مى  شود، دستگاهى مستقل، قدرتمند، متعهد 
به نظــام و فراقوايى براى بازرســى و نظارت 
وضعيت حركت دولت ها بر روى ريل توسعه 

و اجراى برنامه هاى توسعه كشور ايجاد شود 
تا هر جا مشخص شد انحراف و زاويه اى وجود 

دارد، مانع شود و كار را هدايت كند.

 آمار نگران كننده بيكارى در استان
شركاء در ادامه آمار افراد دريافت كننده بيمه 
بيكارى در اســتان را نگران كننده دانســت 
وافزود: افزايــش آمار دريافت كنندگان بيمه 

بيكارى جاى نگرانى دارد.
 اگر آمار اين بخش به روز رســانى و شــمار 
افراد بيكار شده فاقد بيمه نيز اضافه شود، آمار 

افراد بيكار شده استان به عدد نگران كننده اى 
خواهد رسيد. بنابراين مديريت استان بايد به 
صورت ستادى همانند زمان جنگ براى رفع 

مشكالت حوزه كار انجام وظيفه كند. 
در اين شرايط (وقتى) يك واحد توليدى توان 
پرداخــت حقوق كاركنان خود را ندارد با اين 
حال كارگرانش ماه هــا بدون دريافت حقوق 
همچنان كار مى  كننــد، چگونه اين كارگاه و 
واحد توليدى قبوضــى مانند گاز را پرداخت 
كند؟ بنابراين بايد پرسيد اين جا نقش دولت 
چيست و آيا دولت نمى تواند دو ماه از حقوق 
خود بگــذرد وقتى كارگران بــدون دريافت 
حقوق، ماه ها در اين كارخانجات كار مى  كنند!

حميد زينلى با مقايسه وضعيت شهرك هاى 
صنعتى اســتان در دولت گذشته و دردولت 
فعلــى گفت: اگــر آمارى از شــمار كارگران 
واحدهــاى توليــدى واقع در شــهرك هاى 
صنعتى و تمامى كارگاه هاى توليدى و صنعتى 
استان در ســال 91 و وضعيت كنونى گرفته 
شــود، آن وقت تفاوت ها در خصوص شــمار 
افراد شاغل، و احدهاى تعطيل شده و بيكارى 

واقعى مشخص مى  شود.
وى اضافه كرد: چگونه اســتان هاى محرومى 

مانند خراسان جنوبى و قم كه كويرى است و 
يا هرمزگان رشد كرده اند، اما خراسان رضوى 
با اين همه پتانسيل و صنعتى بودن و تشرف 

ميليونى زائران، تنزل كرده است!
وى درباره رعايت كرامت كارگران در مراجعه 
به اداره تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى براى 

پيگيرى پرونده و دعاوى خود تصريح كرد:اين 
مســئله در گذشته بيشــتر رعايت مى  شد و 
پذيرش پرونده ها به روز بود. كارگرى كه امروز 
شــكايت مى  كرد، پرونده اش در كمتر از دو 
هفته رســيدگى مى  شد اما از سال گذشته با 
اينكه شكايات زيادى از ناحيه كارگران تعديل 
شده از محيط كار براى پيگيرى دريافت بيمه 
بيكارى وجود داشت، اما پيگيرى اين مسئله 
آنان را ماه ها با سرگردانى روبه رو كرد. در واقع 
روند رسيدگى از سال 93 طوالنى شده است.

وى اضافه كرد: در حوزه مشــاغل ســخت و 

زيان آور نيز گاه رســيدگى به پرونده ها چند 
ماه زمــان مى  برد در حالى كه در گذشــته، 
كمتر بود. در زمان قبــل نياز به وكيل نبود، 
اما حاال كارگران راهنمايى مى  شوند به سمت 
گرفتن وكيل و اين در حالى است كه تأمين 
هزينه و حق الزحمه وكيل براى كارگرى كه 
پول ندارد، سخت است. همچنين در موضوع 
دريافت بيمــه بيكارى با اينكه بســيارى از 
كارگران مشمول هستند، اما درست راهنمايى 
نمى شــوند و برخى از آنان براى گرفتن بيمه 
بيكارى به مشكل برخورد كرده و نمى توانند از 
اين حق قانونى خود استفاده كنند كه يا مدت 
يك ماه آنان بدون اطالع از قانون مى  گذرد و 
يا اينكه به كارگران اخراجى وعده بازگشت به 
كار از مجموعه اخراج شده، داده مى  شود كه 
گاه اين وعده محقق نشده و سبب مى  شود كه 
كارگرى كه ســال ها اشتغال داشته، نتواند از 

بيمه بيكارى استفاده كند. 

