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مسئوالن براى مهاجرت هنرمندان چاره اى 
بينديشند

رئيس بهزيستى: «اصغرهمت» در گفت و گو با قدس: 
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كارگران، چوب ضعف مديريت دولتى را مى خورند
نمايندگان كارگران و كارفرمايان خراسان رضوي در ميزگرد قدس:

.......صفحه 4 

.......صفحه 3 

گزارشى ازمركز توانبخشى 
جانبازان امام خمينى(ره) 

مشهد 

تكه هاى 
بدنمان را 

داديم تا تكه اى 
ازايران به يغما 

نرود
قدس   عشــق معنا مى شــود، وقتــى بعد از 
گذشت 34 ســال هنوزهم عاشقى را در چشمان 
مطمئنش مى بينى. اينجا مركز توانبخشى جانبازان 
امام خمينى(ره) اســت؛ همانجايى كه 138 نفر از 
قهرمانان شهرمان پاهايشان را براى قدم زدن هاى 
بســيار، به من و تو بخشــيده اند. همان هايى كه 
درتاريــخ ايران بى نظيرنــد. آن هايى كه تكه هايى 
ازجانشــان را دادند تا تكه اى از خاك ايران به يغما 

نرود. آن هايى كه نگذاشتند بى كفايتى...

رئيس سازمان آموزش فنى وحرفه اى در مشهد:
جامعه كارگرى،  با رنج ها و آالم روبه رو 

است
قدس: رئيس سازمان آموزش فنى وحرفه اى كشوردر اجتماع 
بزرگ كارگران به مناسبت گراميداشت هفته كاروكارگر گفت: 
بــا وجود توجه دولت يازدهم به جامعــه كارگرى،  هنوز اين 
قشربا رنج ها و آالمى روبه رو است اما در مسير تعهد به دولت، 

نظام و فهم و درك مشترك با دولت گام برداشته است.
 محمد امين ســازكارنژاد با بيان اين كــه اميدواريم با ادامه 
سياســت هاى دولت تدبير و اميد مشكالت جامعه كارگرى 
كاهــش يابد، افزود: اميد مى رود در ســال اقتصاد مقاومتى، 

اشتغال وتوليد داخلى، كارنامه درخشانى رقم بخورد.
وى با تأكيد بر نقش انكارناپذير كارگران دررشــد وتوســعه 
كشور بيان كرد: ســازمان آموزش فنى وحرفه اى آماده ارائه 

انواع آموزش هاى مهارتى به جامعه كارگرى است.
دبيراجرايى خانه كارگر استان خراسان رضوى نيز افزود: هم 
اكنون كارگران مطالبات معوقه زيادى از دولت هاى گذشــته 
دارند، كه محقق نشده است ولى دولت يازدهم درحد بضاعت 
اقداماتــى براى رفاه كارگران انجام داده اما هنوز مشــكالتى 

وجود دارد.
سيد حسين رسولى ادامه داد: اصالحيه يك طرفه قانون كار 
از اقدام هاى مهم دولت يازدهم براى جامعه كارگرى است كه 

دراين قانون به حقوق كارگران توجه شده است. 
وى خاطرنشــان كرد:همچنين با پيروزى برجام ، تهديدات 
خارجى از فضاى كســب و كار و ســاير بخش هاى كشــور 

برداشته شد.

انتخاباتى حجت االســالم  دبيــر ســتاد  قدس: 
والمسلمين رئيسى در خراسان رضوى با بيان اينكه 
ركود به قيمت كنترل تورم كمر مردم را شكسته 
است، گفت: يكى از شعارهاى محورى آقاى رئيسى، 
تغيير به نفع مردم اســت كه در حــوزه اقتصاد، 

فرهنگ و مديريت و سياست كاربرد دارد.
سيدعبداهللا ارجاعى در نشستى خبرى، افزود: تمامى 
زحمات در جاى خود محفوظ است اما آنچه امروز 
مشهود است اين است كه مردم به عنوان كسانى كه 
بايد بهره مند اصلى از اين پيشرفت ها باشند، به اندازه 

هزينه هايى كه داده اند عوايد دريافت نكرده اند.
وى گفت: مردم از شــيوه مديريت مديران گاليه 
دارند اما پاى انقالب هســتند؛ امروز مدافعان حرم 
همين جوانان دهه شــصتى هســتند. در تمامى 
موفقيت ها از جمله در هشت ماهى كه در سال 88 

بر اين ملت ظلم شد، مردم مقاومت كردند.

وى افزود: امروز مردم از چپ و راست و اصالح طلب و 
اصولگرا گاليه دارند و مى گويند اين وسط ما مردم گم 
شده ايم؛ ساليق سر جاى خود محفوظ و قابل قبول 
است اما بگوييد چه كسى براى ما كار مى كند؟ يكى 
از شعارهاى محورى حجت االسالم رئيسى، تغيير به 
نفع مردم است كه هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه 
فرهنگ و امور اجتماعــى و هم در حوزه مديريت و 
سياست اين شعار كاربرد دارد و بايد اتفاق بيفتد. در 
هر سه حوزه نيازمند تغيير در رويكرد و اجرا هستيم.

وى با تأكيد براينكه «اقتصاد سيستم محور» موردنظر 
آقاى رئيسى اســت، گفت: به چه قيمتى تورم را در 
كشــور كنترل كرده ايم؟ به قيمت ركوِد سنگين؟ با 
شــعار كه ركود برطرف نمى شــود؛ ركود به قيمت 
كنترل تورم كمر مردم را شكسته است. صورت مسئله 
پاك شده و بايد اقتصاد مقاومتى موردنظر قرار بگيرد و 

نگاه به اقتصاد بايد درون زا و سيستمى باشد.  

مدير مسئول روزنامه قدس در ديدار با فرمانده سپاه امام رضا(ع): 

اقتدار و آرامش ايران مرهون رشادت هاى سپاه است
قدس   مديرعامل مؤسســه فرهنگى قدس و 
شمارى از مديران روزنامه قدس با حضور در جمع 
پاسداران و فرمانده ســپاه امام رضا(ع)، روز ميالد 
باسعادت امام حسين(ع) و روز پاسدار را به ايشان 

تبريك گفتند.
ايمان شمسايى ضمن تبريك اعياد شريف شعبانيه 
به جان بركفان ســپاهى گفت: ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمى در راه حفاظت از انقالب و دفاع 
از آرمان هاى انقالب اســالمى حماسه هاى زيادى 

آفريدند. 
وى افــزود: اوج اقتدار، امنيــت و آرامش ايران در 
دوران دفــاع مقــدس و در حال حاضــر مرهون 

رشادت هاى سپاه پاسداران است. 
مديرمســئول روزنامه قدس با اشاره به نامگذارى 
روز پاسدار از سوى امام خمينى(ره) اظهار داشت: 
تشــابه عملكرد پاســداران به ســيره عملى امام 
حســين(ع) سبب شــد تا روز تولد مباركشان به 

عنوان روز پاسدار تعيين شود.
در اين ديدار فرمانده ســپاه امــام رضا(ع) با طرح 
اين موضوع از سوى برخى مجامع علمى دانشگاهى 
كه چرا برخى رؤســاى جمهور در عمل به اهداف 
انقالب اســالمى ضعيف عمل مى كنند، به تبيين 
ســه واژه «اســالم ناب»، «انقالب اسالمى» و «نظام 

اسالمى» در ادبيات انقالب اسالمى پرداخت.
ســردار يعقوب على نظرى با اشاره به اينكه نظام 

اســالمى يعنى جمهورى اســالمى اظهار داشت: 
اســالم ناب هم به عنوان منبع تفكرات و خاستگاه 
فكرى اسالم ناب به شــمار مى رود. وى ادامه داد: 
انقالب اسالمى هم مبدل و به روز كننده آن افكار 

