
بيمارستان دارالشفا 
در ميرجاوه به بهره بردارى رسيد

مطالبه 9 ساله مردم پلدختر
از مسئوالن!

با حضور وزير بهداشت قدس پيگيرى مى كند:

زاهدان  بيمارستان «دارالشفا» در ميرجاوه 
روز گذشــته طى مراســمى با حضور وزير 
بهداشت و مســئوالن سيستان و بلوچستان 
افتتاح شد.به گزارش خبرنگار ما وزير بهداشت 

در اين مراسم گفت...

ميهن  استان لرســتان به عنوان مسير 
ترانزيتى لوله هاى نفت شــناخته شــده و 
اين در حالى اســت كه در منطقه پلدختر 
شــمارى چاه نفت وجــود دارد و از آن ها 

استفاده نمى شود!...
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نوبت دهى مدرن براى مشاوره طالق
كشف تنها جسد باقى مانده 

حادثه انفجار آزادشهر

آمار جانباختگان 
به 43 نفر رسيد
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قدس از يك مركز متفاوت در مشهد گزارش مى دهد
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 دو سقوط تاريخى «پاس» 
 فارس: اگر طلب بازيكن شاكى برزيلى از تيم فوتبال 
«پاس» امروز به حســابش واريز نشود، قهرمان سابق 
آســيا به ليگ دسته سوم ســقوط خواهد كرد. دوباره 
تأكيد مى كنيم: قهرمان آسيا به ليگ دسته سوم سقوط 

خواهد كرد!
مســئوالن اجرايى همدان اين روزها تمام تمركز خود 
را بــه انتخابات و تبليغات معطــوف كرده اند و در اين 
آشفته بازار، رئيس هيئت مديره باشگاه فرهنگى ورزشى 
پاس در خواب غفلت بسر مى بَرد كه اگر نمى بُرد، امروز 
تيم تحت امرش كه از قضا قهرمانى آســيا را با خود به 
يدك مى كشد در يك قدمى سقوط به ليگ دسته سوم 

قرار نمى گرفت.
در شرايطى كه فيفا 20 ارديبهشت ماه جارى را آخرين 
زمــان براى پرداخــت طلب «كوتو» بازيكن شــاكى 
و برزيلى ســابق پاس تعيين كرده، هنوز اين مبلغ به 
حســاب او واريز نشده و مسئوالن اجرايى همدان گويا 
در مقابل هشدار فدراسيون جهانى فوتبال FIFA دچار 

خواب آلودگى محض هستند.
شمارش معكوس براى نابودى يكى از بهترين تيم هاى 
تاريخ فوتبال ايران در حالى به جريان افتاده كه رئيس 
هيئــت مديره اين تيم اين روزهــا تمام فكر و ذكرش 
معطوف به پيروزى دولت محبوبش در انتخابات است. 
غافل از اينكه بى خيالى او، هواداران چندصد هزار نفرى 

پاس را خشمگين كرده است.
تيم پاس در اين دولت، ســقوط تاريخى به دسته دوم 
فوتبال باشــگاه هاى ايران را تجربه كرد و از اين تيم 6 
امتياز هم كسر شــد تا راهى مرحله نهايى دسته دوم 
اين فصل نشــود. حاال در يك قدمى سقوط به دسته 
ســوم قرار گرفته تا دومين ســقوط تاريخى آخرين 
قهرمان ايران در آسيا، ماحصل تالش دولت و استاندار 
دولتى باشد كه خود را حامى سرسخت ورزش مى دانند 
و همواره بيان مى كنند كــه در خط مقدم حمايت از 

ورزش مملكت قرار گرفته اند.
سقوط اول پاس كه منجر به حضور اين تيم در دسته 
دوم شــد، ماحصل اميــدى بود كه همواره اســتاندار 
همــدان از آن دم مى زد و مــردم را به صعود به ليگ 
برتــر اميدوار كرده بود، اما اميِد دولت، يأس و نااميدى 
در پى داشت. تدبير، اما گويا سقوط تاريخى دوم پاس 
را در پى خواهد داشت تا تيمى كه روزگارى نه چندان 
دور در آن خــداداد عزيزى، جواد نكونام، آرش برهانى 
و... توپ مى زدند، رهســپار دسته سوم شود و همراه با 
ذوب فلزات بهار، نماينده اى شايسته براى فوتبال استان 

همدان باشد در ليگ سه!

 اختصاص 10 ميليارد ريال براى حمايت 
از دانش آموزان مناطق محروم مازندران

ســارى - خبرنگار قدس: مديركل آموزش  وپرورش 
مازندران گفــت: حمايت بى ســابقه از نوآموزان پيش 
دبستانى و دانش آموزان مناطق محروم و كمتر توسعه 
يافته اســتان با ابالغ افزون بــر 10ميليارد ريال صورت 

پذيرفت.
ســيد على قاسمى اظهار داشــت: همه نوآموزان پيش 
دبســتانى اين مناطق با ضريب محروميت 8، 7 و 6 در 

سال جديد تحت حمايت ويژه قرار گرفتند.
وى افزود: اين حمايت ها در سه محور فعاليت مناطق 
دو زبانه، محروم و روســتايى و حاشيه شهر بوده و به 
دنبال ايجاد فرصتى براى افزايش ســطح دسترسى به 
آموزش دوره پيش دبستانى، توسعه عدالت آموزشى و 
تربيتى بويژه در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، 
كمك به ارتقــاى كيفيت آموزش در كالس هاى چند 
پايــه، جلوگيرى از ترك تحصيل نوآموزان و انســداد 
مبادى بى ســوادى، و توجه به پيش نيازهاى آموزش 

ورودى براى پايه اول در كالس هاى چند پايه است.

 گرد و غبار نفس خوزستان را گرفت

 اهواز: انتشار ريزگردها بيش از حدمجاز نفس 
بسيارى از مردم خوزســتان را گرفت و موجب 
اختالل در تــردد و زندگى روزمره شــهروندان جنوب 
خوزستان شد. براســاس اطالعيه اداره حفاظت محيط 
زيست شهرستان ماهشهر، ميزان ريزگردها در هواى بندر 
ماهشهر در ساعت 9 صبح ديروز از 3000 ميكروگرم بر 
متر مكعب نيز فراتر رفت.اداره حفاظت محيط زيســت 
شهرســتان آبادان نيز ميزان گرد و غبار را در ساعت 8 
صبح ديروز 803 ميكروگرم بر متر مكعب و معادل پنج 

برابر حد مجاز اعالم كرد.
در اين اطالعيه از شهروندان بويژه كودكان، بيماران قلبى، 
ريوى و گوارشــى خواسته شده، به دليل آلودگى هواى 
شهرهاى آبادان و خرمشهر ناشى از پراكنده شدن ذرات 
گرد و خاك معلق در هــوا، از تردد غير ضرورى پرهيز 
كنند.اداره آموزش و پرورش بندر ماهشــهر هم به دليل 
انتشار بيش از حدمجاز ريزگردها، همه مدارس ابتدايى، 
راهنمايى و دبيرســتان شهرســتان را در نوبت صبح و 

بعدازظهر ديروز تعطيل اعالم كرد. 
براساس اطالعيه فرماندارى بندر ماهشهر، انتشار بيش 
از حدمجــاز ريزگردها، تعطيلى دســتگاه هاى اجرايى 

شهرستان را نيز به همراه داشت. 
ريزگردها همچنين دانشــگاه آزاد اسالمى واحد بندر و 
دانشــگاه علمى كاربردى اين شهر را نيز روز سه شنبه 

به تعطيلى كشاند.

خبر

وقوع 1815 
پس لرزه 

در 33 روز

گرگان  مديركل مديريت بحران اســتان گلستان از كشف 
چهل و سومين جسد معدنكار حادثه انفجار آزادشهر خبر داد.
صادقعلى مقدم اظهار كرد: با تالش نيروهاى متخصص امدادى 

تنها جسد باقى مانده حادثه انفجار...

مشهد  مديركل مديريت بحران استاندارى خراسان رضوى 
از وقوع 1815 پس لرزه در اين استان تا روز گذشته خبر داد.

شايانفر در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: از اين تعداد پس لرزه 
فقط دو مورد باالى پنج ريشتر بوده اند...

.......صفحه4

سراوان - حسين سپاهى  با وجود سختى هاى 
فراوان و نبود امكانات اوليه در روســتاها برخى از 
روستاهاى سيستان و بلوچستان بويژه روستاهاى 
هم مرز افغانستان و پاكستان در حال خالى شدن 
اســت و اين مى تواند به عنوان زنگ خطرى براى 

مسئوالن مطرح باشد.
روســتاهاى كم آب و خشك اين استان بخصوص 
قادرآباد ناهوك هــر دو هفته با يك تانكر ده هزار 
ليترى آبرسانى مى شوند، ولى اين گونه آبرسانى نيز 
تكافوى نياز روستاييان را نمى كند و آن ها مجبورند 

آب مورد نياز خودشان را از قنات تأمين كنند.
البته آب تنها نياز روستاييان اين خطه از سرزمين 
ايران نيست و خشكسالى هاى چندين ساله سبب 
خشك شدن محصوالت كشاورزى در روستاها شده 
است و مردم به نوعى درآمد خود را از دست داده اند، 
درصورتى كه ناهوك تنها دهستانى است كه داراى 
آب هاى زيرزمينى بوده و قنات آن بيشترين آب را 

در شهرستان داراست.
در بعضى از روســتاهاى اين اســتان خشكسالى 
تأثير خود را بر روى دامدارى نيز گذاشــته و مردم 
سختكوش بايد علوفه مورد نياز دام هاى خود را از 
بيرون تهيه كنند و اين خود مشــكل بزرگى براى 

آن ها شده است.

 در حسرت رسيدن تانكر آب 
اهالى روستاى قادرآباد از توابع شهرستان سراوان 
دهستان ناهوك در سيستان و بلوچستان با مشكل 
تأمين آب شرب روبه رو هستند و چشمان آن ها در 
حسرت رسيدن تانكر آب بعد از دو هفته به انتظار 

نشسته است.
رئيس شوراى اسالمى روستاى قادرآباد در گفت و گو 
با خبرنگار ما اظهار داشــت: روســتاى قادرآباد از 
روستاهاى توابع دهســتان ناهوك است كه 118 

خانوار در آن سكونت دارند.
رستم گمشــادزهى تصريح كرد: آب لوله كشى در 
اين روستا وجود ندارد و اهالى روستا بايد مسافتى 
دوكيلومترى رفت و برگشت تا قنات را با پاى پياده 
طى كنند درصورتى كه اين روستا تا شاه لوله آب 

دوكيلومتر فاصله ندارد.
وى از مسئوالن خواست تا توجه بيشترى به مردم 
روستا داشته باشــند زيرا نبود امكانات در مناطق 
روســتايى ســبب شــده، مردم و اكثر جوانان به 

شهرهاى اطراف مهاجرت كنند. 
رئيس شوراى اسالمى قادرآباد گفت: اگر امكانات 
در روستاها باشد، لزومى ندارد كه مردم روستايى 
مهاجرت كنند در حالى كه اگر اين روند ادامه پيدا 
كند تا چند سال آينده روســتاها خالى از سكنه 
مى شوند. گمشــادزهى افزود: اهالى اين روستا به 
دليل نبوِد آب آشــاميدنى با مشكل جدى روبه رو 
هســتند كه اين مردم با نبود آب نمى توانند كنار 
بيايند. بارها اين مشــكل را به گوش مســئوالن 

رسانده ايم، ولى باز هم پشت گوش انداخته اند.
وى از نماينده مردم ســراوان در مجلس شــوراى 
اســالمى و استاندار خواست براى رفع اين مشكل 

اقدام كنند.