  سرگردانى كارگر و كارفرما
مســئول روابط عمومى كانــون هماهنگى 
شوراهاى اسالمى كار نيز گفت: در آستانه روز 
جهانى كارگر اولين انتظار جامعه كارگرى اين 
است كه شــرايط به گونه اى كه مورد تأكيد 
مقام معظم رهبري در نامگذارى سال است، 
مهيا شود تا بتوان با رونق توليد، نيروهاى كار 
موجود را حفظ كرد و به سمت اشتغال زايى 

رفت.
رحمت اهللا پورموســى افــزود: امروزه كارگر، 
امنيت شــغلى ندارد و نه تنهــا كارگر بلكه 
كارفرما نيز از فردا و سرپا بودن واحد توليدى 

خود بى خبر است.
وى با تأكيد بر اينكه به هيچ عنوان سياســى 
نيستيم و اين مسائل عنوان شده، صنفى است 
كه در هر دولتى باشد، مطرح مى  شود، گفت: 
اكنون در شرايطى هستيم كه بيكارى بيداد 
مى  كند و با اينكه اكثر كارفرمايان انسان هاى 
شــريفى هســتند، اما گروهى نيز با ســوء 
استفاده از شرايط، همين حداقل هاى حقوق 
و دســتمزد كه به هيچ عنوان تأمين كننده 
هزينه هاى زندگى كارگران نيست، پرداخت 

نمى كنند.

 افزايش حوادث ناشى از كار 
وى بــا بيان اينكه طبق اســتاندارد هاى كار، 
ميزان ساعت كار كارگر نبايد بيش از هشت 
ســاعت باشــد، گفت: اين در حالى است كه 
كارگران براى گــذران امور زندگى گاه تا 16 
يا17 ساعت نيز كار مى  كنند كه همين مسئله 
سبب شده است، حوادث ناشى از كار افزايش 

يابد.

 وزارتخانه سياست زده
وى در ايــن باره كه از ركود به عنوان تعديل 
نيرو ياد مى  شود، اما اين شرايط در سطح كالن 
كشور حاكم است با اين حال وضعيت كاهش 
نيرو در خراســان رضوى بيشتر است، گفت: 
مسئله مديريت خيلى مهم است. مجموعه كار 
و كارگرى تحت پوشش وزارتخانه اى است كه 
هر چند اصل كارش به هيچ عنوان سياســى 
نيست اما متأسفانه بسيار سياست زده است 
در حالى كه وظيفه اين وزارتخانه بايد پيگيرى 
مســائل صنفى كارگر و كارفرما باشــد، ولى 
انتصاباتى در برخى استان ها دارد كه مسائل 

سياسى را زياد كرده است.
 وى با طرح اين پرســش كه چرا خراســان 
جنوبى با همه محروميت ها در سال گذشته 
به لحاظ عملكــرد در بين ادارات تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى كشــور اول شده و خراسان 
رضوى با اينكه در ســال 91 اول بود در اين 
ارزيابــى در جايگاه 30 كشــور قرار گرفت، 
گفــت: به اين نتيجه مى  رســيم كه در يك 
استان، مديريت نقش بســيار مهمى دارد و 

حرف اول را مى  زند.
وى با بيان اينكه بخوبى از ظرفيت هاى استان 
استفاده نمى شود، يادآورشــد: بايد ديد چرا 
بين تشكل هاى كارگرى تفرقه افتاده است و 
آيا بحث ســه جانبه گرى در جلسات استانى 
رعايت مى  شــود و نماينده بخش كارگرى در 
اين جلسات كه در ســطح استاندارى برگزار 
مى  شود، حضور دارند و از آنان دعوت مى  شود؟

آب و �وا
 پيش بينى آسمانى نيمه ابرى همراه با 

وزش باد در خراسان رضوى 
براى  و مدل هــاى هواشناســى  نقشــه ها  قدس: طبق 
بيشــتر نواحى خراســان رضــوى امروز آســمانى كمى 
تــا نيمه ابــرى در برخى نقاط همراه با وزش باد نســبتاً 
شــديد پيش بينى شده اســت. ضمن اينكه در اين مدت 
دما به طور تدريجى نيز در ســطح استان افزايش خواهد

 يافت.
برايــن اســاس براى مشــهد نيز آســمانى كمــى ابرى 
بتدريــج افزايــش ابــر گاهــى وزش بــاد پيــش بينى 

مى شود.
گفتنى است كمينه و بيشــينه دماى مشهد هم امروز به 

ترتيب به 9 و 25 درجه خواهد رسيد.