است.
وى با تأكيد بر اينكه اســتكبار ســتيزى در بطن 
اســالم ناب وجود دارد، گفت: به طور مثال اينكه 
ظالم كيست در حوزه انقالب اسالمى است و زبان 

گويا در انقالب اسالمى، ولى فقيه است.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) افزود: متأسفانه رؤساى 
جمهور به جاى اجرا وارد دايره انقالب اســالمى 
مى شــوند و نظريه صادر مى كننــد و زمانى كه 
بــه اين حــوزه ورود پيدا مى كننــد كار خراب 

مى شود.
وى در ادامه تصريــح كرد: اميدواريم همه بتوانيم 

وظيفه پاسدارى خودمان را انجام دهيم.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

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

حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

دبير ستاد انتخاباتى حجت االسالم والمسلمين رئيسى در خراسان رضوى:

ركود به قيمت كنترل تورم كمر مردم را شكسته است



نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى:

سپاه ، پاسدار گفتمان انقالب است
��

در خراســان  فقيه  ولى  نماينــده  ايرنا  
پاســدار  پاســداران،  گفت: ســپاه  رضوى 
گفتمان انقالب اســت بنابراين بايد در تمام 
عرصه هاى سياسى و فرهنگى با تمام قدرت 

حاضر باشد.
آيــت اهللا ســيد احمد علــم الهــدى روز 
گذشــته همزمان با روز پاســدار در ديدار 
با جمعــى از فرماندهــان رده هاى مختلف 
ســپاه امام رضا (ع) در مشهد افزود: دشمن 
مى خواهد با عمليات روانى سپاه پاسداران را 
از حضور در عرصه هاى مختلف كنار بزند در 
حالى كه سپاه به عنوان نهاد پاسدار گفتمان 

انقالب نبايد كنار زده شود.
وى اظهــار كرد: پاســدارى از انقالب حركت 
سياســى، فرهنگى و انقالبى همه جانبه اى را 
طلب مى كند و نمى توان بى تفاوت بود و تماشا 
كرد كه جريان هاى معاند، گفتمان انقالب را 

از بين ببرند.
وى گفت: عرصه رقابت هاى سياسى با برخى 
جريان هاى سكوالر و غير ارزشى، عرصه رقابت 
دو جريان، دو حزب يا دو سليقه نيست بلكه 

عرصه رقابت دو گفتمان است.
امام جمعه مشهد با تأكيد بر اينكه امروز بايد 
پاسدار گفتمان انقالب باشــيم افزود: عزت، 
اقتدار، توســعه مبانى انقالبى و دينى، عدالت 
اجتماعــى و نبود شــكاف طبقاتى، گفتمان 
انقــالب اســت در حالى كه بــراى گفتمان 
جريان مقابــل، گذران زندگى به هر قيمت و 
تعامل با هر عنصر پليد در جهان مهم اســت 
و اشرافى گرى، تجمل خواهى و توسعه لذايذ 

نفسانيات را رواج مى دهد.
وى اظهار كرد: انتخاب سالروز والدت حضرت 
امام حسين (ع) به عنوان روز پاسدار از سوى 
امام خمينى(ره) به اين معناست كه در مقام 
پاســدارى از انقالب نگاهمان بايد به حضرت 

سيدالشهدا (ع) باشد.
 بغض و كينه استكبار سند افتخار 

سپاه پاسداران است
فرمانده ســپاه امام رضا (ع) خراسان رضوى 

نيز در اين مراســم گفت: اين نهاد دو ســند 
افتخار دارد كه يكى بغض و كينه استكبار به 
سركردگى آمريكاى جنايتكار به اين نهاد است 
و ديگرى تأكيدات مكرر امــام راحل و رهبر 
معظم انقالب بر دفاع از دستاوردهاى انقالب 

اسالمى توسط سپاه است.
سردار يعقوب على نظرى با بيان اينكه در اول 
انقالب سپاه مورد هجمه دشمنان بوده است، 
افزود: اگر سپاه در عرصه سازندگى وارد شود 

ايادى اســتكبار آن را به عنوان كار اقتصادى 
مطرح مى كنند و اگــر در زمينه اجتماعى و 
فرهنگى فعاليتى انجام دهد از آن به عنوان كار 

سياسى ياد مى كنند.
وى اظهار كرد: ما افتخار داريم با وجود اينكه 
تحريم ســپاه پاســداران انقالب اسالمى در 
دستور كار جبهه كفر است، وظيفه خود را در 
همه عرصه هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى 

انجام مى دهيم.

اخـــبار2

سيامك دورانى كارگردان تئاتر در گفت و گو با قدس:
  كار تئاتر عشق است

حسين پورحسين   اينجا مشهد است و جايگاه هنر تئاتر 
در اين شهر اگرچه مثل زمانى كه داوود و رضا كيانيان، داريوش 
و انوشــيروان ارجمند و ديگر چهره هاى ماندگار تئاتر مشهد 
نظيــر رضا صابرى آن جلوه و جذابيت رســانه اى را ندارد و نو 
رســيده ها هم سرشان به خبرهاى تلگرامى گرم است اما قلب 
تئاتر همچنان در حوزه تئاتر مى تپد و دست اندركاران تئاتر هم 
بيكار نبوده اند، همين كه مى بينم تابلو تئاتر شهر در دل پارك 
ملت ديده مى شود يا مكانى به نام تئاتر وجود دارد و كركره اش 
را باال كشــيده اند، پس مى شــود باز هم به سراغ كسانى رفت 
كه اگر چه نام هاى آشــنايى براى اجتماع غيرهنرى به شمار 
نمى آيند اما آينده سازان تئاتر ريشه دار مشهد به شمار مى آيند.
قرار است نمايش «اسب هاى سفيد» نوشته «هنريك رايبسن» 
به كارگردانى ســيامك دورانى و بازيگــرى احمد ريحانه از 
پيشكســوتان تئاتر مشهد و عليرضا ضياچمنى، مسعود مهر 
نيك زاد، نازنين تفضلى، مهرداد خامسى و مارال عبدالهى تا 

همين چند روز آينده در تئاتر شهر مشهد بر صحنه برود.
 كارگردانى را دوست داشتم

سيامك دورانى كارگردان اين نمايش كه مى تواند حرفى براى 
گفتن داشته باشد چهره اى شناخته شده در كار طراحى لباس 
و صحنه است. او در سال 95 به خاطر طراحى لباس نمايش 
«يتيم خانه فونيكس» كه كارگردانش محمدحسن نيازى بود 
موفق شــد افتخارى را براى تئاتر مشهد در اين رشته كارى 
بدست آورد و با دريافت تنديس جشنواره بين المللى تئاتر فجر 
جايگاهى را براى خود در كار تئاتر بدســت آورد. اين جوان 
مبتكر كه در طراحى لباس و صحنه كارهاى قابل اعتنايى ارايه 
داده است همانند ديگر عوامل صحنه نمايش منتظر است كه 
در ورودى تئاتر شهر باز شود تا او هم به سهم خود بخشى از 

دكورهاى فلزى و سنگين نمايش را بر دوش بكشد.
وى اظهار مى دارد: كارگردانى را دوســت داشــتم و از همان 
دوران دنبال كارهايى متفاوت و نوآورانه بودم. نمايش «بازرس 
هاندواقعى» را به عنوان كارگــردان و طراح صحنه در همان 
دو ســال اولى كه نمايش هايى را روى صحنه بردم من را به 
كارگردانى تئاتر سنجاق كرد و از سال 91 تاكنون كه آخرين 
كارم «اسب هاى سفيد» به روى صحنه مى رود، عالوه بر طراحى 