 طى مسافت دوكيلومترى
 براى يافتن قطره اى آب 

يكى از اهالى روســتاى قادرآباد نيز در گفت و گو با 
خبرنگار ما اظهار داشت: مردم روستا براى قطره آبى 
مسافت دوكيلومتر رفت و برگشت را پاى پياده طى 
مى كنند كه اين مقدار آب نه كفاف شست و شو را 

مى دهد و نه آشاميدن و حمام رفتن را. 
وى بيان داشت: آب آشاميدنى از حداقل امكاناتى 
است كه براى ماندگارى در روستا ضرورى است، اما 
سال ها روستاى قادرآباد با كم آبى روبه رو بوده است 

و مسئوالن توجهى به مشكل روستاييان ندارند.
وى افزود: با اين وضعيت مســئوالن چگونه انتظار 
دارند روســتاييان به شهرها مهاجرت نكنند و در 
روســتا بمانند و چرخ توليد محصوالت كشاورزى 
را بچرخانند!يكى ديگر از اهالى اين روســتا گفت: 
مســئوالن خود بيايند و وضعيت را ببينند و براى 
دقايقى كوتاه در اين روستا مستقر شوند.وى افزود: 
حرف هاى ما مردم به جايى نمى رســد. گويا قرار 
نيست كسى براى حل مشكل كارى كند. مردمان 
روستا پس از يك روز خستگى كار، بايد براى يافتن 
يك مشــت آب و زدودن گرد خستگى از صورت، 
به اين همسايه و آن فاميل رو بزنند يا دو كيلومتر 
رفت و برگشت تا قنات را طى كنند تا شايد فرجى 
حاصل شــود.انتظار مى رود، مسئولين شهرستان 
سراوان مشــكالت ناشى از بحران نبود آب در اين 
منطقه را به دست فراموشى نسپارند و برنامه ريزى 
مدونى در قالب برنامه هاى كوتاه مدت و بلند مدت 
براى مديريت اين بحران در اين شــهر و روستاها 

داشته باشند.

روستاهاى مناطق مرزى فراموش نشود

ساز آب براى مردم قادرآباد سراوان ناكوك است

توليت آستان حضرت شاهچراغ(ع):
دانشنامه احمدبن موسى(ع) 

در حال آماده سازى است
 شــيراز  توليت حرم شــاهچراغ(ع) گفــت: در حال 
آماده ســازى دانشنامه احمد بن موسى(ع) هستيم كه در 
مرحله پايانى قرار دارد و در اين موضوع با توجه به تفسيرى كه قرار 

است، انجام گيرد به همكارى بنياد امام رضا(ع) نيازمنديم. 
آيت اهللا دستغيب در ديدار با مديرعامل بنياد بين المللى امام رضا(ع) 
با اعالم همكارى با اين بنياد اظهار كرد: همكارى و مشاركت هاى 
سال هاى گذشته، نشــان دهنده ضرورت اين همكارى است و در 

آينده نيز همكارى ها ادامه خواهد داشت.
توليت آستان حضرت شــاهچراغ(ع) با اشاره به برنامه ساخت 
سريال حضرت احمد بن موســى(ع) با همكارى حرم و صدا و 
ســيما، بيان كرد: در واقع حضرت احمد بن موسى(ع) آن طور 
كه بايد شناسانده نشده است، بنابراين سعى كرديم، مقدارى از 
وقتمان را در تلويزيون به معرفى حضرت شــاهچراغ(ع) و ديگر 

امامزاده هاى استان فارس اختصاص دهيم.
آيت اهللا دســتغيب با بيان اينكه معرفى شــخصيت هاى آل اهللا 
بــراى زائران داخلى و خارجى جذابيــت دارد، تصريح كرد: بحث 
واليت پذيرى و تكريم حضرت شاهچراغ(ع) از امام رضا(ع) مسائلى 

است كه بايد به طور ويژه به آن پرداخته شود.
توليت حرم احمدى و محمدى شاهچراغ(ع) خاطرنشان كرد: بايد 
براى تاليف كتاب هايى مانند دانشــنامه در دست تأليف و چنين 

اقدام هايى با هم متحد بود.

 كمبود محتوا 
در اين ديدار مديرعامل بنياد بين المللى امام رضا(ع) نيز با اشاره به 
فعاليت هاى فرهنگى، حرم احمدى و محمدى شاهچراغ(ع) اظهار 
كرد: اينكه در حال تأليف دانشنامه اى با موضوع حضرت احمد بن 
موسى(ع) هستيد، كار باارزشى است، اما اين تأليفات بايد ادامه يابد.

اكبر شيخ افزود: با كمبود محتوا در زمينه پژوهش هاى مربوط به 
زندگى اهل بيت(ع) بويژه امام رضا(ع) و حضرت شاهچراغ(ع) رو 
به رو هستيم و بايد برنامه ريزى و در طول سال چند كتاب در اين 

زمينه تاليف شود.
شــيخ با بيان اينكه در زمينه فعاليت ها از طرف بنياد امام رضا(ع) 
قول همكارى هاى الزم را مى دهد، تصريح كرد: در زمينه ساخت 
برنامه تلويزيونى درباره زندگينامه حضرت احمد بن موســى(ع) و 

تأمين محتوا و تجهيزات، بنياد در حد توان همكارى خواهد كرد.
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جمعى از متقاضيان مسكن مهر 
گلبهار در گفت وگو با قدس:

بى مهرى 
به مسكنى 

كه قراربود 
مهرآفرين 

باشـد
مشهد  سال 86 همزمان با اجراى طرح مسكن مهر 
در كشور اين طرح در استان خراسان رضوى نيز به اجرا 
درآمد.در قالب اين طرح دولت اعالم كرد براى تشويق 
و كاهش قيمت مسكن، زمين رايگان وسود تسهيالت 
بانكى با نرخ مناسب درنظرگرفته شده است كه همين 
موضوع باعث شــد تا جمع زيادى از مردم دراين طرح 

ثبت نام كنند.

 هشترود فرهنگسرا ندارد
فارس - هشترود: نماينده مردم هشترود و چاراويماق 
در مجلس خواستار ايجاد فرهنگسرا در اين شهرستان 
شد.سيدحمزه امينى در جلسه شوراى فرهنگ عمومى 
هشترود اظهار داشــت: با توجه به ظرفيت فرهنگى 
هشترود وجود فرهنگســرا در اين شهر يك ضرورت 
است.وى گفت: نبود فرهنگســرا يكى از مشكالت و 

دغدغه هاى اصلى هنرمندان و فرهنگدوستان است.



كشف تنها جسد باقى مانده حادثه انفجار آزادشهر
  آمار جانباختگان به 43 نفر رسيد

 فارس - گرگان: مديركل مديريت بحران استان گلستان 
از كشــف چهل و سومين جســد معدنكار حادثه انفجار 

آزادشهر خبر داد.
صادقعلى مقدم اظهار كــرد: با تالش نيروهاى متخصص 
امدادى تنها جسد باقى مانده حادثه انفجار معدن زمستان 

يورت آزادشهر كشف شد.
وى افزود: پيكر اين معدنكار براى شناسايى و احراز هويت 

به پزشكى قانونى منتقل شد.
مديركل مديريت بحران اســتان گلستان اضافه كرد: كار 
آواربردارى معدن بــا جديت و تالش امدادگران همچنان 

ادامه دارد.
بر اثر اين حادثه 73 نفر نيز مصدوم شــدند كه برخى به 
صورت ســرپايى يا در مراكــز درمانى مداوا و چند تن در 

بيمارستان هاى شرق استان گلستان بسترى شدند.

 آغاز عمليات ساخت راه دسترسى 
شهرك صنعتى توستان الهيجان 

الهيجان- خبرنگار قدس: عمليات ساخت راه دسترسى 
اختصاصى شهرك صنعتى توستان الهيجان آغاز شد.

مديرعامل ســازمان صنايع كوچك وشهرك هاى صنعتى 
كشــور در حاشــيه كلنگ زنى راه دسترسى اختصاصى 
شهرك صنعتى توستان الهيجان اظهار داشت: اين جاده 

بايد در نيمه اول امسال آماده بهره بردارى شود.
مهندس على يزدانى در ادامه، شــهرك صنعتى الهيجان 
را از شهرك هاى نمونه كشورى ذكر كرد و گفت: فاز دوم 
وتكميلى تصفيه خانه فاضالب شــهرك نيز در دستور كار 

قرار خواهد گرفت.
وى دربازديد از پروژه ســاخت تصفيه خانه فاضالب شهرك 
صنعتى آستانه اشرفيه گفت: اين تصفيه خانه كه 80درصد 
پيشــرفت فيزيكى دارد تا مرداد ماه امســال و در روز ملى 
صنايع كوچك و يا هفته دولت به بهره بردارى خواهد رسيد.

وى در اين راســتا از صاحبان صنايع خواســت، نسبت به 
پيش تصفيه فاضالب هايشان اقدام كنند.

رئيس سازمان امداد و نجات اعالم كرد
 16 استان درگير سيل و توفان

فارس: رئيس ســازمان امداد و نجات با اشــاره به وقوع 
سيل و توفان در 16 استان كشور گفت: 5600 نفر در اين 

خصوص امدادرسانى شدند. 
مرتضى سليمى درباره وقوع سيل و توفان در كشور گفت: 
طى يك هفته گذشته 16 استان آذربايجان غربى، اردبيل، 
اصفهان، تهران، چهارمحال و بختيارى،  خراســان رضوى، 
خراســان شــمالى، زنجان، فارس، قزوين، قم، كردستان، 
كهگيلويه و بويراحمد، لرســتان، مازنــدران و يزد درگير 

سيل و توفان شده است.
وى افزود: 5600 حادثه ديده در اين زمينه امدادرســانى 

شدند و 725 نفر نيز اسكان اضطرارى يافته اند. 
رئيس ســازمان امداد و نجات با اشــاره بــه برپايى يك 
اردوگاه در روســتاى ســيدمحمد گفــت: چهار مفقودى 
اين روســتا به دليل سيل هنوز پيدا نشده و در اين مدت 
نيز 229 واحد مســكونى از آب تخليه شد و شمار زيادى 

خودرو نيز از مسير سيالب رهاسازى شده است.
سليمى خاطرنشان كرد: تعداد زيادى پتو، موكت، نايلون، 
كنســروجات، نان، روغن و ... ميان حادثه ديدگان توزيع 
شده اســت و عمليات در فارس، چهارمحال و بختيارى و 

اصفهان ادامه دارد.