��ر
 معاون اداره كل راهدارى:

 حذف نقاط حادثه خيز خراسان رضوى 
440 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد

قدس: معاون راهــدارى اداره كل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى خراســان رضوى گفت:حــذف 60 نقطه حادثه 
خيز و پر تصادف استان نيازمند 440 ميليارد ريال اعتبار

 است .
عليرضــا خجســته افزود: رفــع كاســتى هاى موجود در 
اين راه هــا در درازمــدت و در صورت تأميــن اعتبارات 
امكان پذير اســت و بايــد به اين نكته توجه داشــت كه 
برخى نقاط حادثه ســاز ممكن اســت در آينده به وجود

 آيد.
وى گفــت: تاكنــون 60 نقطه پر تصــادف و حادثه خيز 
و 87 نقطــه داراى تصــادف دراين اســتان شناســايى 
شــده اند كه بيشــترين فراوانى آن ها بــا توجه به حجم 
باالى تردد، در محورهاى مشــهد- نيشــابور- ســبزوار، 
مشهد- قوچان، مشــهد- گناباد و مشهد- تربت جام قرار

 دارد.
خجســته افزود: به عنوان مثال آزادراه ســبزوار - نيشابور 
يك محور استاندارد اســت، اما نقاط حادثه خيز آن نه به 
واســطه ضعف در طراحى و مهندسى محور، بلكه به دليل 
رفتار انســانى كاربران و ضعف فرهنــگ ترافيك به وجود

 مى آيد.
وى گفــت:در حالــى كــه 70 درصــد تصادفــات عامل 
انســانى دارد ، فقــط 15 درصد از ســوانح جــاده اى به 
دليل عواملــى مانند طراحى و نواقص هندســى جاده ها 
رخ مى دهــد و فعاليت راهدارى نيــزدر جهت اصالح اين

 كاستى هاست .
معاون راهدارى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى
 اســتان گفت: هم اكنون براى آشــكار ســازى اين نقاط 
عمليات كم هزينه و زودبازده در دستور كار قرار دارد و تا 
كنون از مجموع 147 نقطــه پر تصادف و داراى تصادف، 

67 نقطه آشكار سازى شده است.

 قوانين كار نياز به اصالح دارد
قدس: دبيركل كانون عالــى انجمن هاى صنفى كارگران 
كشــور گفت: كارگران ســنگ زير بناى اقتصاد مقاومتى 
هستند و امروز شاهد هستيم با وجود شرايط بد اقتصادى 
و وضعيت معيشــت، كارگران تنها قشرى هستند كه فعل 
خويشتندارى را صرف كرده اند و با درك متقابلى كه دارند 
همســو با كارفرمايان در راســتاى توليد و اشتغال داخلى 

تالش مى كنند.
«هادى ابوى» افــزود: قوانينى كه امــروز كارگران از آن 
پيروى مى كنند پاسخگوى رفع مشكالت آنان نيست و به 
اصالح نياز دارد، به همين دليل از دولتمردان و نمايندگان 
مجلس خواســتارم در راستاى اصالح قوانين كارگرى گام 

بردارند.
ابوى همچنين از اشتغال بازنشستگان پس از بازنشستگى 
انتقاد كرد و گفت: مشكالت معيشتى سبب اشتغال مجدد 
بازنشستگان شده كه اين امر سبب اشغال فضاى اشتغال و 
در آينده ضرر و زيان آن به توليد و اشتغال جامعه بازتاب 
خواهد داشــت، اگر در اين راستا دولت با پرداخت بهنگام 
معوقات تأميــن اجتماعى و همچنين بــا افزايش حقوق 
بازنشستگان مشكالت معيشتى آنان را برطرف كند تصور 
مى كنم فضاى اشــتغال براى نيروهاى جوان بيكار فراهم 

شود.
در جشــنواره «خدا قوت كارگر» كه با حضور مســئوالن 
اجرايى اســتان، نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى و 
دبيــركل كانون عالى كارگران كشــور برگزار شــد، از دو 
خانواده شــهيد مدافع حرم در مشاغل كارگرى وكارگران 
16 رشته مرتبط به كار ساختمانى از جمله بنا، لوله كش، 

گچ كار، معمارو كاشيكار قدردانى شد.