دكور و لباس در كارگردانى دنبال تجربه اى تازه هستم.
گپ و گفت با ســيامك دورانى به اين ختم نشــد كه رزومه 
كاريــش را بازگشــايى كنيم او گاليه هايى هم داشــت. وى 
خاطرنشــان مى كند: كارهايى كه براى اجرا مجوز مى گيرند 
بايد در حد و اندازه سالن هاى نمايشى و قابليت اجرا و جذب 
تماشــاگر را با هم داشته باشند، بازبينى در كار تئاتر خوب و 
الزم اســت اما بايد كارهايى كه براى صحنه تئاتر شهر مجوز 
مى گيرند از نظر سابقه كار كارگردان و عوامل صحنه و سبك 

كار نمايش در اندازه نام تئاتر شهر مورد توجه باشد.
ســيامك دورانى از اينكه در شهر مشــهد از تئاتر استقبال 
مى شــود يا نمى شود گاليه ندارد اما از اينكه مسئوالن از كار 

تئاتر حمايت مالى و معنوى اندكى دارند دلخور است.
  سالن ها نيازمند حمايت

حرف او اين اســت كه در مشهد ســالن هاى هالل احمر و 
هاشمى نژاد به نوعى دولتى اند اما سالن هايى نظير شمايل و 
جديداً سالن تئاتر مستقل نيازمند حمايت مسئوالن هستند. 
سالن هاى اشراق يا كانون هنر هم مى توانند با ظرفيت كمترى 
كه دارند بسيارى از كارهاى تئاترى را سرپا نگه دارند در حالى 

كه اكنون سالن كانون هنر تعطيل است.
به گفته سيامك دورانى تماشاگر تئاتر مشهد افزايش داشته اما 
جوابگوى هزينه ها و وقتى كه براى نمايش گذاشته مى شود، 
نيست. يك كار نمايشى چند ماه تمرين دارد كه عاشقان تئاتر 
در اين چند ماه مفت و مجانى و از جيب خود براى تئاتر هزينه 
مى كنند و كسى هم اين زمان كه گاهى 6 ماه طول مى كشد تا 

كارى ديده شود و مجوز نمايش بگيرد نمى بيند.
رســانه ها هم به دليل اينكه براى دادن آگهى و اطالع رسانى 
بودجه اى نداريم از اطالع رسانى غافل مى شوند و كار نمايش 
زمانى كه به صحنه مى رود آن طور كه بايد معرفى نمى شود و 
همان كسانى كه ارتباطى با تئاتر دارند و پيگير نمايش هستند 
مشترى هاى دائم نمايش شــده اند در حالى كه كار نمايش 

كارى فرهنگ ساز است.
وى ادامه مى دهد: شهردارى هم به عنوان يك كار فرهنگى 
با داشــتن چندين فرهنگسرا مى تواند هم بودجه تبليغاتى 
تئاتر را تأمين كند و هم بيلبوردهاى رايگان در اختيار قرار 
داده و هم از ســالن هايى كه حاال فقط به ســالن همايش 
تبديل شــده براى نمايش اســتفاده كند و بايد نمايش به 

جايگاه همايش بنشيند.
كار تئاتر عشق است، هنر است، تخصص است و سر جمع آن 
مى شود انتقال مفهومى به زبان نمايش به مخاطبى كه زبان 

هنر را درك مى كند و به آن احترام مى گذارد.

قدس: برگزارى جشنواره غذا و سالمتى در مشهد
نيش و نوش: در اين جشنواره از نقش و جايگاه ويژه «شله» در 

سالمتى و نشاط مشهدى ها تقدير شد!
قدس: قرارداد ســفيد امضا صداى مدرسان دانشگاه پيام نور 

را درآورد
نيش و نوش: اگه صداشون خيلى باال بره يهو مجوز فعاليت 

كل دانشگاه پيام نور باطل ميشه!
قدس: گاودارى هاى گناباد در آستانه ورشكستگى

نيش و نوش: البد هنوز ياد نگرفتن بجاى يونجه، نون خشك 
به گاوها بدن و بجاى شير ازشون روغن پالم و آب و وايتكس 

بگيرن!
قدس: سفر فيتيله اى ها به روستاهاى زلزله زده بخش رضويه

نيش و نوش: البد فيتيله اى ها هم ميخوان كانديداى شوراى 
شهر يا رياست جمهورى بشن!

قدس: افزايش هزار نفرى مستمرى بگيران بيمه بيكارى در 
خراسان رضوى

نيش و نوش: با اين چندميليون شغلى كه قراره هركدوم 
از كانديداهاى رياســت جمهورى ايجاد كنن، مســتمرى 

بگيرا صفر ميشن!

همــت»،  «اصغــر  ســرورهاديان: 
بازيگرســينما و مديرعامل خانه تئاتر، 
براى اجــراى نمايش «فيل و پرنده» به 

مشهد آمد.
 نمايــش «فيل و پرنده» نوشــته داود 
كيانيــان كه بــه كارگردانــى حميد 
كيانيان است اين روزها درصحنه هالل 
احمر شــهرمان در حال اجراست. اين 
نمايش كه بارها و بارها درجشنواره هاى 
مختلف درخشيده است، كار گروه تئاتر 

باران است .

 پيگيرى خواسته تئاترى ها
اصغرهمت بازيگر سينما و تئاتر، متولد 
شيراز و همســرهنرمند خوب و بازيگر 
كشــورمان، «افسر اســدى» است. وى 
ازدوران كودكــى بــه تئاترهاى تخت 
حوضــى و تعزيــه عالقه داشــت و از 
دوران دبيرســتان به فعاليت در تئاتر 
روى آورد. همــت در ســال 1359 در 
رشته تئاتر از دانشكده هنرهاى زيباى 

دانشگاه تهران دانش آموخته شد. وى 
جزو بازيگرانى است كه با وجود حضور 
در ســينما، در تئاتر هنوز هم حضورى 
جدى دارد و ارديبهشــت سال گذشته 
به عنــوان مديرعامل جديد خانه تئاتر 
برگزيده شــد و مهم ترين برنامه خود 
را پيگيرى جدى خواســته هاى بر حق 

تئاترى ها اعالم كرد.
 اودرگفت وگو با خبرنگارما درخصوص 
حضورش درمشهد براى اجراى نمايش 
«فيل و پرنده» افزود: هرزمان بحث مشهد 
پيش مى آيد، نيمى از قضيه پيشاپيش 
حل اســت ومن با وجود درگيرى ها، با 
توجه به شــناختى كــه از فعاليت هاى 
حميد كيانيان و گروهش در زمينه تئاتر 

معلوالن دارم به مشهد آمدم.
وى تأكيد كرد: شــايد باور بسيارى از 
مردم و جامعــه و حتى خود اين افراد 
باشــد كه آن ها افرادى هســتند كه 
انسان هايى  ندارند.  كارى  هيچ  توانايى 
كه عالوه بر نداشــتن قدرت جســمى 

حتى گاه فاقد توانايى ذهنى هســتند 
و اميدى بــه بهبود آن ها نيســت اما 
وقتى با انــدك هزينــه اى و اميد به 
آن ها حتى شــايد ازآدم هاى سالم گاه 
جلوتــر حركت مى كننــد و حضور در 
هنر بارقه اى از اميد دردلشــان جوانه 
مى زند، درمى يابيــم نمى توان از اين 
قضيه بى تفاوت گذشــت. اگرچه گويا 
بهزيستى در اين نمايش كمكى نكرده 
است اما بايد به اين مهم پرداخته شود 
كه بهزيســتى و ارشــاد بايد همراهى 

داشته باشند.
وى دربــاره وضعيــت تئاتــر فعلــى 
مشــهد نيزاذعان داشت: هميشه تئاتر 
شهرســتان با افت و خيزهايى مواجه 
بوده اســت اماخوشــبختانه مشهد به 
دليــل ظرفيت خــوب و نيروهايى كه 
دارد. شاهد تئاترى با اجراهاى عمومى 
خوبى اســت. حتــى درجشــنواره ها 
جوايز را درو مى كنند. اگرچه از مشهد 
دورهستم اما در جريان هستم كه بارقه 

هايى از تئاتر خصوصى در مشهد ديده 
مى شــود كه اميدوارم نكات مثبت آن 

تقويت شود.
مديرعامــل خانــه تئاتــر در خصوص 
حمايــت نكــردن دولــت از تئاتــر و 
همچنيــن گاه دريافــت درصــدى از 
فــروش بليت از هنرمنــدان نيز تأكيد 
كرد: متأســفانه اين سنت غلطى است 
كه در مجموعه تئاتر ايرانشهر هم با آن 
مواجه هستيم و اين در حالى است كه 
عــالوه برآن كه كمك هاى دولتى قطع 
شده است درصدى را هم ازهنرمندان 
دريافــت مى كننــد. حتــى گاهى اگر 
درمشهد اجاره سالن را نگيرند ، حتماً 
منتى بر ســر هنرمند دراين خصوص 

مى گذارند.