 مشكالت نوغانداران رازو جرگالن 
مرتفع مى شود

بجنورد - خبرنگار قدس: معاون بهبود توليدات سازمان 
جهاد كشاورزى خراسان شــمالى از اجراى پروژه توسعه 
باغات و نوغاندارى شهرســتان راز و جرگالن در سطح 40 

هكتار خبر داد.
مهنــدس مباركى در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: در حال 
حاضردر راســتاى اجــراى اين پروژه كاشــت نهال توت در 
روستاهاى كالته بهار و كالته ابريشم اين شهرستان با اعتبار 

20 ميليارد ريال اجرا شده است.
وى اظهارداشــت: با ايجاد اين مجتمع مشكالت نوغانداران 
استان از لحاظ خشك كردن پيله ترو ساير فرآيند هاى مربوطه 
مرتفع خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: كاشت ساير درختان 
مثمرنيز انجام گرفته و آبيارى به صورت مكانيزه با روش هاى 

نوين دراين پروژه به كار رفته است.
مباركى در ادامه افزود: ايجاد دو شركت تعاونى نوغاندارى در 
روستاى كالته بهار و ابريشــم و اشتغالزايى 400 نفردر اين 

پروژه توسط خود مردم راهبرى خواهد شد.
وى تصريــح كرد: درحال حاضر 2010 نوغان دار در اســتان 
فعاليت مى كنند و در شهرستان راز و جرگالن 915 نوغاندارى 
وجود دارد كه حدود 46 درصد توليد استان در سال گذشته 
مربوط به اين شهرستان است. وى يادآورشد: استان خراسان 
شمالى از نظر مقدار توليد پيله رتبه چهارم و از نظر بهره بردارى 

وميانگين توليد در هر جعبه رتبه نخست كشورى را دارد.

قدس پيگيرى مى كند

مطالبه 9 ساله مردم پلدختر از مسئوالن!
��ز ��ر

اســتان  اكبرى   لعل  عليرضا  ميهن- 
لرستان به عنوان مســير ترانزيتى لوله هاى 
نفت شناخته شده و اين در حالى است كه 
در منطقه پلدختر شــمارى چاه نفت وجود 

دارد و از آن ها استفاده نمى شود!
مردم لرستان سال هاست كه از مسئوالن مطالبه 
ساخت پااليشگاهى در منطقه پلدختر را دارند، 
اما اين درخواســت حدود 9 سال است كه به 
فراموشى سپرده شده و آنان در بالتكليفى بسر 
مى برند. به اذعان كارشناسان، ساخت پااليشگاه 
و بهره گيرى از چاه هاى نفت منطقه، پيشرفت 
اقتصادى و اشتغال بومى بســيارى از جوانان 

لرستان را به دنبال دارد.
آنان با توجه به وجود منابع غنى آب و خاك در 
منطقه كه از الزامات ساخت پااليشگاه محسوب 
مى شــود، بر اين باورند كه لرستان با نرخ باالى 
بيكارى روبه روســت و با ســاخت پااليشگاه، 
مى تواند در آينده نزديك به يكى از مناطق توسعه 

يافته كشور تبديل شود. 

 بالتكليفى 9 ساله ساخت يك پروژه 

در همين زمينه نماينده مردم پلدختر در مجلس 
به خبرنگار ما مى گويد: در دولت گذشته، مجوز 
ساخت پااليشــگاه با خوراك 30 هزار بشكه در 
منطقه پلدختر صادر شد، اما به علت نبود سرمايه 
گذار، اين پروژه 9ســال است كه متوقف شده و 

بالتكليف مانده است.
حميدرضا كاظمى مى افزايد: بتازگى طى جلساتى 
با وزير نفت اين موضوع مطرح شــد و سرمايه 
گذارانى آمادگى خود را براى ســاخت، به شرط 

افزايش ميزان خوراك پااليشگاه، اعالم كردند.
نايب رئيس كميسيون شــوراها و امور داخلى 
مجلس اظهار مى دارد: چنانچه سرمايه گذارى به 
طور قطعى ساخت پااليشگاه را به عهده بگيرد، 
خوراك پااليشــگاه تا 100 هزار بشــكه تأمين 
خواهد شــد. وى به اعالم آمادگى فعاليت يك 
سرمايه گذار در منطقه اشاره مى كند و مى گويد: 
اين سرمايه گذار حاضر است «مينى پااليشگاهى» 
با ظرفيت 5000 بشــكه در روز، توليد 200 تا 
300 تن قير، همچنين توليد بنزين، گازوييل، 

نفت سفيد و ديگر مشتقات، بسازد.

 موضوع همچنان در دست بررسى!
كاظمى خاطرنشان مى كند: اين موضوع به وزارت 
نفت منتقل شده و مســئوالن اين وزارتخانه با 

موضوع توليد قير آن موافقت كرده اند اما با توليد 
روزى 5000 بشكه موافقتى از سوى آنان اعالم 
نشده و همچنان موضوع در دست بررسى است.

وى تصريح مى كند: مسئوالن و نمايندگان 
لرســتان برايــن موضوع تأكيــد دارند كه 
مجوزى از سوى وزير براى ساخت پااليشگاه 
و تصفيــه روزانه 5000 بشــكه براى مينى 

پااليشگاه پلدختر صادر شود.
نايب رئيس كميسيون شــوراها و امور داخلى 
مجلس اظهار مــى دارد: اولويــت وزارت نفت، 
استفاده از ميادين مشترك است و براى استفاده 
از منابــع داخلى، ورود ســرمايه گــذار بخش 

خصوصى را انتظار دارد.

 اراده اى براى همكارى وجود ندارد
وى مى گويد: به نظر مى رســد، بدنه وزارت نفت 

قصد همكارى و جديتى در اين خصوص ندارد.
وى مى افزايد: نمايندگان و مســئوالن لرستان 
چنانچه يقين پيدا كنند كه موافقتى در خصوص 
ساخت پااليشگاه نيســت، موضوع را از راه هاى 

ديگرى پيگيرى خواهند كرد.
كاظمى خاطرنشان مى كند: ساخت پااليشگاه در 
منطقه پلدختر بر اقتصاد، اشتغال و بهبود معيشت 

مردم لرستان تأثير بسزايى خواهد داشت.

 اشتغال به كار 8 هزار بيكار
در هميــن حال يك كارشــناس صنعت نفت 
در لرســتان به خبرنگار ما مى گويد: با ساخت 

پااليشگاه هزاران شغل ايجاد مى شود.
ايرج ميردريكونــد مى افزايد: در پلدختر هفت 
تا هشت چاه نفت وجود دارد كه مدت هاست 
بسته شــده و اين در حالى اســت كه با بهره 
گيرى از آن ها هفت تا هشت هزار نفر در استان 
لرستان به طور مستقيم و غير مستقيم مشغول 

به كار خواهند شد. وى به موقعيت اين چاه ها 
اشــاره مى كند و مى گويد: چاه هاى موجود در 
پلدختر در نزديكى سفره هاى زيرزمينى غرب 
كشور قرار دارد و مى تواند به چاه هاى نفت شهر 
ســرازير شود و كشور عراق ممكن است از اين 

سفره نفتى بهره ببرد.

 پروژه اى كه سال ها رها شده

اين كارشــناس صنعت نفت لرســتان، ساخت 
پااليشــگاه در پلدختــر را ضــرورى مى داند و 
مى گويد: حدود 9 ســال پيش طى مراســمى، 
كلنگى به منظور ساخت پااليشگاه در اين منطقه 
به زمين زده شــد، اما با گذشت چندين سال، 

هنوز از ساخت آن خبرى نيست.
وى خاطرنشان مى كند: در آن زمان عمليات 
تسطيح و استقرار تجهيزات اوليه در كارگاه 
ساخت پااليشــگاه انجام شــد، اما به دليل 
همكارى نكردن معاونان وزير و انجام نشدن 
پيگيرى هــاى الزم از ســوى مســئوالن و 
دستگاه هاى ذى ربط، اين پروژه سال هاست 

كه به حال خود رها شده است.
وى تصريح مى كند: ساخت پااليشگاه و بهره 
گيرى از ذخاير نفتــى كارى توليدى و عام 
المنفعه است و اشتغال را به دنبال دارد و به 

نفع مملكت است.

 ظرفيت ها براى داشتن پااليشگاه
«مير دريكوند» به پتانسيل هاى استان لرستان در 
زمينه استخراج و پااليش نفت خام اشاره مى كند 
و مى گويد: آب و زمين مناسب و ارزان از الزامات 
ساخت يك پااليشگاه است و استان لرستان از 

اين نعمت برخوردار است.
وى يادآور مى شــود: چهار خط لوله انتقال نفت 
خــام از كنار چاه هاى مســدود شــده پلدختر 
مى گذرد كه اين موضوع به عنوان ظرفيتى مفيد 

براى ساخت پااليشگاه محسوب مى شود.
وى تصريح مى كند: استان لرستان شاهراه انتقال 
نفت خام كشور به شمار مى آيد ولى از چاه هاى 

نفت خام در منطقه بهره بردارى نمى شود. 

 بهانه هايى براى ساختن پااليشگاه 
اين كارشــناس صنعت نفت لرســتان يادآور 
مى شــود: در بازديد مســئوالن شركت ملى 
پخــش فراورده هاى نفتــى از تلمبه خانه اى 
در كوهدشت لرســتان، درخواستى مبنى بر 
ساخت پااليشــگاه در كنار چاه هاى مسدود 

شده پلدختر مطرح شد.
وى اظهــار مــى دارد: مديرعامل شــركت 
ملى پخش فراورده هــاى نفتى، ورود بخش 
خصوصى را راهكار ســاخت پااليشــگاه در 

پلدختر عنوان مى كند.
«مير دريكوند» مى افزايد: چنانچه مجوزى براى 
ساخت پااليشگاه توسط بخش خصوصى از سوى 
وزارت نفت داده شــود، مسئوالن و نمايندگان 
اســتان مى توانند بخش خصوصى را كه در اين 

زمينه فعاليت مى كند، معرفى كنند.
وى مى گويــد: وزارت نفت مى تواند در پلدختر 
ســرمايه گذارى كند و چاه هاى منطقه را فعال 
كند، اما به نظر مى رســد، واگــذارى به بخش 

خصوصى نوعى بهانه باشد. 

رئيس اتاق بازرگانى البرز تأكيد كرد 
  لزوم ايجاد رونق در حوزه توليد 

استان البرز
فارس - كرج: رئيس اتاق بازرگانى اســتان البرز گفت: 
حوزه توليد در اســتان البرز بايد با رونق و رشد بيشترى 

همراه شود.
رحيم بنامواليى اظهار داشــت: وجود شهرك هاى صنعتى 
در اســتان البرز شرايط توســعه توليد را براى اين استان 

فراهم مى كند.
وى ادامه داد: در اين راســتا بايــد زمينه هاى توليد را در 
اين اســتان بيشتر از گذشــته كرده و به اقتصاد مقاومتى 

دست پيدا كنيم.
رئيس اتاق بازرگانى اســتان البرز با اشــاره به اينكه بايد 
توليدات را به سمت كيفى شدن پيش ببريم، گفت: براى 
جلب مشــترى بايد توليدكننــدگان، كيفيت محصوالت 
را ارتقــا دهند تــا بتواننــد كاالهاى خــود را در جامعه 

عرضه كنند.
رئيــس اتاق بازرگانى اســتان البــرز با تأكيــد بر اينكه 
ترويج و نهادينــه كردن فرهنگ خريــد كاالى ايرانى از 
مهم ترين مواردى اســت كــه مى تواند به رونق بيشــتر 
بازار داخل بينجامد، افزود: در اين راســتا توليدكنندگان 
بايد به توليــد كاالهاى باكيفيت اهتمام ويژه اى داشــته 
باشــند تــا مردم نســبت به خريــد محصــوالت ايرانى 

ترغيب شوند.
بنامواليــى با اشــاره به اينكــه تاكنــون تفاهمنامه هاى 
همكارى بسيارى منعقد شده است، افزود: اين روند سبب 
مى شود تا زمينه هاى توسعه اقتصادى در استان البرز رشد 

و گسترش يابد.