معاون خدمات و محيط زيست شهرى 
شهردارى خبر داد

 تعويض 186 كيوسك مطبوعاتى
 در مشهد

قدس: معاون خدمات و محيط زيســت شــهرى شهردارى 
مشهد از جايگزينى 186 كيوسك مطبوعاتى جديد در اين 

شهر خبر داد.
خليل اهللا كاظمى گفت: 186 كيوســك مطبوعاتى  جديد 
در 16 منطقه سطح شــهر با بدنه و سازه جديد جانمايى و 

جايگزين كيوسك هاى قبلى مى گردد.
وى اظهار داشــت: اين امر با مشاركت بانك سامان در حال 
اجراست و مالكيت اين كيوسك ها تماماً بر عهده شهردارى 

مشهد است.
كاظمى عنوان كرد: وضعيت راه اندازى كيوسك ها به صورت 
موجر و مســتأجر اســت و در حال حاضــر متصدى قبلى 

كيوسك ها، مستأجر فعلى مى باشند.
وى افزود: اجاره اين كيوســك ها براساس فروش مطبوعات 

است.
معــاون خدمــات و محيط زيســت شــهرى شــهردارى 
مشــهد خاطرنشــان كرد: شهردارى مشــهد بر تمامى اين 
كيوســك ها نظارت دارد و در صورت تخلف برخورد قانونى 

مى شود.

راهنمايى ورانندگى مشــهد! لطفاً يك فكراساســى براى 
تريلى، اتوبوس و ماشين هاى سنگينى كه در خيابان هاى 
بين جالل 61 و 69 پــارك مى كنند بكنيد مگر نبايد در 
پاركينگ هاى مخصوص توقف كنند لطفاً صبح ها بخصوص 
صبح هاى جمعه يك ســرى بزنيد فكر مى كنيد تو اتوبان 

باغچه هستيد اين قدر كه خودرو سنگين پارك شده.
938...9548

بابت پوشش دادن مراسم دورهمى دانش آموزان و معلمان 
32 ســال پيش در محله بازه شيخ شهرك شهيد رجايى 
يك دنيا تقدير و تشكر فراوان مى نمايم، اميدوارم ديگران 
هم بتوانند با دوستان سال هاى گذشته خود ارتباط برقرار 

كنند.
915...1405

چرا اســتاندار و مســئوالن دولت در خصوص سهامداران 
پديده شــانديز كه سه سال شده سهام خود را فروخته اند 
و هنوز حداقل به اصل پول خود نرســيده اند فكرى نمى 
كنند ما بايد چه كار كنيم؟ در صدا و ســيما اطالع رسانى 
كنيد (ظاهراً دلسوزان خواب هستند، زمستان تمام شده!)
935...0859

 لطفا در ايستگاه هاى اتوبوس، توقف اتوبوس هاى مورد نظر 
را بنويسيد گاهى وقت ها شده در ايستگاه منتظر اتوبوس 
بودم بعد متوجه شدم ايستگاه رو اشتباه ايستادم  از افراد 

هم مى پرسيم خيلى وقت ها نمى دانند.
915...6986

اينترنت وآنتن دهى همراه اول درخيابان بهرام27(منطقه 
3 مشهد) بسيار ضعيف است.

990...7715
واقعاً مسئوالن كشور ما زحمت بسيار مى كشند فقط نمى 
دانــم حاصل خروجى اين زحمات كجاســت؟ من كه جز 

گرانى، بيكارى، ركود و طالق چيز ديگرى نمى بينم!
935...1288

از اداره گاز به خدا شــكايت مى بــرم چون مامورش رفت 
گاز منــزل مــن را قطع كند از طريــق تلفن بهش گفتم 
االن پــاى عابر بانكم و شــماره رهگيرى پرداخت را برات 
مى خوانم يــا اگر ده دقيقه بايســتى رســيدش را برات 
مــى آورم امــا وى در كمال بى مروتــى گاز را قطع كرد و 
تــا عصر روز بعد گاز منزل من قطع بود،فكر مى كنم(البته 
مطمئنم) اداره گاز از قطع و وصل  گاز مشــتركان منتفع

 مى شود.
935...3190

 معاون محيط زيست خراسان رضوى خبر داد 
 اخطار زيست محيطى 

به 6 مركز معاينه فنى

قــدس: معــاون پايــش و نظــارت اداره كل حفاظــت 
محيط زيســت خراســان رضوى گفت: در پى بازديد هاى 
نظارتــى كارشناســان 6 مركــز معاينه فنى در اســتان 
به دليــل رعايت نكــردن اســتانداردها اخطاريه دريافت 

كردند.
محمد عرفانى گفــت: مراكز معاينه فنى در صورت رعايت 
نكردن اســتانداردهاى تعيين شــده و نحــوه عمل ناقص 