 انحصار در سينما
 اين هنرمند كشورمان تصريح كرد: آن 
زمان بحث تحريــم و كمى اعتبار بود 
اما اين موضوع برطرف شده و بايد اين 
گرفتن درصد برداشــته شود و حمايت 
دولتى برقرار باشد و عملكرد وزير فعلى 
اميدهاى خوبى را دراين خصوص نويد 

مى دهد.
 وى در پايــان درباره انحصار ســينما 
ســاخت:  نيزخاطرنشــان  درپايتخت 
متأســفانه درهمه شهرســتان ها اين 
معضــل وجــود دارد وفقــط مختص 
سينماى مشهد نيســت چون شرايط 
فعاليــت در پايتخت مهيا تراســت اما 
به خاطرداشــته باشــيم هر افتخارى 
مى كند  كسب  شهرســتانى  راهنرمند 
به شــهر خودش هســت.  منتســب 
مســئوالن هم بداننــد هنرمندانى كه 
رفته انــد ديگر برنمى گردنــد. حداقل 
جلوى مهاجرت هنرمندان را بگيرند و 

براى آن چاره اى بينديشند.

«اصغرهمت» در گفت و گو با قدس: 

مسئوالن براى مهاجرت هنرمندان چاره اى بينديشند

خبر

فرماندار بجستان:  
ساليق سياسى مختلف به مشاركت حداكثرى در انتخابات 

كمك مى كند

بجستان-خبرنگارقدس: فرماندار بجستان با بيان اينكه طبق برنامه روز شمار انتخابات 
و روال قانونى تمامى كارها با موفقيت پيش مى رود، گفت: 175 نفر افراد ثبت نام شــده 
براى شورا ها تمامى مورد تأييد هيئت هاى اجرايى و نظارت قرار گرفته اند و بجز يك نفر 

كه او هم با مشكلى به خاطر بند قانونى از ماندن منصرف شده است.
حســين ابراهيمى اظهار داشت: از اين تعداد 34 نفر در شهرهاى يونسى و بجستان 
و 141 نفر در روســتا ها ثبت نام كرده اند كه از بين ســاليق سياســى مختلف و از 
همه چهره ها حضور دارند كه به گرمى فضاى انتخابات و مشاركت حد اكثرى كمك 

خواهد كرد.

خبر

برپايى نمايشگاه «واال» در نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: همزمان با اعياد شعبانيه وهفته معلم نمايشگاه نقاشي 
«واال» آثار بانوي هنرمند نيشــابوري «زهراجغراتيان (واالمهــر)» در نگارخانه كمال 

الملك اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نيشابورگشايش يافت.
مســئول مجتمع هاى فرهنگى و هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نيشابور گفت: 
هنرمندان جوان و تحصيل كرده نيشــابوري در رشــته هاي هنري توانسته اند آثار 
مانايــي از خــود بر جا گذارند و در اين رهگذر نمايشــگاه نقاشــي«واال» همزمان با 
اعيادشعبانيه وهفته بزرگداشــت مقام معلم در صدد است موضوعات جديدى را به 

لحاظ كمى وكيفى به مخاطب ارائه كند .
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سعيد ترشيزى

  راه هاى غلبه بر ترس از مرگ
با ســالم، من مردى پنجاه و شش ساله، بازنشسته و مبتال به 
بيمارى قلبى هســتم. بتازگى قلبم را عمــل كرده ام و از نظر 
جسمى در شرايط خوبى نيســتم. مشكل من ترس از مرگ 
است، زيرا شــنيده ام كسى كه قلبش بيمارى دارد، زياد زنده 
نمى ماند. سن من زياد نيست و مى خواهم زندگى كنم. وقتى 
حرف مردن مى شــود، تمام بدنم شــروع به لرزيدن مى كند 
و تصــور مى كنم كه اگر بميرم، در گــور زنده ام و رويم خاك 
مى ريزند. به همين دليل اضطرابم زياد شده و واقعاً اين مشكل 
برايم زجرآور شده است. لطفاً راهنمايى بفرماييد چگونه اين 

مشكلم را درمان كنم؟ متشكرم.
 زهره نخعى كارشناس ارشد روان شناسى

با ســالم خدمت شما خواننده محترم، بعضى از افراد مرگ 
را پايــان زندگى مى دانند و از اين فنا و نيســتى وحشــت 
دارند. يكى از روان شناسان معتقد است ناخودآگاه انسان ها 
نمى توانــد مرگ خويش را بپذيرد، بــه همين دليل آن را 
ســركوب مى كند. براى غلبه بر اضطراب مرگ، ابتدا ايمان 
و بــاور خود را قوى نماييد و بدانيد خداوند در همه حال با 
ماست و انســان را فناناپذير آفريده، اگرچه جسم فناپذير 
است ولى روح، جاودانى و ابدى مى باشد. اجازه ندهيد افكار 
منفى در ذهنتان ايجاد شود. اين شما هستيد كه مى توانيد 
افكارتــان را كنترل كرده و هرتصــور منفى كه به ذهنتان 
مى آيد ســركوب كنيد، بدين صورت كه ابتدا چشمانتان را 
ببنديد و اجازه دهيد افكار منفى راجع به مرگ به ســمت 
شــما هجوم بياورند و مضطرب شويد، هنگاميكه احساس 
كرديد ســطح اضطرابتان به باالترين حد رسيد، بلند شويد 
و با صداى بلند به افكار مزاحم فرمان ايســت بدهيد. با اين 
روش توجه تان از مرگ تغيير كرده و سطح اضطراب كاهش 
مى يابد. همچنيــن مى توانيد با پياده روى و ريلكس كردن، 
سطح اضطراب خود را كاهش دهيد. در انتها توصيه مى كنم 
به دليل بودن در شــرايط بازنشستگى و داشتن وقت كافى 
بيشتر با دوستان و خانواده وقت بگذرانيد و از تنها ماندن به 
مدت طوالنى بپرهيزيد. اگر با توصيه هاى باال از سطح تنش 

شما كاسته نشد به روانپزشك مراجعه بفرماييد. 

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

از بررسى توسط مشاور پاسخ داده خواهد شد.