 پنج باب جايگاه CNG در گيالن 
در دست ساخت است

رشــت- خبرنگار قدس: پنج باب جايگاه CNG (گاز 
طبيعي فشــرده) در شهرســتان هاي رودســر، لنگرود و 
شــهرهاى خمام، كوچصفهان و جيرده اســتان گيالن در 

دست ساخت است. 
علي اصغر عباســي، مديــر منطقه گيالن افزود: اســتان 
گيالن در حال حاضر 99 بــاب جايگاه CNG فعال دارد 
كه با افتتــاح پنج باب جايگاه شــمار آن ها به 104 باب 

خواهد رسيد.
وي نســبت مصرف ســوخت CNG بــه ازاي هر 1000 
خودرو را 1000متر مكعب عنوان كرد و گفت: براســاس 
استانداردهاي تعريف شده هر جايگاه با ظرفيت كمپرسور 
1000متر مكعب امكان ســوخت رساني به 1000 خودرو 
را دارد و در اســتان گيــالن طبق آخرين آمارها شــمار 
خودروهــاي CNG ســوز 97 هزار دســتگاه و مجموع 
ظرفيت سوخت رســاني جايگاه ها 114 هزار متر مكعب 
است كه اين رقم نشان از سبقت عرضه به نسبت تقاضاي 

CNG دارد.

رئيس مجمع نمايندگان خوزستان در مجلس:
 وضعيت بيكارى خوزستان 

نگران كننده است

در  خوزســتان  نمايندگان  مجمع  رئيس  اهواز:   
مجلس شوراى اســالمى با بيان اينكه زنگ خطر 
خشكسالى در حوزه مارون و جراحى به صدا درآمده است، 
گفت: چيزى جز تأمين مقدار معين حقابه كشاورزى خود 

نمى خواهيم. 
حجت االسالم مجيد ناصرى نژاد افزود: در بحث تخصيص 
اعتبارات انتظار مى رود، خوزستان جزو اولويت هاى دولت 
باشــد، زيرا مســئوالن و نمايندگان خوزســتان به خاطر 
مشــكالت شب و روز ندارند، اما اين تالش ها به طور حتم 

بدون توجه ويژه مسئوالن ملى به ثمر نمى رسد.
نماينده مردم شــادگان در مجلس شوراى اسالمى با ابراز 
تأسف از اينكه اهواز يك بار ديگر به عنوان آلوده ترين شهر 
كشور اعالم شــد، گفت: چرا بايد شهر اهواز با اين عنوان 
معرفى شود؟ مردم خوزســتان همچنان درگير مشكالت 
تنفســى، هوا و سالمت هســتند كه انتظار مى رود هرچه 

سريع تر به آن رسيدگى شود.
ناصرى نژاد تأكيد كرد: وضعيت بيكارى خوزســتان نگران 
كننده است و بايد با اعتبارات ويژه به جنگ بيكارى و فقر 

در اين استان رفت.
رئيس مجمع نمايندگان خوزســتان در مجلس شــوراى 
اسالمى با اشاره به طرح 550 هزار هكتارى احياى اراضى 
كشــاورزى خوزســتان يادآور شــد: قرار بود طرح 550 
هزار هكتارى كامل اجرا شــود و بحثــى در مورد دو فاز 
بــودن آن نبود كــه اميدوارم در اجــراى آن بيش از اين 

تسريع شود.
وى در پايــان با بيــان اينكه زنگ خطر خشكســالى در 
حوزه مارون و جراحى به صدا درآمده اســت، اظهار كرد: 
تاالب ها و نخلستان هاى شــادگان در معرض نابودى قرار 
دارند و ما چيزى جز تأمين مقدار معين حقابه كشاورزى 
خــود نمى خواهيم تــا از ثروت ملى و اســتانى كه همان 

نخلستان ها است، مراقبت كنيم.

یک ��� یک ��ر

زاهدان- خبرنگار قدس  بيمارســتان «دارالشفا» در 
ميرجاوه روز گذشته طى مراسمى با حضور وزير بهداشت 

و مسئوالن سيستان و بلوچستان افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ما وزير بهداشت در اين مراسم گفت: 
با فعاليت اين بيمارستان در منطقه شاهد رفع نياز بوميان 
منطقه در خصوص بهداشــت و درمــان خواهيم بود و 
همچنين مى توانيم پاســخگوى نياز بيماران كشورهاى 

همسايه باشيم.
سيدحسن قاضى زاده هاشمى با اشــاره به اجراى طرح 
تحول سالمت در منطقه اظهار داشت: پيش از طرح تحول 
سالمت در ايرانشهر 27 پزشك حضور داشتند كه پس از 

اجراى طرح شمار اين پزشكان به 150 نفر مى رسد.
وى با اشــاره به تالش كادر بهداشــت و درمانى منطقه 
تصريح كرد: خوشبختانه طى دو سال گذشته حتى يك 

مورد «وبا» گزارش نشده است. 
قاضى زاده هاشــمى جذب نيروهاى بومى در كادر مراكز 
بهداشت منطقه را از اولويت هاى دولت عنوان كرد و گفت: 
نيمى از كاركنان بيمارستان هم اكنون بومى هستند و در 

صورت تأمين اعتبار براى جذب كادر اورژانس شمار مراكز 
و پايگاه هاى اورژانس در محدوده شــهر ميرجاوه افزايش 

خواهد يافت.
وى اظهار داشــت: در سيســتان و بلوچستان افزون 
بر 600 پروژه بهداشــتى و درمانى شــامل خانه هاى 
بهداشــت و پايــگاه ســالمت و اورژانس هــا و مراكز 

بهداشتى و درمانى در دست اجراست.

استاندار سيستان و بلوچستان نيز با اشاره به ضرورت توجه 
به مناطقى كه با  كمبود نيروى متخصص روبه رو هستند، 
اظهار داشــت: از 6500 پروژه ملى در خصوص بهداشت 
و درمان ، 650 پروژه به اســتان سيســتان و بلوچستان 

اختصاص داده شده است.
على اوسط هاشــمى تكميل بيمارستان 32 تختخوابى 
ميرجاوه، اختصاص 5 ميليــارد تومان براى تجهيز اين 
بيمارستان و ساخت 12 خانه بهداشت را ازجمله اقدام هاى 

صورت گرفته در منطقه عنوان كرد. 
بر پايــه اين خبــر افتتــاح 220 پروژه در شــهرهاى 
زاهدان،ميرجــاوه ، خاش ، ســراوان ، چابهار و كنارك 
بطــور همزمــان با ســفر وزير بهداشــت بــه زاهدان

 اتفاق افتاد .
 اين پروژه ها شامل: 100 باب خانه بهداشت روستايى، 
36 مركز خدمات جامع ســالمت روستايى و شهرى
10 مركــز تســهيالت زايمانى ، 36 واحد مســكونى 
پزشــك و ماما در روستا، 19 پايگاه سالمت شهرى و 

15 پايگاه اورژانس مى شود .

با حضور وزير بهداشت

بيمارستان دارالشفا در ميرجاوه به بهره بردارى رسيد

صورت تأمين اعتبار براى جذب كادر اورژانس شمار مراكز 
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اصفهان- خبرنــگار قدس  مســئول كميته فلزات 
گرانبها و ســنگ هاى قيمتى اتاق بازرگانى اصفهان گفت: 
نحوه اجراى ماليــات بر ارزش افزوده، نبود كارخانه تصفيه 
طال، وارد نشدن شمش طالى استاندارد و عوارض گمركى 
براى طال از جمله مســائل مهــم پيش روى صنعت طال و 

جواهرات استان اصفهان است .
ابراهيم حبيب الهى در ششمين جلسه كميته فلزات گرانبها و 
سنگ هاى قيمتى اتاق بازرگانى اصفهان تصريح كرد: اصفهان 
با داشتن 5000 واحد صنفى و توليدى طال، نقش مهمى در 
تأمين نيازهاى داخلى و صــادرات اين محصول به بازارهاى 

بين المللى دارد.
وى در بخشى از سخنان خود به نقش ماليات بر ارزش افزوده 
در تعطيلى واحدهاى توليدى طال و فلزات گرانبها اشاره كرد 
و گفت: هرروز شاهد تعطيلى واحدهاى توليدى و صنفى در 
بخش طال هستيم زيرا قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت 

صحيح در اين بخش اجرا نمى شود.
عضو هيئت مديره انجمن توليدكننــدگان و صادركنندگان 
فلزات گرانبهاى استان اصفهان بيان كرد: توليدكنندگان طال 
خواســتار پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بر اجرت ســاخت 
هستند، ولى نحوه محاســبه، كل قيمت طال را مشمول اين 

ماليات مى سازد .
حبيــب الهى تأكيــد كــرد: توليدكنندگان طــال بدون 
هيچ وابســتگى به دولت و با اتكا بــر توانمندى هاى خود 
توانســته اند در بازار داخل و بين المللى موفقيت هاى قابل 

توجهى كسب كنند. 
در ادامــه اين جلســه رئيــس انجمــن توليدكنندگان و 
صادركنندگان فلــزات گرانبهاى اســتان اصفهان نيز در 
سخنانى با انتقاد از محاسبه ماليات براى صادركننده طال 
گفت: بــا اينكه دولت صادركننــدگان را از ماليات معاف 
كرده اســت براى صادركنندگان طالى ســال هاى 90 و 

91 ماليات هايى محاسبه شده است كه توليدكنندگان آن 
يــك گرم توليدات خــود را در بازارهاى داخلى به فروش 

نرساندند.
محســن طاليى مينايى تأكيد كرد: فشار مالياتى بر صنف 
طال در اســتان اصفهان بسيار فراتر از ساير استان هاست و 
الزم است مسئوالن استان نسبت به اين مهم توجه ويژه اى 

داشته باشند.
وى از تعطيلى روزانه واحدهاى صنفى و توليد طال در اصفهان 
خبر داد و گفت: فشــارهاى مالياتى مهم ترين عامل تعطيلى 
اين واحدهاى صنفى و توليدى شده است و به دنبال آن سهم 

صادراتى طالى استان بشدت كاهش يافته است. 
وى خواســتار صدور مجوز از سوى بانك مركزى به اتحاديه و 
انجمن هاى تخصصى طال براى واردات شــمش شد و گفت: 
واردات شمش خالص طال مى تواند، توليدات طال و جواهرات 

را با كيفيت سازد.

در جلسه كميته فلزات گرانبها و سنگ هاى قيمتى اتاق بازرگانى اصفهان مطرح شد

فشارهاى مالياتى مهم ترين عامل تعطيلى واحدهاى صنفى و توليدى طال



مهر- مشهد  طبق آمار رسمى و غيررسمى 
بيــش از 10ميليــون نفر در مناطق حاشــيه 
شهرهاى كشور زندگى مى كنند كه از بسيارى 
امكانات محروم هستند و در فقر و ندارى روزگار 

مى گذرانند.
اگر چه طى سال هاى گذشته به صورت مقطعى 
طرح هايى براى افزايش بهداشت و ارائه خدمات 
به ســاكنان حاشــيه شهرها توســط دولت و 
شــهردارى ها به اجرا درآمده اســت، اما حجم 
محروميت در اين مناطق به حدى زياد است كه 
به عزمى ملى و مشــاركت عمومى براى سامان 

دادن به اين مناطق نياز دارد.
نمونه يكى از اين افراد، ســرهنگ بازنشسته اى 
اســت كه به قول خودش كار بــراى بچه هاى 
حاشيه شهر به زندگى اش بركت داده و هميشه 

احساس مى كند نيرويى غيبى همراه اوست.
«على محمد برادران افتخارى»، 56 ساله، ساكن 
مشــهد و افتخارش كمك به بچه هاى حاشيه 
شــهر اســت كه در يكى از روزهاى بهارى به 

سراغش رفتيم تا از اقداماتش برايمان بگويد.