موجب و عامل بروز آلودگى هوا مى شوند.
وى با اشــاره به بازديدهاى نظارتى در ســال گذشته بيان 
كرد: از 20 مركز معاينه فنى خودرو در اســتان 56 مورد 

بازديد در سال گذشته ثبت شده است.
وى اظهار داشــت: در اين بازديدها در مجموع 186 مورد 
نمونه بردارى توسط كارشناسان ناظر و بازديد كننده محيط 
زيســت از مراكز معاينه فنى برداشته و مورد آزمايش قرار 
گرفته است.معاون پايش و نظارت اداره كل حفاظت محيط 
زيست خراسان رضوى گفت: در آزمايش ها و سنجش هاى 
انجام شــده  672 شــاخص مورد ســنجش قــرار گرفته
 اســت.وى بيان كرد: امســال نيز بازديد هــاى نظارتى بر 

فعاليت مراكز معاينه فنى خودرو با قوت ادامه دارد.

سوم تا پنجم خردادماه
 همايش بين المللى تازه هاى جراحى 

«آب مرواريد» در مشهد برگزار مى شود
قدس: رئيس بيمارســتان فوق تخصصى چشــم پزشكى 
خاتم االنبيا(ص) دانشــگاه علوم پزشــكى مشــهد گفت: 
همايش بين المللى تازه هاى جراحى آب مرواريد با حضور 
500 چشم پزشــك از سراســر ايران و برخى كشورهاى 

خارجى در مشهد برگزار مى شود.
دكتر اكبر درخشــان ديروز در جمع خبرنگاران افزود: اين 
همايش بين المللى ســوم تا پنجم خردادماه امســال به 

ميزبانى دانشگاه علوم پزشكى مشهد برگزار مى شود.
وى بــا بيان اينكــه كاتاراكت يا آب مرواريد شــايع ترين 
بيمارى چشــمى اســت كه در ســنين باال بروز مى كند، 
افزود: ســاالنه يك هزار عمل جراحى آب مرواريد در اين 

بيمارستان انجام مى شود.
وى بيــان كرد: بيمارســتان فوق تخصصى چشــم خاتم 
االنبيا(ص) مشــهد مجهزترين و بزرگ تريــن مركز فوق 
تخصصى شمال شــرق كشور اســت كه با دارا بودن 49 
متخصص، بيشــترين دستيار تخصص چشم پزشكى را در 

سطح كشور پس از تهران در اختيار دارد.

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسئوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

انفجار بيكارى
محســن شركاء با اشاره به اينكه بيكارى به حد انفجار رسيده است و كارخانجات 
عمدتاً با مشكل تعديل نيرو مواجهند، افزود: ما بشدت با مراجعه افراد بيكار شده 
روبه رو هســتيم. به عنوان مثال آمار نيروهاى شاغل يكى از كارخانجات استان از 
150 نفر در اســفند سال گذشته به 15 نفر كاهش يافت كه از اين دست واحدها 

نمونه هاى زيادى وجود دارد.
وى تصريح كرد: در مقابل، نديديم كه شركتى افزايش و جذب نيرو داشته باشد. به 
جرئت مى  توان نام ده ها شركت را به عنوان نمونه كه بحث تعديل نيرو در آن اعمال 
شده بيان كرد و در مقابل، دوستانى كه خالف اين مسئله را مدعى هستند، نام 10 
شــركت صنعتى و توليدى را كه افزايش نيرو داشته اند، اعالم كنند. وى در بخش 
ديگر با انتقاد از شركت نكردن متوليان اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى در ميزگرد 
روزنامه قدس گفت: اين مســئله نشــان از بى تفاوتى نسبت به مشكالت جامعه 
كارگرى دارد. دبير كانون هماهنگى شــوراهاى اسالمى كار استان در ادامه خاطر 
نشــان كرد: جاى پرسش است كه چرا خراسان رضوى از رتبه اول در سال 91 به 
لحاظ عملكرد در حوزه كار، تعاون و رفاه اجتماعى به جايگاه 30 در بين استان هاى 
كشــور تبديل شده و مهم تر از آن اينكه آيا مسئولى در استان پيگير اين اتفاق و 
تنزل شد كه چرا بايد خراسان رضوى با 27 ميليون زائر داخلى و خارجى در سال به 
چنين وضعيتى دچار شود؟ چرا بايد استان در همه شاخص ها مانند بيكارى، روابط 
كار و تعطيلى شركت ها در ارزيابى تجميع عملكرد وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعى 

در جايگاه 30 كشور قرار گيرد؟
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