سالم �شاور

معاون سياسى انتظامى فرماندارى مشهد 
در گفت وگو با قدس تشريح كرد

  داليل برگزار نشدن انتخابات 
الكترونيكى در مشهد

قدس: براساس دستورعمل تبليغات انتخابات دوازدهمين دوره 
رياست جمهورى، مطبوعات دولتى يا مطبوعاتى كه به نحوى از 
بودجه عمومى استفاده مى كنند، مى توانند در راستاى تشويق 
مردم به شركت در انتخابات آگهى مبنى بر تشويق مشاركت 
انتخاباتى سازمان ها، نهادها، احزاب و گروه ها را منعكس نمايند.
معاون سياسى انتظامى فرماندارى مشهد با اعالم اين موضوع 
در حاشــيه جلسه مسئوالن ســتادهاى تبليغاتى نامزدهاى 
دوازدهمين دوره انتخابات رياســت جمهــورى كه با حضور 
فرماندار مشهد برگزار شد با اعالم اين خبر به خبرنگار قدس 
گفت: پخش تراكت، نصب پوســتر و بنر توســط سازمان ها، 
نهادها، اقشــار، گروه ها، جمعيت ها و احزاب قانونى بدون ذكر 
نام و عكس كانديداها صرفاً جهت اطالع رسانى در اماكن مجاز 
كه از سوى شهردارى ها با هماهنگى فرمانداران و بخشداران 

مشخص مى شود، مجاز است.
حيدرخوش نيت با تأكيد بر اينكه حضور و فعاليت كارمندان 
خارج از ساعات ادارى جهت فعاليت تبليغاتى براى نامزدهاى 
رياست جمهورى مشروط به استفاده نكردن از امكانات دولتى 
و اســتفاده از عناوين شغلى مجاز است، افزود: تشكيل ستاد 
تبليغات بدون اعالم كتبى محل ستاد تبليغات و نام مسئول آن 
به هيئت اجرايى از سوى نامزد انتخاباتى از مصاديق غيرمجاز 
در امر تبليغات براى نامزدهاى رياست جمهورى است كه در 
صورت توجه نكردن از فعاليت اين گونه ســتادها جلوگيرى 

خواهد شد.
وى افزود: داير نمودن بيش از يك ستاد تبليغات با هر عنوان 
اعم از مردمى، جوانان و غيره در هر منطقه شهردارى توسط 

نامزدها مجاز نيست.
حيدر خوش نيت درباره برگزار نشدن انتخابات الكترونيكى در 
شهرستان مشــهد گفت: دستگاه هاى مكانيزه براى اخذ رأى 
از هــر نفر نيازمند حداقل 6 دقيقه وقت اســت در حالى كه 
در شــعبه اى با حضور حداقل 1000 نفر 6000 دقيقه وقت 
نياز است كه در وقت قانونى 10 ساعته اخذ رأى حدود 100 
ساعت زمان نياز دارد و از طرفى بيش از 10 دستگاه نمى شود 

در شعب اخذ رأى استفاده كرد.
وى  ادامه داد: ضمن اين كه در حال حاضر رأى دهندگان 
آموزش هــاى الزم را براى اســتفاده از سيســتم مكانيزه 

نديده اند.

  همايش پياده روى
دانش آموزان و مادران بشرويه   

بشرويهـ  خبرنگار قـدس: مسئول كانون بسيج ورزشكاران 
و ورزش همگانى بشرويه گفت: به مناسبت هفته سالمت دانش 
آموزان مدرسه شهيده نسترن خسروى به همراه مادران خود 

همايش بزرگ پياده روى برگزار كردند. 
سيد مهدى ســاداتى گفت: به منظور ارج به مقام خرد ترين 
شهيده شهرســتان و به مناسبت هفته سالمت دانش آموزان 
مدرسه شهيده نسترن خسروى به همراه مادران خود همايش 

بزرگ پياده روى برگزار كردند.
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سرورهاديان   عشق معنــا مى شود، وقتى 
بعد از گذشــت 34 ســال هنوزهم عاشقى را 
در چشــمان مطمئنش مى بينى. اينجا مركز 
توانبخشــى جانبازان امام خمينى(ره) است؛ 
همانجايى كه 138 نفر از قهرمانان شــهرمان 
پاهايشان را براى قدم زدن هاى بسيار، به من 
و تو بخشيده اند. همان هايى كه درتاريخ ايران 
بى نظيرند. آن هايى كه تكه هايى ازجانشان را 
دادنــد تا تكه اى از خاك ايــران به يغما نرود. 
آن هايى كه نگذاشــتند بى كفايتى تاريخ بار 
ديگر تكرار شود و شهرهاى كشورمان بشوند 

كشورهاى همسايه !
كافى اســت هر از گاهى در قــدم زدن هاى دور 
پارك ملت براى تنفس هواى پاك، كمى هم آن 
طرف تر، شقايق هايى كه سال ها زندگى را برروى 
تخــت مى گذراننــد را، هم ببينيم كــه آن ها با 
اكسيژن به سختى نفس مى كشندو قدم زدن را 
آرزويى محال مى دانند. اينجا همه جانبازان نخاعى 
70 درصد هستند؛ همه كسانى كه زندگى را تمام 

عمر يا روى ويلچر مى گذرانند و يا روى تخت. 

 خانه اول و دردهاى مشترك
59 نفر از اين بزرگمردان در اين مركز در اين 

سال ها به شهادت رسيده اند.
«قاســم عليزاده» متولد 1344 كه در ســال 
61 در كردســتان در تيپ شهدا به فرماندهى 
شهيد كاوه در 17 سالگى مجروح شد، برايم از 
زمان مجروحيتش تعريف مى كند: با دو گلوله 
مجروح شــدم يكى از گلوله ها به كليه راستم 
اصابت كرد كه كامل تخليه شــد و گلوله دوم 
هم باعث شد كليه چپم و نخاعم آسيب ببيند.

حــاال برايــم از آن زمان كه همرزمــش مدام به 
او مى گفت اشــهدت را بگو و او مى گويد: ســه بار 
گفته ام. «گويا اليق رفتن نبودم». حاال يكى ديگر از 
جانبازان كه از دوستان قاسم عليزاده است با لبخند 
به او مى گويد: نه اشهد درست نگفتى. گويى هنوز 

هم اينجا همان حس و حال جبهه را دارد.
از او مى پرســم بعد از گذشــت اين سال ها چه 
خواسته اى دارى؟ مى گويد: براى كسى نرفتم كه 
امروز از كســى توقع داشته باشم. وظيفه ام بود و 
عمل به وظيفه كه منت گذاشتن ندارد. براى دفاع 

از خاك و ناموس بايد مى رفتيم و رفتيم.

  مسئوالن حال ما را بپرسند
«سيد يوسف علوى»، متولد 1326 از قوچان و 
بازنشسته ارتش است. اوهم روى ويلچر نشسته 
است، از بچه هاى لشكر 77 بوده است. او معاون 
گروهان تانك بوده و در عمليات سوســنگرد 
و پشــتيبان عمليات در آزاد سازى آبادان هم 
بوده است و درسال 61 درعمليات فتح المبين 
جانباز نخاع شده است و از ناحيه يك دست هم 

آسيب جدى ديده است.  او مى گويد: توقعى از 
مردم عادى نيســت، از مسئوالن است كه گاه 

گاهى حال مارا بپرسند. 
او كه داراى چهار پســر و يك دختر اســت، 
تصريح مى كند: خانواده هاى ما زحمت زيادى را 
برايمان كشيده اند و به اعتقاد من سركشى به 
همسر جانبازان هم بايد در برنامه ها قرار بگيرد.
آن طرف تر، روى تخت جانبازى زيرســرم است. 
مى شنوم بتازگى به دليل زخم بستر تحت جراحى 

قرار گرفته است. 

 جانبازان مدافعين حرم
محمد كاظمى، متولد 1345 
است و در سال 66 در منطقه 
ميمك در مرز عراق مجروح 
شده است. اما با وجود دردى 
كه داشت با نگاهى مهربان، 
فقط يــك جملــه را تأكيد 
مى كند: مشــكل مجروحين 
پيگيرى  را  حــرم  مدافعين 
كنيــد تــا آن ها هــم جزو 

جانبازان قرار بگيرند. 
متولد 1343  شكورى،  تقى 

در گرمه اســت و در شــلمچه در 18 سالگى 
از ناحيه كمر مجروح شــده است. كنارش كه 
مى نشينم، مى پرســم اگر به همان سال 62 
برگردى بازهم به جبهه مــى روى، مى گويد: 
دفاع پشــيمانى ندارد. مگر مى شود نمازعشق 
بخوانى و پشــيمان بشوى.  جنگ ما دفاع بود 

و هر موجود زنده اى از خودش دفاع مى كند. 
حاال اين قهرمان كه باز نشســته سپاه است، 

مى افزايد: بارها اين سال ها اين پرسش مطرح 
مى شود كه اگر امروز جنگ شود، نسل امروز 
عملكردشــان چگونه است؟ به نظر من جوان 
امروز ما انديشــمند است، نسل جوان فهيم و 
تحصيلكرده و دانايى داريم كه براى دفاع نسبت 

به گذشته، يك پارچه ترهستند. 