 با بچه هاى معتاد شروع كردم
وى مى گويد: يك روز راهى مسجد بودم. در بين 
راه چند كودك در پارك مشغول استعمال مواد 
مخدر بودند. به كنارشــان رفتم و با هزار ترفند 
توانستم اعتماد و توجه شان را جلب كنم و آن ها 
را با خود به مسجد ببرم. در نهايت اين طور شد 
كه طى مــدت 50 روز، 70 كودك و نوجوان را 
در محله مان هر روز به مسجد مى بردم. پس از 
آن، بچه ها را به پارك و حرم و... مى بردم و آن ها 
را به مســيرى كه شايسته شان بود، راهنمايى 

مى كردم.
با اينكه فاصله سنى ما زياد بود، اما با هم دوست 
و رفقاى خوبى شده بوديم. دوسال بعد از دعاى 
خير خانواده هاى اين بچه ها به كربال مشــرف 
شــدم. در كربال با تالش هاى بسيارى كه كردم 
توانستم به ديدار آيت اهللا سيستانى بروم. پس 
از احوالپرسى از ايشان خواستم برايم دعا كنند 

كه دوباره هم لياقت زيارت كربال نصيبم شود.

 توصيه آيت اهللا سيستانى
آيت اهللا سيستانى جمله اى گفتند كه هيچ گاه از 
ذهنم پاك نمى شود: «توصيه شده است افرادى 
كه توانايى مالى دارند، در هرسال دو بار به كربال 
مشرف شوند، ولى در پايين شهر مشهد افرادى 
وجود دارند كه به نان شب خود محتاج هستند، 
اگر يكسرى از هزينه ها را براى آن ها صرف كنيد 

به مراتب ثوابش بيشتر است.»
افتخارى ادامه مى دهد: پس از آنكه به مشــهد 
آمدم فكر و ذهنم درگيــر آن صحبت ها بود و 
تصميم گرفتم با همان تعداد بچه هايى كه حاال 

جزئى از خانواده ام شده بودند به منطقه التيمور 
مشــهد برويم. همه چيز اين منطقه اسفناك و 
دردآور بــود. با ديدن اين وضعيت با بچه ها قرار 
گذاشتيم با پول هاى توجيبى مان نان بخريم و 
هفته اى يك بار براى اين اهالى نان بياوريم. دو 
ماه همين گونه گذشت تا به اين نتيجه رسيدم 
در كنار خوراك، فكر هم مهم اســت، به همين 
خاطــر اولين جلســه قــرآن را در اين منطقه 

تشكيل داديم.
وى بيان مى كند: نخســتين جلســه ما با 10 
كودك و نوجوان برپا شد و بتدريج بر شمار آن ها 
اضافه شد؛ از اين رو تصميم گرفتم جلسات را در 

مسجد تشكيل بدهيم. 

 تشكيل گروه هاى خادم مسجد
وى يادآور مى شود: هم اكنون گروه هاى 40 نفره 
خادم مسجد داريم كه هر گروهى در هفته يك  
بار يكى از مساجد سطح شهر كه نياز به نظافت 
دارد را تميز مى كنند. گروه ديگر را خادم الشهدا 
نام گذاشته ايم. اين گروه هر از گاهى به بهشت 
رضا مى روند و قبر مطهر شــهدا را كه خط هاى 
آن ها كمرنگ شــده، رنگ آميــزى مى كنند. 
صندوق قرض الحسنه داير كرديم و بدون اينكه 
از اهالى اين منطقــه پولى بگيريم به آن ها وام 
مى دهيم. به بحــث درمان نيز توجه كرده ايم و 
هر هفته شمارى پزشك به اين منطقه مى آيند 
و بــه صورت رايگان بيماران را درمان مى كنند. 
180خانوار را تحت پوشــش قرار داده ايم و به 
آن ها كارت نان اهدا كرده ايم تا به صورت رايگان 
نان دريافت كنند. به دختر بچه ها و پسر بچه ها 

يك بار در سال عبا و چادر نماز هديه مى كنيم 
تا به نماز خواندن تشويق شوند. همچنين براى 
كنكورى ها بورسيه در نظر گرفته ايم تا به صورت 
رايگان در كالس هاى كنكور شركت كنند و در 
ازاى آن از آن ها خواسته ايم چند مسئله احكام، 
ســوره هاى قرآنى و نهج البالغه را ياد بگيرند. 
اين ها بخشى از فعاليت هاى ماست. ما با كمترين 
امكانات و هزينه شــروع كرديــم، اما اكنون در 
بيشــتر موارد دستى داريم و هنرهاى زيادى را 

عرضه مى كنيم.

 امداد غيبى ما را حمايت مى كند
وى مى گويد: استعداد اين بچه ها باالست، اما به 
حمايت و آموزش نياز دارند تا استعدادهايشان 

بروز پيدا كند.
افتخارى مى گويد: بيشتر بچه هاى تحت پوشش 

را به عتبات عاليات برده ام و شــكرخدا هميشه 
هزينه هايــش تأمين شــده و گاهى از جاهايى 
كــه فكرش را نمى كنم كمك هايى به دســتم 
مى آيد كه منتظرش نبودم. اما خب دست غيبى 
هميشه همراهمان است و سبب شد هيچ وقت 
تنها نمانيم.امسال هم به لطف خدا موفق شدم 
700 نفر از ســاكنان اين منطقه را به اعتكاف 

ببرم.
افتخارى باور دارد خدمت به اين كودكان براى 
زندگى اش خير و بركت آورده است و مى گويد: 
يك پسرم دكتراى علوم قرآنى و ديگرى پزشكى 
مشهد قبول شــده است، شــكر اين بركت را 

نمى توانم براحتى به جاى آورم.

 بودن با اين بچه ها سراسر خاطره است
افتخارى در كنار اين بركت درباره فشــارهاى 
مالى هم مى گويد: گاهى واقعاً خســته مى شوم 
و نگــران از اينكه با اين كمبود مالى نتوانم اين 
وظيفه و رسالتى را كه خداوند به من عطا كرده، 

به سرانجام برسانم.
وى بــر ايــن باور اســت تنها با پــول دادن 
نمى توان مشــكلى را حل كــرد، بلكه نياز به 
اســتعداديابى و آموزش و نشــان دادن راه از 
چاه مهم تر اســت. من بــراى بچه هاى اين 
منطقه شناســنامه تحصيلى درست كرده ام 
و با فراهم كردن مــكان و تمامى امكانات به 
صورت رايگان ســعى كــرده ام آموزش هاى 
زيادى مانند كامپيوتر، خياطى و ... را به آن ها 
بدهم تا براى خود و جامعه مفيد باشــند و به 

رفتارهاى ناسالم روى نياورند.
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رئيس هيئت بازرسي انتخابات استان:
  4179 بازرس بر انتخابات مازندران 

نظارت مى كنند
سارى - خبرنگار قدس: رئيس هيئت بازرسي دوازدهمين 
دوره انتخابات رياســت جمهوري و پنجمين دوره انتخابات 
شوراي اسالمي شهر و روستا در استان مازندران از برگزاري 
كالس هاي آموزشي، توجيهي در قالب كارگاه آموزشي ويژه 
بازرسين و سربازرسين شعبات اخذ رأي در استان مازندران 

خبر داد.
عباسعلى وفايى نژاد با اشاره به اينكه برنامه زمان بندي مدون 
و ابالغي از سوي هيئت بازرسي انتخابات كشور براى توانمند 
سازي و آشــنايي با شرح وظائف بازرسان به استان ها واگذار 
شده است، افزود: استان مازندران با بهره گيري از 4179 نفر 

بازرس و سربازرس در اين راه گام بر خواهد داشت.
وى اضافــه كرد: از اين تعــداد 3896 نفر بازرس و 283 نفر 
ســر بازرس شعبه هاى أخذ رأي در انتخابات 29 ارديبهشت 

در مازندران هستند.

 75 داوطلب رد صالحيت شده مشهد
 به گردونه انتخابات بازگشتند 

 مشــهد: فرماندار مشــهد گفت: هيئت نظارت بر 
انتخابات شــوراهاى اسالمى شــهر و روستا پس از 
بررسى شكايات داوطلبان رد صالحيت شده در شوراى شهر 

75 نفر از آنان را تأييد صالحيت كرد. 
محمدرحيم نوروزيان با اعالم اينكــه فرماندارى حداكثر تا 
بيستم(امروز) اسامى نهايى تأييدشدگان را آگهى كرده و به 
اطالع عموم مى رســاند، افزود: درصورتى كه مســئول ستاد 
معرفى نشده باشد براى نمايندگان نامزد مربوطه براى حضور 
در شــعب اخذ رأى نيز امكان صــدور كارت وجود نخواهد 

داشت.
معاون سياسى انتظامى فرماندارى مشهد هم به خبرنگارقدس 
گفت: شوراها بايد تخصصى باشند نه سياسى و همه نامزدها 
مورد تأييد نظام هســتند و مناظره ها بايد معطوف به برنامه 

باشد.
حيدر خوش نيت با تأكيد بــر اينكه خروجى انتخابات بايد 
زمينه انسجام ملى وهمگرايى بيشتر آحاد ملت را فراهم كند، 
افزود: اميدواريم با شركت حداكثرى مردم درانتخابات رياست 
جمهورى وشوراهاى اسالمى شهروروستا انتخاب بهترين ها را 

در كارنامه ثبت كنيم.

رئيس اتحاديه صادركنندگان يزد:
  سامانه جامع امور گمركى 

موجب شفافيت تجارى مى شود
يزد - خبرنگار قدس: رئيس اتحاديه صادركنندگان استان 
يزد گفت: مهم ترين دستاورد گمرك الكترونيك، راه اندازى 
سامانه هاى گوناگون نظير سامانه جامع امور گمركى، پنجره 

واحد تجارت فرامرزى و شفاف سازى تجارى است.
محمــود امانت اظهار داشــت: گمــرك الكترونيك موجب 
شــفافيت عملكرد بخش ها و رويه هاى گوناگون در گمرك 
شده و بروكراســى پيچيده ادارى در مسير ترخيص كاال را 
از بين برده است. وى تصريح كرد: با راه اندازى سامانه جامع 
امور گمركى و ســامانه اظهار از راه دور ديگر نيازى به حضور 
فيزيكى تجار و بازرگانان به گمرك نيست و اين سامانه سبب 

شده تا ضرورت مراجعه حضورى به گمرك از بين برود. 

فرماندار كوهرنگ:
 500 ميليارد ريال خسارت 

به كوهرنگ وارد شد

 كوهرنگ: فرماندار كوهرنگ گفت: بر اثر بارندگى 
روزهاى اخير 500ميليارد ريال به شهرستان خسارت 
وارد شده است. مرتضى زمانپور گفت: اين خسارت ها بيشتر در 
بخش جاده اى، كشاورزى، باغ ها، مسكن، تأسيسات آب و برق 

و دام هاى عشاير بوده است.
وى تصريح كرد: با توجه به بارش هاى شديد باران و رعد و برق 
در شهرستان كوهرنگ به خانواده هاى عشاير ساكن و در حال 
كوچ اين شهرســتان خساراتى وارد شده است و حدود 300 
رأس دام عشاير تلف شــد.وى افزود: به بيش از 500 خانوار 

عشايرى در اين شهرستان خدمات رسانى شد.