 مأمن ياران ديرين 
«حجت االسالم كريم دوان» كه هميشه با روى 
باز پذيراى همه كسانى است 
كه براى ديــدار از قهرمانان 
مانده از دفــاع مقدس بهانه 
نمى آورنــد، توضيح مى دهد: 
اين جــا مركزى اســت كه 
جانبــازان نخاعى بــا ما در 
ارتباط هستند و هر زمان به 
فيزيوتراپى، درمان، پانسمان 
و ورزش و يــا بــراى انجام 
فعاليت هــاى فرهنگى و دور 
هم بودن و ديد و بازديد نياز 

دارند به اين مركز مى آيند.
حاال مطمئن مى شوم اينجا 
مأمــن همه يــاران ديرين 
است؛ تنها جايى كه همه مانند هم هستند و 
يكديگر را درك مى كنند. جايى كه انسان هايى 
با افكار و درد هاى مشترك مى توانند، كنارهم 
باشند.  اين مركز كه سال 1362 افتتاح شده 
اســت، افــرادى را كه از ســال 1357 جانباز 
شــده اند، گرد هم آورده است.  حجت االسالم 
دوان تأكيد مى كند: حــدود 40 درصد از اين 
جانبازان متعلق به سال 1362 هستند و مابقى 

متعلق به سال هاى بعد آن تا سال 95كه شامل 
جانبازان مدافعان حرم هم مى شوند. 

وى تأكيد مى كند: جانبازان اين مرز و بوم نياز 
به حمايت مالى ندارند واز مســئوالن ومردم 
توقع مــادى ندارند، آن ها تنها نياز به حمايت 
معنــوى دارند. اين در حالى اســت كه حتى 
سال نو هيچ كدام از مسئوالن تا اين لحظه به 

ديداراين عزيزان نيامده اند.
مســئول فرهنگى مركز توانبخشى جانبازان 
ازموفقيت هاى همين عزيزان و قهرمانى ســه 
نفر از جانبازان در پاراالمپيك جهانى دررشته 
شــنا مى گويد و ادامه مى دهــد: اين عزيزان، 
قهرمان هايى هستند كه در رشته هاى مختلف 
ورزشــى مانند: ويلچررانــى، تنيس خاكى، 
بسكتبال بارها درعرصه هاى ملى درخشيده اند. 
وى در ادامه با اشاره به نمايشگاه «مشهد دوست 
داشتنى» خاطرنشان مى سازد: در نمايشگاه مشهد 
دوســت داشتنى با همكارى فرهنگى شهردارى 
منطقه 11 غرفــه اى را به نام همين مركز برپا 
كرده ايم تا يادآور رشادت هاى اين قهرمانان باشيم. 
حتى گروهى رابه صورت مجازى ايجاد كرديم كه 
حرف دل مردم با جانبازان است و مردم احساس 
خود را مى توانند بيان دارند و پاسخ آن را دريافت 
دارند. اما نگرانى من در انتهاى گزارشم بيش تر از 

هميشه باقى مى ماند. 
آن طرف تر، جانباز نخاعى «اصغرمعتكف» آرام 
خوابيده است. اوكه از10 فروردين 95 در كما 
قــرار دارد در ســال 1362 در پنج وين عراق 
مجروح و حاال ديگر ديدار هيچ كســى، التيام 
بخش نگاه منتظر او نيست.  مى دانم با پاهاى 

تو،آرام در آرامش پياده روها راه مى روم.

روی �ط حاد�
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رئيس اداره تبليغات اسالمى مشهد:

  دشمنان درصدد خراب كردن 
هيئت هاى مذهبى  هستند

قدس: رئيس اداره تبليغات اســالمى مشــهد در ديدار با 
اعضاى كميته حل اختالف هيئت هاى مذهبى مشهد گفت: 
تمام دشمنان و بدانديشان درصدد خراب كردن هيئت هاى 

مذهبى با صرف هزينه هاى سنگين هستند.
حجت االسالم بخشى با تأكيد براينكه بايد هيئت ها با يكديگر 
تعامل داشته باشند، افزود: اين كميته مى تواند بازوى خوبى 
براى شوراى هيئت هاى مذهبى و اداره تبليغات اسالمى باشد.

دبير كميته حل اختالف هيئت هاى مذهبى مشــهد هم با 
بيان اينكه در سال گذشــته 16 جلسه برگزار شده، گفت: 
خوشــبختانه با كمك اين كميته بســيارى از اختالف ها از 
جملــه در منطقه طرق «تصرف عدوانى و تخريب» منجر به 
حل و فسخ شده است. حيدرى فر، معاون شوراى هيئت هاى 
مذهبى مشــهد نيز با اشــاره به موفقيت 90 درصدى اين 
كميته در برطرف كردن اختالف ها گفت: عملكرد اين كميته 

نمونه درخشانى در كشور محسوب مى شود.

رئيس بهزيستى: 
  پدر و دختر شيروانى همچنان تحت 

مراقبت هستند

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس بهزيســتى شيروان گفت: 
در حال حاضر پدر و دختر شــيروانى تحت مراقبت هستند و 
پدر درمركز سالمندان بجنورد و فاطمه نيز در بيمارستان امام 
على(ع) نگهدارى مى شوند كه حال هر دوى آن ها خوب است.

جهان مطــاع در گفت و گو بــا خبرنگار ما اظهار داشــت: 
اكنون حدود ســه ماه از نگهدارى آنان در مركز سالمندان 

و بيمارستان مى گذرد.
وى در خصوص مدت درمــان فاطمه افزود: با توجه به اينكه 
داروهاى اين بيماران بايد به طور منظم داده شــود به همين 
دليل بايد تحت نظر باشــند و به محض اطمينان از بهبودى 
كامل، بنا به تشخيص پزشك مدت دوره درمان فاطمه به اتمام 

مى رسد و اين خانواده در كنار يكديگر زندگى خواهند كرد.

   به كارگيرى غيرمجاز 5200 كارگر 
خارجى در خراسان رضوى

رضاطلبى: رئيس كانون شوراهاى اسالمى كاراستان گفت: كانون 
شوراهاى اسالمى كار به عنوان شريك اجتماعى حق پرسشگرى 

دارد واز حقوق كارگران در شرايط كنونى دفاع مى كند. 
احسان سهرابى در ادامه به قدس افزود: به دليل لجبازى و 
انتصابات سياسى، شرايط كارگران استان با وضعيت بحرانى 
مواجه شده اســت. مســائلى نظير افزايش نرخ بيكارى با 
وجود ظرفيت هايى نظير 0 3ميليون زائر، افزايش حوادث 
ناشى از كار، تعطيلى كارخانه هايى نظير آدنيس، دوچرخه 
سازى آســاك، المپ افروغ ، جهان افروز، تعطيلى چندين 
كارخانه لبنيات، وضعيت تأسف بار قطعه سازان «سها طب» 
و مرخصى اجبارى البســكو، شرايط نامناسبى را براى قشر 

كارگرى استان به وجود آورده است .
وى با بيان اين نكته كه بيش از 5200نفر اتباع به صورت غير 
مجاز در استان فعاليت مى كنند و هيچ نظارتى بر آن ها نيست، 
تصريح كرد: چرا كارگرى كه يك ســال حقوق نگرفته است، 
بايد براى طرح شــكايت بــه اداره كار برود و فرآيند پيگيرى 
حقوق او نيز 6 ماه به طول انجامد. 18ماه انتظار براى دريافت 

حقوق آيا زندگى يك كار گر را به چالش نمى كشاند.
سهرابى افزود: متأســفانه مدير كل اداره كاراستان، خود را 
قانونگذار ومفســرقانون در اســتان مى داند، در صورتى كه 
مقايســه آمارى در خصوص شــوراهاى اسالمى كار استان 
البرز وخراسان رضوى نشان مى دهد كه يك مديرچه ميزان 
مى تواند سهم به سزايى در پويايى حوزه مربوطه اش داشته 
باشد . كانون شوراى اسالمى كار استان به عنوان يك شريك 
اجتماعى حق اين پرســش را دارد كــه چرا از لحاظ كمى 

وكيفى مقام استان در بين 31 استان بايد سى ام باشد.

  93 هزار نام حسين، ابوالفضل و سجاد 
در خراسان جنوبى

بيرجند-خبرنگار قدس: مديركل ثبت احوال خراســان 
جنوبى گفت:از ابتداى تأسيس سازمان ثبت احوال كشور، 
بيش از 93 هزار نفر از هم اســتانى ها به نام والقاب حسين، 

ابوالفضل و سجاد نام گذارى شده اند.
على پورحسين اظهار داشت: فرارسيدن ماه مبارك شعبان 
با شميم اعياد شعبانيه همراه بوده و الزم است از اين فضاى 
معنوى بيش از پيش اســتفاده گردد.وى تعــداد افراد نام 
گذارى شــده دراستان به نام حســين والقاب آن را نزديك 
به 59 هزار نفر از ابتداى تأسيس سازمان دانست كه از اين 
تعداد بيشترين فراوانى آن ها مربوط به نام حسين بوده است.

پورحســين همچنين به فراوانى نام ابوالفضل نيزاشــاره كرد 
و ابراز داشت: از ابتداى ســال جارى 38 نفر به نام ابوالفضل 
دراستان نام گذارى شده اند و در طول سال گذشته نيز بيش 
از 500 نفر به نام ابوالفضل و همچنين 120 نفر به نام سجاد 

دراستان نام گذارى شده اند.

گزارشى ازمركز توانبخشى جانبازان امام خمينى(ره) مشهد 

  دستگيرى قاچاقچى مسافرنما با بيش تكه هاى بدنمان را داديم تا تكه اى ازايران به يغما نرود 
از6 كيلو ترياك

قدس:  با هوشــيارى پليس شهرســتان تربــت حيدريه 
قاچاقچى مسافرنما قبل از رســيدن به مقصد شناسايى و 

دستگير شد.
ســرهنگ اكبــر آقابيگى، فرمانــده انتظامى شهرســتان 
تربت حيدريه گفت: صبح شــنبه گذشته مأموران مستقر 
در ايستگاه بازرســى شهيد شــيردل كامه هنگام كنترل 
خودروهاى عبورى به مسافر جوان يك دستگاه اتوبوس كه 
از اســتان هاى جنوبى به سمت مشهد در حال حركت بود، 
مشكوك شدند. ســرهنگ آقابيگى افزود: مأموران ايستگاه 
پس از هدايت مرد جوان به داخل ايستگاه در بازرسى وسايل 
همراهش 6 كيلو و 200 گرم مواد مخدر از نوع ترياك كشف 
كردند. وى تصريح كرد: متهم 32 ساله پس از بازجويى هاى 

به عمل آمده با تشكيل پرونده راهى دادسرا شد. 

  مدير كانال غيراخالقى در شبكه 
اجتماعى تلگرام به دام افتاد

قدس: پليس فتا شهرســتان تايباد، عامل انتشــار تصاوير 
مســتهجن و غيراخالقى در شــبكه اجتماعــى تلگرام را 

شناسايى و دستگير كرد.
سرهنگ حسن ناگهانى، فرمانده انتظامى شهرستان تايباد 
گفت: كارشناســان پليس فتا در پــى رصد و پايش فضاى 
مجازى، كانالى را با محتواى تصاوير غيراخالقى و مستهجن 
در شــبكه تلگرام با 680 عضو شناسايى كردند. وى افزود: 
كارشناسان پليس فتا با يك سرى تحقيقات فنى فرد مورد 
نظر را شناســايى و با هماهنگى مقام قضايى او را دستگير 
كردند. متهم 26 ساله در بازجويى هاى به عمل آمده، منكر 
هرگونه جرمى بود كه در مواجهه با مستندات متقن پليسى 
به جرم خود مبنى بر انتشار تصاوير و فيلم هاى مستهجن و 

غيراخالقى در فضاى مجازى اعتراف كرد.
سرهنگ ناگهانى خاطرنشان كرد: متهم پس از بازجويى هاى 
تكميلى با تشــكيل پرونده براى ســير مراحل قانونى روانه 

دادسرا شد.

  كشف يك ميليارد ريال كاالى قاچاق 
در سبزوار

قدس: پليس شهرستان سبزوار در بازرسى از هفت دستگاه 
خودرو، بيش از يك ميليارد ريال كاالى قاچاق كشف كرد.

سرهنگ سيدمحمد هاشــمى، فرمانده انتظامى شهرستان 
ســبزوار گفت: در راســتاى مبارزه با قاچاق كاال و حمايت 
از توليدات داخلى، مأمــوران پليس آگاهى اين فرماندهى، 
هفت دســتگاه كاميون و اتوبوس حامل كاالى قاچاق را در 

محورهاى مواصالتى شهرستان شناسايى كردند.
وى افزود: در بازرســى از خودروها، تعداد ســه دســتگاه 
تلويزيون 55 اينچ، هفت دستگاه كولر گازى، 850 قلم قرص 
و دارو، 4800 ثوب البسه، 360 جفت كفش اسپورت، پنج 
كيلو پودر بدنسازى، 3000 قلم لوازم آرايشى و بهداشتى و 
31 كيلوگرم بذر خيار قاچاق به ارزش تقريبى يك ميليارد 

و 180 ميليون ريال كشف شد.

  برخورد مرگبار پژو با موتورسيكلت 

ســالمى-خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى شهرســتان 
خواف از برخورد پژو 405 با موتورسيكلت در اين شهرستان 

خبر داد.
ســرهنگ قربانعلى قربانى در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: 
ساعت 30 :17 دقيقه عصر شنبه گذشته يك فقره تصادف 
جرحى در خيابان ســينا شهر خواف به مركز 110 اعالم و 
بالفاصله تيمى از پليــس راهور به همراه عوامل انتظامى و 

امدادى به محل اعزام شدند.
وى ادامه داد: در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد يك 
دستگاه پژو 405 با يك موتورسيكلت به راكبى جوانى 23 

ساله به نام احسان برخورد كرده است.
فرمانده انتظامى خواف اظهار داشت: متأسفانه در اين حادثه 
راكب موتورســيكلت به علت شــدت جراحات وارده در دم 
فوت و جســدش با كمك نيروهاى امدادى به ســردخانه 

منتقل شد.
ســرهنگ قربانى خاطرنشان كرد: كارشــناس راهور علت 
تصادف را بى توجهى و رعايت نكردن حق تقدم هنگام دور 

زدن از سوى راننده سوارى پژو 405 اعالم كرده است.