 هزينه 10 ميليارد ريالى 
براى تقويت آب روستايى دير 

بوشهر - خبرنگار قدس: مدير آب و فاضالب روستايى 
شهرســتان دير گفــت: در ســال جــارى 10ميليارد و 
200ميليون ريال براى بهســازى، نوســازى و تقويت آب 
روســتايى اين شهرستان هزينه شــد.عباس جاويد افزود: 
با تعويض پمب آب مشــكل آب روستاى جمرك در خط 

ميانى برطرف شده است.

 سازش در 21درصد پرونده هاى طالق 
دراورژانس اجتماعى يزد

يزد - خبرنگار قدس: رئيس اداره بهزيستى اردكان گفت: 
درســال گذشــته 239 فقره پرونده طالق به مركز اورژانس 
اجتماعى اداره بهزيســتى اين شهرســتان ارجاع شــد كه 

21درصد اين پرونده ها منجر به سازش شده است. 
اميرولى عضدزاده افزود: بيشــتر پرونده هــاى ارجاعى به 
اورژانس اجتماعى، در گروه ســنى 20 تا 30 ســال است 
و عمده داليــل زوج ها براى طالق خيانت، اعتياد، دخالت 
اطرافيان و اختالالت روانى و... است و طالق عاطفى زوج ها 
نيز يك زنگ خطر است كه  بايد براى پيشگيرى از تبعات و 

مسائل آن برنامه ريزى شود. 

خدمت بى منت به جوانان حاشيه شهر

همايش پياده روى هالل تا جمكران سازندگى با دست خالى

اصفهان - خبرنگار قدس: رئيس اداره اوقاف و امور خيريه 
شهرســتان آران و بيدگل گفت: همزمان با ســالروز ميالد با 
سعادت حضرت مهدى(عج) همايش پياده روى از آستان مقدس 
امامــزاده محمد هالل بن علــى(ع) آران و بيدگل تا جمكران 
برگزار مى شــود.حجت االسالم ولى اهللا روان اظهار داشت: اين 
همايش به صورت نمادين و در راستاى تجديد بيعت عاشقان 
اهــل بيت(ع) و واليت و همچنين منتظران ظهور آن حضرت 
با حضرت مهدى (ارواحنا فداه) برگزار مى شــود.وى ادامه داد: 
عاشــقان امامت و اهل بيت(ع) براى شــركت در اين همايش 
مى توانند تا فردا از ساعت 19 تا 22 به آستان مقدس امامزاده 

محمد هالل بن على(ع) آران و بيدگل مراجعه كنند.

مديرعامل شركت
 شهرك هاى صنعتى استان ايالم:

 فوالد چرداول امسال به بهره بردارى مى رسد
ايالم- خبرنگار قدس: مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى 
استان ايالم گفت: مجتمع فوالد چرداول امسال به بهره بردارى 

مى رسد.
مرتضى دارايى با بيان اينكه شركت فوالد آتنا در شهرك صنعتى 
شباب در شهرستان چرداول در زمينى به مساحت 3 هكتار اجرا 
شده است، اظهارداشــت: فاز اول شركت فوالد آتنا 70 درصد 
پيشرفت فيزيكى داشــته و در حال نصب ماشين آالت است.
وى افزود: محصول توليدى اين مجتمع مقاطع فوالدى است و 

توسط بخش خصوصى راه اندازى مى شود.
وى به اشتغال زايى اين پروژه اشاره و خاطرنشان كرد: در فاز اول 
به صورت مستقيم براى 100 نفر و به همين ميزان به صورت 

غيرمستقيم اشتغال زايى خواهد شد.

 افزايش 8 درصدى ازدواج در همدان
همدان - خبرنگار قدس: مديركل ثبــت احوال همدان از 
افزايش هشــت درصدى ازدواج در فروردين ماه امسال در اين 
استان خبر داد.محمود على پور در خصوص آمار ازدواج و طالق 
در اســتان همدان گفت: در فروردين ماه امسال 893 ازدواج و 
205 طالق ثبت شــده كه نسبت به مدت مشابه فروردين ماه 
سال گذشــته 8/6 درصد افزايش داشته است در حالى كه در 

طالق افزايش 30 درصدى را شاهد بوده ايم.

مديركل راه و شهرسازى استان ايالم:
 تكميل بيمارستان ايالم

 به 1000 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد

ايالم- خبرنگار قدس: مديركل راه و شهرسازى استان ايالم 
گفت: تكميل بيمارستان ايالم به 1000 ميليارد ريال اعتبار نياز 

دارد. 
ســيدكمال الدين ميرجعفريان بــا بيان اينكه پــروژه 372 
تختخوابى بيمارستان ايالم در حال اجراست، اظهارداشت: براى 
پيشبرد بيشتر پروژه، مطالبات پيمانكار تا پايان فروردين ماه 96 

از محل اسناد خزانه اى پرداخت شده است.
وى افــزود: در صورتــى كه اعتبار اين پــروژه تأمين و تزريق 
شــود، پروژه در ســال آتى تكميل و به دانشگاه علوم پزشكى 
تحويل داده خواهد شــد.مديركل راه و شهرسازى استان ايالم 
با اشاره به زيربناى 3000 مترمربعى بيمارستان علوم پزشكى 
ايالم، خاطرنشان ساخت: اين بيمارستان در 10 طبقه در حال 
اجراســت و اورژانس آن نيز در سال 94 كلنگ زنى شده و در 

حال تكميل است.

 برگزارى مسابقات قرآنى با حضور
 250 مددجوى كميته امداد مازندران

ســارى - خبرنگار قدس: معاون فرهنگــى كميته امداد 
مازندران گفت: مســابقات قرآنى با هدف توسعه و ترويج علوم 
و معــارف قرآنى، تقويت انس با قــرآن كريم در جامعه هدف، 
ارتقاى فرهنگ تمسك به قرآن و اهل بيت(ع)، شناسايى و رشد 
استعدادهاى قرآنى برگزار شد.عاليشاه افزود: جشنواره مسابقات 
قرآنى با عنوان يادواره شــهداى مقاومت در رشته هاى حفظ، 
قرائت، ترتيل، ترجمه و مفاهيــم قرآنى، اذان و مقاالت قرآنى 
براى مددجويان در سه مقطع سنى زير 12سال، 12تا 18سال 
و باالى 18ســال برگزار شــد .وى بيان كرد: نفرات برتر مرحله 
استانى در مرداد ماه ســال جارى به مسابقات كشورى كه در 
مشهد برگزار مى شود، اعزام مى شوند.وى با اشاره به اينكه 800 
نفر از بانوان تحت حمايت اين نهاد در مســابقه طرح قرآن در 
خانه شــركت كردند، اظهار كرد: طرح قرآن درخانه از 15مهر 

ماه سال گذشته آغاز شده و تا 14 دى سال جارى ادامه دارد.

 توليد 65 تن ماهى قزل آال 
در استخرهاى ذخيره آب خاتم

خاتم - خبرنگار قدس: مدير امور شيالت و آبزيان استان يزد 
گفت: در سال گذشــته 65 تن ماهى قزل آال در 10 درصد از 
استخرهاى ذخيره آب كشاورزى شهرستان خاتم توليد و به بازار 

مصرف عرضه شد. 
ســيد يحيى سادات اخوى اظهارداشت: توليد اين مقدار ماهى 
در 38 استخر ذخيره آب كشاورزى شهرستان خاتم انجام شد 
و ســودى افزون بر يك ميليــارد و 450 ميليون ريال را عايد 

بهره برداران كرد.

حسين شاهسمند  سال 86 همزمان با اجراى طرح 
مسكن مهر در كشور اين طرح در استان خراسان رضوى 

نيز به اجرا درآمد.
در قالب اين طرح دولت اعالم كرد براى تشويق و كاهش 
قيمت مسكن، زمين رايگان وسود تسهيالت بانكى با نرخ 
مناسب درنظرگرفته شده است كه همين موضوع باعث 

شد تا جمع زيادى از مردم دراين طرح ثبت نام كنند.
عده اى با قرض و پس اندازهاى خود وارد اين طرح شدند 
به اين اميد كه بتوانند، خانه دار شوند، اما با گذشت چند 
ســال ازاين طرح مردم همچنان با مشــكالتى روبه رو 
هستند.برخى از رعايت نشدن اصول فنى و مهندسى در 
ساخت و سازها و بى كيفيت بودن مصالح به كار رفته در 
واحدها و همچنين امكانات زيربنايى ديگر گاليه مندند 
وعده اى هم از تعطيلى كار توسط تعاونى ها انتقاد دارند و 
به نظر برخى مسكن مهرى كه قراربود سرپناه مردم باشد 
اين روزها نه تنها گرهى از مشكالت باز نكرده، بلكه اين 

مشكالت را افزايش داده است.

  نظارت در مسكن مهر بى نظارت
يكى از اعضاى مسكن مهر گلبهار مى گويد: به نظر من 
هيچ نظارتى بر عملكرد تعاونى هــا و پيمانكاران وجود 
ندارد.وى اشــكاالت متعدد اين پروژه ها را از نظر اصول 

فنى و مهندسى گواه اين ادعا عنوان مى كند و مى افزايد: 
چون اغلب آنان با مشكل روبه رو هستند به همين دليل 

مردم تمايلى به خريد ندارند.
ناهيدى با اشــاره به ريزش مجتمع پنج واحدى درحال 
ســاخت يكى از تعاونى ها و تلفات انســانى اين موضوع 
در چند ســال قبل مى گويد: اين حادثه تلخ و عملكرد 
برخى ديگر از پيمانكاران در مسكن مهر نشان مى دهد 
كه نظارتى بر كار آنان بدرستى اعمال نمى شود و تاكنون 
بخشــى از واحدهاى تحويلى به مردم هم داراى نواقص 

زيادى بوده اند.
به گفته وى كارفرما در جواب مالكان مى گويد، پيمانكار 
مجرى پروژه پول آسانســور را برداشــته و رفته. ما هم 
شكايت كرديم. يا بايد صبركنيد و يا دوباره پول پرداخت 

كنيد تا آسانسور را راه اندازى كنيم. 
يكى ديگر از اعضا نيز با نشان دادن واحدهاى نيمه كاره 
مى گويد: چند ســال است كه اين ها دست نخورده و در 
حالت ســفت كارى رها شــده و خاك مى خورند. مردم 
چشم به تكميل اين واحدها دوخته اند، ولى هيج كارى 
صورت نمى گيرد. او با بيان اينكه چند سال است كه در 
پروژه معروف به وزارت دفاع ســاكن هستيم، مى افزايد: 
اآلن كه حساب مى كنيم، مى بينيم، هزينه هاى مسكن 

مهر برايمان از اجاره نشينى درمشهد بيشتراست.

  تالش مى كنيم كوتاهى ها جبران شود
مديرعامل شركت عمران گلبهار در پاسخ به انتقادهاى 
مطرح شــده به گزارشــگر ما مى گويد: شركت عمران 
وظيفه دارد شهر را براى مردم بسازد، اما تاكنون كوتاهى 
شده اســت كه بايد جبران شــود و هيچ منتى هم به 
كسى نداريم.هومن گريوانى در خصوص مسكن مهرهم 
مى افزايد: نظر مســئوالن وزارت و اســتانى بر كمك به 
مسكن مهر است و ما آمادگى كمك به آن ها را داريم و 
اعالم مى كنيم، هر كارى كه ازما برآيد براى حل مشكل 

مردم انجام خواهيم داد.
 وى در پايان با بيان اينكه آمار درستى از واحدهاى بدون 
متقاضى در تعاونى ها نداريم، مى گويد: تالش مى كنيم 

تاپايان سال مسكن مهر، تعيين تكليف شود.

جمعى از متقاضيان مسكن مهر گلبهار در گفت وگو با قدس:

بى مهرى به مسكنى كه قراربود مهرآفرين باشد

خبر

رشت- خبرنگار قدس: مديرعامل مؤسسه مطالعات و 
پژوهش هاى تجارت جهانى با اشــاره به شعار اين دوره 
نمايشــگاه كتاب با عنوان «يك كتاب بيشــتر بخوانيم» 
به همگان بويژه قشــر نوجوان و جــوان توصيه كرد كه 
همواره نگاهشــان به كتــاب به عنوان «يــار مهربان» 
باشــد و بــا آن انس بگيرنــد. محمد ابراهيــم گوهريان 
بــا بيان اينكه نمايشــگاه بين المللى كتــاب تهران محل 
تبــادل تجربه و ديدار اهالى قلم و مردم كتابخوان اســت، 
گفت: اين نمايشــگاه فرصت مغتنمى براى معرفى كتاب و 

دستاوردهاى حوزه قلم است.
اين مؤلف و نويسنده پيشكسوت كشور به والدين هم توصيه 
كرد كه كتاب را در ســبد كاالى خانواده قرار داده و به عنوان 

يك نياز روزمره به آن بنگرند.

اين پژوهشگر گيالنى همچنين اظهار داشت: 24عنوان كتاب 
تحت عنوان مجموعــه كتاب هاى تجارت بين المللى تدوين 

شده و در آينده نزديك به بازار عرضه خواهد شد.
گوهريــان در ادامــه از چاپ و انتشــار 6 عنــوان كتاب چاپ 
96 خبــر داد و گفت: فنــون مذاكــره در قراردادهاى تجارى 
بين المللى، اصول تنظيم قراردادهاى فروش بين المللى، اصول 
نامه نگارى تجارت جهانى، نمونه قراردادهاى تجارى بين المللى 
دو جلدى و مديريت گردشگرى از كتاب هايى است كه در اين 
دوره نمايشگاه عرضه شده است.مديرعامل مؤسسه مطالعات و 
پژوهش هاى تجارت جهانى ادامه داد: براين باورم كه اين كتاب ها 
با آموزش در دانشگاه ها و استفاده در بنگاه هاى اقتصادى سهم 
عمده اى در ارزآورى براى كشور داشته است. و همچنين با توجه 
به ضعف شركت هاى وارداتى و صادراتى در تنظيم قراردادهاى 

تجــارى بين المللى و همچنين مذاكرات تجارى و فروش بين 
المللى؛ اين كتاب ها منابع آموزشى خوبى خواهد بود.گوهريان 
با اشاره به اينكه فعاليت هاى فرهنگى و پژوهشى تحت مديريت 
او از سال 1360 به مدت 36 سال است كه ادامه دارد، به كتاب 
جديد زندگينامه مفاخر و مشاهير گيالن كه در زمينه هاى علمى، 
پزشكى، ادبى، هنرى، ورزشى و نيكوكار گيالن كه افتخارآفرين 
بودند، اشاره و بيان كرد: اين كتاب در حكم دايرة المعارف گيالن 
در حوزه مفاخر و مشاهير است كه موجب آشنايى مردم استان 

بويژه جوانان با بزرگان گيالنى مى شود.
سى امين نمايشــگاه بين المللى كتاب تهران با شعار «يك 
كتاب بيشــتر بخوانيم» با حضور ناشران داخلى و خارجى تا 
23 ارديبهشت ماه 96 در شهر آفتاب پذيراى بازديد كنندگان 

است.

هم اكنون گروه هاى 
40 نفره خادم مسجد 
داريم كه هر گروهى 
در هفته يك  بار يكى 
از مساجد سطح شهر 

كه نياز به نظافت دارد 
را تميز مى كنند 

بــرش

توصيه پژوهشگر گيالنى به قشر جوان و نوجوان
همواره نگاهتان به كتاب به عنوان «يار مهربان» باشد
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قدس از يك مركز متفاوت در مشهد گزارش مى دهد

نوبت دهى مدرن براى مشاوره طالق

هنگامه طاهرى  بيشترشــان زن هستند با 
محدوده سنى خيلى پايين. شايد كوچك ترين شان
 همين دختر خوش چهره 18 ساله باشد كه 15 

سالگى به خانه بخت رفته و پيرترين شان...
پيرترين شــان را نمى توانى حدس بزنى، چون 
اغلب با مادرها آمده اند و شمارى هم با پدر و مادر. 
پيرزن ها و پيرمردهايى كه چهره شان تكيده تر از 
فرزندشــان است. آدم بين جمعيتى حدود 100 
نفر متوجه نمى شود كدام يكى همراهى است و 

كدام متقاضى طالق.

 نوبت دهى به سبك بانك 
ساعت هنوز 7 صبح نشده و خودت مى شنوى كه 
بعضى ها از ساعت 5 صبح آمده اند تا همين امروز 
براى جدايى اقدام كنند. يكى از همين خانم هاى 
جوانى كه براى نخستين بار است آمده، كاغذى 
دستش گرفته نام كسانى كه مى آيند مى نويسد 
تا بى نوبتى نشــود. اما ســاعت7 كه در مركز باز 
مى شــود، مردم هجوم مى برند داخل و عده اى 
بس كه آمده اند و رفته اند مى دانند دستگاه سياه 
كنار راهرو نوبت مى دهد نه اين دفتردستك هايى 
كه مردم خودشان پر مى كنند. روى دستگاه دو 
كليد دارد. كنار يكى نوشته «طالق توافقى» كنار 

ديگرى نوشته «طالق يك طرفه» .
هر كس متناســب با نيازش يكــى از كليدها را 
مى زنــد و نوبت مى گيرد، اما نه با اين نظمى كه 
من مى نويسم. بعضى ها انگار حرص نوبت گرفتن 
دارنــد، چند تا چند تا نوبت مى كشــند بيرون . 
يكــى از همين آقايانى كه پنج نوبت مى كشــد 
بيرون لطف مى كند و چهار تاى آن را مى دهد به 
سربازى با لباس فرم چريكى كه نشسته پشت ميز 
كنار دستگاه براى بقيه مراجعان(عجب سخاوتى!). 

پس از پايان نوبت ها، دستگاه خاموش مى شود.

 طالق با ورژن جديد
طالق با ورژن جديد را فقط كسانى مى شناسند 
كه مســير زندگى شــان افتاده درشــيب تند 
سرازيرى. اينجا پر است از زنان و مردانى كه سعى 
دارند خودشــان را از اين شيب تند باال بكشند. 
عده اى ديگر هم هنوز دارند دســت و پا مى زنند 

كه ببينند وقتى از هفت خوان مركز طالق «مهر 
حقى» به عنوان تنها مسير آغاز طالق عبور كردند 

سرانجام جدا مى شوند يا نه؟
حاال فضــا آرام شــده. همه مى نشــينند روى 
صندلى هايى كه پشت ســر هم رديف شده اند 
وســط راهرو. نگاه مى كنى اين همه زن و شمار 
انگشت شمارى مرد روى صندلى ها نشسته اند و 
دلواپسى در نگاهشان موج مى زند. بعضى ها هم 
مى آيند از ســرباز جلوى در چيزى مى پرسند و 
مى روند.كســانى كه نشسته اند كنار هم سِر درد 
دلشــان باز مى شود. زن ها زود با هم دختر خاله 

مى شوند و همه چيز را مى ريزند توى دايره.
خانم 35 ساله اى مى گويد، شوهرش معتاد است .

 دو تــا بچه دارد و از اعتياد شــوهرش خجالت 
مى كشــد. مى گويد، آمــده پس از 10 ســال 
همسرش را از زندگى اش حذف كند. چهره اش 
تكيده و زرد اســت. دايم مى رود توى فكر و بايد 
كنار دســتى هر چند دقيقه يك بار به بازويش 
ســقلمه بزند تا از آن حال خارج شــود. كامًال 

مشخص است دارد با خودش كلنجار مى رود. او 
براى طالق يك طرفه آمده.

خانمى ديگر كنار همسرش نشسته و دايم با هم 
چيزى پچ پچ مى كنند و مى خندند. نه انگار كه 
كجا آمده اند و براى چه! هر دو سى و چند ساله 
به نظر مى آيند. به گفته خانم براى طالق توافقى 
آمده اند. اين ها هم پس از 10 سال به اين نتيجه 
رســيده اند بدون هم راحت ترند! خانم مى گويد، 
شــوهرش بد دهن و عصبى است و تا حاال هم 
دو تا بچه زنجير شده بين آن ها تا اين اتصال پاره 

نشود، اما امروز وقت پاره كردن زنجير است...

 وكالت شوهر براى جدايى
آن يكى دخترى 18 ســاله و زيباســت كه 15 
سالگى عروس خانه شوهر شده و بعد قربانى بد 
دلى و سوء ظن همســر و فحاشى و ... با مادر و 
پدرش آمده و ظاهرشان بى تكلف و متدين است. 
خيلى خوش روحيه اســت و خودش مى گويد 
مدرســه مى رود. اين يكى مى گويد، شوهرش به 
او وكالت داده تا خودش كارهاى جدايى را انجام 
دهد. يكى ديگر از وقتى عقد شده شوهرش را به 
جرم كالهبردارى پشت ميله هاى زندان مالقات 
كرده و يكى از قربانى هاى كالهبردارى همسرش 
هم خودش است كه با امضاى ساده او، كلى چك 
و ســفته داده دســت مردم. همه جور شكايتى 
دستش اســت از ضرب و جرح گرفته تا مدارك 

كاله هاى گشادى كه سرش گذاشته.

 مردها حرف نمى زنند
مردها اما حرف نمى زننــد، حتى وقتى از آن ها 
مى پرســى مايل هســتى درباره چرايى جدايى 

حرف بزنى بصراحت مى گويند: «نه»
يكــى مى گويــد، 30 تومان مى گيرنــد، ديگرى 
مى گويــد 25 تومان، يكى ديگر هم مى گويد پول 
سه جلسه 30 تومانى مشاوره را يكجا گفته اند بريزد 
به حساب. حساب را نمى دانيم مال كى و كجاست، 
ولى اينكه اين دو ســاختمان صرفــاً براى تدوين 
تاريخچه مراجعــان و گرفتن پول راه افتاده كامًال 
مشهود است. ثبت مشخصات و علت طالق همان 
كارى است كه ليسانسه هاى حقوق پيش از ورود به 
دادگاه به شكل عريضه مى نوشتند و دو - سه هزار 
تومان مى گرفتند. حاال مســير طالق از پِل «مهر 
حقى» مى گذرد با نوبت دهى بى برنامه و بروكراسى 

بى دليل. خالصه طالق خرج دارد، با هم بسازيد.

آب و �وا
  پيش بينى وقوع بارش هاى پراكنده 

رگبارى و افزايش ابرناكى 
قدس: طبق نقشــه ها و مدل هاى هواشناســى طى ساعات 
آينده، همچنان عبورمتناوب امواج ناپايدار از روى استان، بويژه 
در ساعات بعدازظهر و شب، سبب افزايش ابرناكى، وزش باد 
نسبتاً شديد (در پاره اى نقاط گاهى شديد توأم با گردو خاك) 
و نيز وقوع بارش هاى پراكنده رگبارى توأم با رعدو برق خواهد 

شد. 
ضمن اينكه تا پايان هفته، روند افزايش دما در سطح استان 

ادامه خواهد داشت.
براين اساس براى امروز اغلب نواحى خراسان رضوى آسمانى 
صاف تا كمى ابرى، در ســاعات بعدازظهــر افزايش ابر و در 
نواحــى مرتفع با احتمال رگبار و رعــدو برق پراكنده گاهى 

وزش باد شديد همراه با گرد و غبار پيش بينى شده است.