 كشف 61 كيلو گرم ترياك از تريلى 
انتظامى شهرستان  بجستان -خبر نگار قدس: فرمانده 
بجســتان در گفت وگو با خبرنگارما اظهار داشــت: يكى از 
تيم هاى پليس مبــارزه با مواد مخدر اين فرماندهى هنگام 
كنترل خودروهاى عبورى در محور فردوس - بجســتان به 
يك دستگاه تريلى كشنده حامل بار خودرو با دو سرنشين 

مشكوك شدند.
سرهنگ قدير مصرخانى افزود: مأموران اين فرماندهى پس 
از بررسى مدارك راننده و سرنشين، و بازجويى هاى بيشتر، 
از جا سازى 61 كيلو گرم ترياك در اين تريلى مطلع شدند.
وى با اشاره به توقيف خودرو تريلى خاطرنشان كرد: راننده و 
سرنشين خودرو پس از بازجويى هاى به عمل آمده با تشكيل 

پرونده راهى دادسرا شدند.
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فاطمه معتمدى  مديركل مديريت بحران اســتاندار خراسان رضوى در خصوص 
خســارت ريالى زلزله اخير در استان اظهار داشت:طبق برآوردهايى كه در مرحله اول 
و ظرف هشــت روز ابتدايى بروز حادثه  در خصوص ميزان خسارت ريالى زلزله انجام 
شــد 860 ميليارد ريال ميزان خسارت ناشــى 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 خسارت زلزله به بخش كشاورزى استان،560 ميليارد ريال 
به بخش اماكن مســكونى و تجارى  و 270 ميليارد ريال نيز در حوزه تأسيسات زير 

بنايى برآورد شده است.
وى گفت: در روزهاى اوليه بروز حادثه با هدف پيگيرى تأمين اعتبار جبران خسارت 

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

هزار ميليارد ريال برسد.
وى با بيان اينكه پيگير دريافت اعتبار براى جبران خســارت زلزله به استان از طريق 
وزارت كشور هستيم، يادآورشد: وزارت كشور نيز موضوع را به سازمان برنامه و بودجه 
ارجاع و از آن جا نيز به هيئت وزيران ارســال شده است و اكنون بايد منتظر تصويب 
هيئت وزيران بود، تا اگر تأييد شــود بتوان در قالب اعتبار و تســهيالت بخش اعظم 

خسارت وارده را جبران كرد.

 1545 پس لرزه
وى ادامه داد: از زلزله 6 ريشــترى 16 فروردين ماه جارى در اســتان تا ديروز (10 
ارديبهشــت) هزار و 545 پس لرزه رخ داده است كه 144 مورد آن بيش از 3 ريشتر 

بوده است.

وى درباره روند بازســازى مناطق زلزلــه زده نيز تصريح كرد: با وجود زمان بر بودن 
پروســه تأمين اعتبار اما با هماهنگى انجام شده و پيگيرى و اقدام هاى بنياد مسكن 
كار بازســازى در حال انجام اســت و تاكنون 432 واحد مســكونى و معيشتى آوار 

بردارى شده است.
مدير كل مديريت بحران اســتاندارى خراســان رضوى خاطرنشان كرد:از اين شمار 
112 مورد براى دريافت تســهيالت به بانك معرفى شــده است و پيكنى 150 واحد 

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

واحد انجام شود.

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

خسارت 1000ميليارد ريالى زلزله خراسان رضوى

قدس: نائب  رئيس سازمان نظام روان  شناسى 
خراسان رضوى گفت: تمام مراكز، كلينيك ها و 
مطب هاى روان شناسى خراسان رضوى بايد از 
بهزيستى و سازمان نظام روان شناسى استان 

مجوز فعاليت بگيرند.
حميــد اصغرى پــور در نشســت «بررســى 
چالش هــاى روان شناســى با نــگاه ويژه به 
آسيب هاى اجتماعى» افزود: برخى سازمان  ها و 
نهادها مراكزى براى مشاوره روان شناسى داير 
كرده اند و به جمعيت هدف خودشان خدماتى 
در اين زمينه ارائه مى دهند كه حسب تصريح 

قانون، فعاليت اين مراكز غير قانونى است.
وى در اين نشســت كــه به مناســبت روز 
روان شــناس در دانشكده  روان شناسى و علوم 
تربيتى دانشــگاه فردوسى برگزار شد، تصريح 
كرد: به تمام ايــن مراكز و كلينيك هايى كه 
با نام هــا و تابلوهاى مختلــف تحت نظارت 
ســازمان هاى دولتــى داير شــده و خدمات 
روان شناســى ارائه مى كنند، ابالغ شــده كه 
طبــق قانون بايد صالحيت علمى مشــاوران 

و روان شناســان خــود را نزد ســازمان نظام 
روان شناسى استان تأييد كنند.

وى ادامه داد: متأسفانه اين سازمان ها به جهت 
اينكه دولتى هستند به قانون توجهى نمى كنند 

و به اين ابالغ هاى قانونى اعتنا نمى كنند.
اصغرى پور گفت: بر اســاس قانــون مجلس و 
مصوبات دســتگاه هاى قانونى، تنها ســازمان 
بهزيستى و سازمان نظام روان شناسى مى توانند 
مجوز مراكز روان شناسى و مشاوره را صادر كنند.

وى ادامه داد: سازمان بهزيستى، مجوز و پروانه  
فعاليت براى روان شناسان داراى شرايط صادر 
مى كند و سازمان نظام روان شناسى، صالحيت 

علمى آن ها را بررسى و تأييد مى كند.
بــه گفته  اين مســئول، موضــوع تخلفات و 
اعمال غير قانونى مراكز غير مجاز مشــاوره و 
روان شناسى استان به دستگاه هاى مسئول و از 
جمله مقام هاى قضايى گزارش و اعالم شده، اما 

تاكنون برخوردى صورت نگرفته است.
وى همچنين گفــت: اگر چــه در آيين نامه  
تخلفات سازمان نظام روان شناسى، پيش بينى 

شــده كه با مراكز غير مجاز برخورد شود، اما 
براى اين كار نياز به بازوهاى اجرايى و قضايى 
هســت كه اميدواريم با همكارى دادگسترى، 

اين امر ميسر شود. 
معاون پيشــگيرى بهزيستى خراسان رضوى 
نيز در اين نشســت گفت: بهزيستى خراسان 
رضوى در سال 95 بيش از 150 ميليون تومان 
براى اســتفاده  اقشار آســيب پذير از خدمات 
روان شناسى و مشاوره اى يارانه پرداخت كرده 

كه اين امر در سال جارى هم ادامه دارد.
مســعود هنربخش با تأكيد بر اينكه بيشــتر 
مراكز مشــاوره در مناطق برخوردار شــهرها 

تأسيس شده، گفت: بهزيستى به مراكزى كه 
در مناطق كمتر برخوردار خدمات مشاوره اى و 
روان شناسى ارائه دهند، يارانه  پرداخت مى كند.
وى در خصــوص مجوزهــاى روان شناســى 
و مشــاوره از ســوى اين نهاد گفت: در حال 
امضاى تفاهم نامه اى با نظام روان شناسى استان 
هستيم كه از اين پس، بدون تأييد صالحيت 
علمى متقاضيان، براى كســى مجوز مركز يا 

كلينيك روان شناسى و مشاوره داير نشود.
وى تأكيد كرد: از اين پس، اولويت صدور مجوز 
مراكز مشاوره و روان شناسى با افرادى است كه 
مدرك و تأييديه  ســازمان نظام روان شناسى 

خراسان رضوى را ارائه دهند.
وى با يادآورى اينكه در حال حاضر 168 مركز 
مشاوره قانونى غيردولتى در سطح استان داير 
است و به مردم خدمات مى دهد، گفت: در حال 
حاضر، تعداد مراكز نســبت به جمعيت كافى 
نيســت و متقاضيان مى توانند براى تأسيس 
مراكز در مناطق مورد نظر بهزيســتى، به اين 
سازمان مراجعه و درخواست خود را ارائه دهند.

مسئول نظام روان شناسى خراسان رضوى خواستار شد
برخورد دستگاه قضا با مراكز غير مجاز مشاوره و خدمات روان  شناختى
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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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