یاددا�ت

��ر

  چراِغ برات را براى كمك به محرومان 

روشن كنيم
 آيين چراغ برات به عنوان يك ســنت حســنه با قدمتى به 
بلنداى تاريخ از ديرباز مورد توجه مردم اســتان هاى خراسان 
رضوى، شمالى و جنوبى بوده است و هر ساله روز هاى دوازدهم 
تا شــب پانزدهم دهم ماه شعبان با حضور در آرامستان ها و 
برگزارى مراســم مذهبى ويژه ياد و خاطره عزيزان از دست 
رفته را گرامى داشته و به ياد مردگان خود خيرات مى كنند. 

هر چند توجه به مردگان با اين روش كار پســنديده و قابل 
احترامى اســت، اما به نظر مى رســد، وقت آن رسيده است 
با تغييراتى در برگزارى اين مراســم هم به نظافت و رفت و 
روب شــهر و كاهش حجم كارى كارگران شــهردارى براى 
جمــع آورى زباله هاى ناشــى از توزيع اقــالم خوراكى در 
آرامستان ها كمك كنيم و هم بهره خيراتى بس بزرگ تر را با 

گره كشايى از كار مردم نصيب به مردگان برسانيم.
بر كســى پوشــيده نيســت در حال حاضر به دليل شرايط 
اقتصادى، بســيارى از خانواده ها در تأميــن ضرورى ترين 
احتياجات زندگى با مشــكل اساســى روبه رو هستند و چه 
بسيارى كودكان و زنان و مردانى كه با همه تالش خود شب 
گرسنه سر بر بالين مى گذارند و يا خانواده هاى زيادى كه به 
دليل بيمارى هاى سخت درمان عزيزان خود در تأمين هزينه 
درمان با مشكل روبه رو هستند و بسيارى از آنان به رغم ميل 

باطنى از ادامه درمان منصرف مى شوند.
با توجه به اين موارد مى توان خيــرات براى مردگان در ايام 
چراغ برات را به اين ســمت و ســو و به عبارت ديگر در راه
گره گشــايى از كار مردم ســوق داد تا هم از حيف و ميل و 
اســراف در توزيع اقــالم خوراكى ياد شــده- كه عمدتاً هم 
مشترك است و از سوى همه مراجعه كنندگان به آرامستان ها 
توزيع مى شود- خوددارى شود و هم اينكه عمالً با اين حركت 
انسانى مشكل افراد نيازمند كه در زندگى كنونى خود دچار 

بيمارى يا مشكالت اقتصادى هستند، برطرف شود.
اكنون در مراكز درمانى مشهد و استان از جمله بيمارستان هاى 
خاص درمان ســرطان واحد مددكارى براى كمك به تأمين 
هزينه درمان نيازمندان مســتقر است و هر فردى با هر نوع 
توان مالى مى تواند با واريــز مبلغى هر چند اندك و در حد 
قيمت يك جعبه خرمــا در اين كار خير به نيت اموات خود 
شركت كند تا هم خيرى بزرگ عايد درگذشتگان وى شود 
و هم به نجات جان بيمارى كمك كند و شادى را به خانواده 

بيماران برگرداند.

  آغاز گازرسانى به 32 روستاى 
شهرستان نيشابور

نيشــابور- خبرنگارقدس: افتتاح پروژه هاى گاز رسانى 
به32 روستاى شهرستان نيشابور با حضور استاندار خراسان 
رضوى با شــعله گاز به صورت نمادين در روستاى خوجان 

انجام شد.
اســتاندار خراســان رضوى در مراســم افتتاح پروژه هاى 
گاز رســانى به روســتاهاى نيشــابور، اظهاركرد: رشد 83 
درصدى اجراى طرح هاى هادى روســتايى در چهار ســال 
گذشته، افزايش ساخت راه هاى روستايى از 5600 كيلومتر 
به 7000 و تكميل برق رســانى به روســتاهاى باالى 10 
خانوار، از جمله خدمات ارائه شده به جامعه روستايى است.

گفتنى است؛ روستاهاى اقبالى، على آباد، اماميه، اسالم آباد 
رب، شادميانه، رحيم آباد، جعفر آباد، ده شيب، عشق آباد، 
عبير آباد، كاريز صباح، جيلو، احمد آباد، بشــرو، جيج آباد، 
ســلطان آباد، بوجخك، ميان آبــاد، روح آباد،كاريزك كنار 
كال، خوجان، زبرخان، صدر آباد، داغى، نقده پيش، فردوس، 
ابراهيم آباد، باغشن گچ، فيض آباد، گراب، مير آباد، و عيش 

آباد با تعداد 3901 خانوار از نعمت گاز برخوردار شدند.

  يك ميليون و 940 هزار اشتغال 
اســتاندار خراسان رضوى همچنين در ادامه سفر به نيشابور 
درجلسه شوراى ادارى اين شهرستان اظهاركرد: در سال 95 
مبلغ 301 ميليون دالر ســرمايه خارجى وارد استان شده و 
سرمايه خارجى مصوب استان در سال جارى نسبت به مدت 

مشابه سال قبل هشت برابر شده است.
رشــيديان افزود: سال گذشته براى نخســتين بار خراسان 
رضوى از مرز يك ميليون و 940 هزار اشتغال گذشت و 100 

هزار فرصت شغلى جديد در استان ايجاد شد.

به نظر مى رسد آنچه به جايى نمى رسد فرياد است... قبض گاز 
اين دوره هم شاهكار زده! من نمى دانم هزينه چه چيزهايى را 

با اين مبالغ گاز پرداخت مى كنيم؟
915...6647

تشكر ويژه از اينكه مشكالت مردم را هميشه مطرح مى كنيد. 
خواستم اگر مى شود در مورد بى آبى روستاى اسالميه آرامگاه 
فردوسى هم مطلب بنويسيد كه خيابان امام رضا (ع) آب ندارد 
وقتى علت را پرسيديم معلوم شد بين ادارات و سازمان آب شهر 
و روستا اختالف است كه دودش به چشم مردم بيگناه مى رود. 

دو سال است كه مردم را سركار گذاشتن با وعده هاى پوچ!
935...3571

شما را به خدا يك سرى به شهرك قدس حاشيه صد مترى 
بزنيد يك فضاى سبز ندارد، بقيه امكانات كه هيچ! همان طور 

كه به باالى شهر توجه داريد اينجا هم يك نگاهى بكنيد.
936...0316

به نظرمن قيمت اليت بايد گران تر شود دوست عزيز من براى 
انجام كارى 15 دقيقه اى در خيابان خسروى مجبور شدم يك 

ساعت معطل شوم وسپس بروم خيابان سنايى پارك كنم.
915...5975

تو را به خدا فكرى به حال بلوار ميامى بكنيد كه سه راه ورودى 
و سه راه خروجى دارد! به طور مثال از صد مترى كه مى خواهى 
برگردى گلشهر يا بلوارميامى بخواهى به صد مترى بروى گلشهر 
بايد از همان راه رفت كه ترافيك بسيارسنگين و خطرناكى دارد  
ومحل رفت ماشين هاى سنگين هم مى باشد عبور كنى! چند روز 
پيش نيسان زد به ماشينم و فرار كرد! من ماندم و ماشين خراب 

و كلى هزينه روى دستم، تو را به خدا فكرى به حال ما كنيد.
903...6852

مديركل مديريت بحران استاندارى 
خراسان رضوى در گفت و گو با قدس خبر داد

 وقوع 1815 پس لرزه در 33 روز
مديركل  نيا:  خجسته  مهناز 
اســتاندارى  بحــران  مديريت 
خراســان رضوى از وقوع 1815 
پس لرزه در اين اســتان تا روز 

گذشته خبر داد.
شايانفر در گفت وگو با خبرنگار 
ما گفــت: از اين تعداد پس لرزه 
فقط دو مورد باالى پنج ريشتر 

بوده اند.
وى با بيان اينكه 20 مورد نيز بين چهار تا پنج ريشتر بوده اند، 
افزود: 136 مورد نيز بين سه تا چهار ريشتر بزرگى داشته اند.
به گفته وى مابقى پس لرزه ها همه كمتر از سه ريشتر بزرگى 

داشته اند كه اين تعداد 1656 مورد مى شود.
مديركل مديريت بحران اســتاندارى خراســان رضوى با رد 
نگرانى نسبت به وقوع پس لرزه گفت: انرژى اصلى اين زلزله 
در اولين وقوع، خارج شده و ديگر پس لرزه اى به بزرگى زلزله 

6 ريشترى اوليه نخواهيم داشت.
شــايانفر در عين حال اظهار داشت: وقوع اين پس لرزه ها تا 

چندين ماه طبيعى است.
اين مقام مســئول در خصوص آخرين وضعيت مناطق زلزله 
زده اســتان خراســان رضوى نيز گفت: تا امروز 567 واحد 
در شهرســتان هاى فريمان، مشهد، ســرخس و تربت جام 

آواربردارى شده اند.
وى با بيان اينكه 2000 واحد مسكونى در اين زلزله خسارت 
ديده اند، اظهار اميدوارى كرد، تمام اين واحدها تا پايان مهرماه 

امسال بازسازى شوند.

 پلمب اماكن توزيع غذاى نامزدهاى 
شوراى شهر در قوچان

هادى زهرايى: در جلســه شوراى پيشگيرى وقوع جرم كه 
با حضور نامزدهاى تأييد صالحيت شده شوراى شهر قوچان 
و باجگيران، رئيس دادگســترى قوچان برگزار شــد، نيروى 
انتظامى، اماكن و اتحاديه ها موظف شــدند به محض اطالع 
از اماكن پذيرايى عمومى كه به توزيع و پخش غذا از ســوى 
نامزدهــاى انتخاباتى اقدام مى كنند، ايــن مكان ها را پلمب

 كنند.
سيد حسن حسينى افزود: متأســفانه اين روزها ، نامزدهاى 
شوراى شــهر با دادن شام و ناهار نسبت به پذيرايى از مردم 
اقدام مى كنند و نامزدهاى انتخابات شوراى شهر توجه داشته 
باشــند كه پذيرايى كردن از مردم با توزيع شــام و ناهار، در 
مكان هاى عمومى بويژه تاالرها خالف قانون است و ما با اين 
افــراد و اماكن برخورد قاطع خواهيم كــرد و يكى از جرم ها 
در جريان برگزارى انتخابات تطميع افراد است كه تطميع به 
معناى اين است كه با توســل به راه ها و روش هاى گوناگون 
مــردم را  وادار كنيم كه به ما رأى دهند كه يك مصداق آن 

پذيرايى است.
رئيس دادگسترى قوچان گفت: رأى دادن با شناسنامه جعلى 
هم خالف قانون اســت كه شنيده مى شــود، بعضى از افراد، 
كسانى را مأمور كرده اند كه با شناسنامه افراد فوتى را كه باطل 
نشده است رأى دهند. همچنين تهيه اوراق هويتى كه شبيه 
بعضى از افراد هســتند يا تهيه مدرك شناسايى جعلى جرم 

است و دستگاه قضا با قاطعيت با آن برخورد مى كند. 
حســينى تصريح كــرد: در ايــن دوره از انتخابــات يكى از 
برنامه هاى ما كه  در اين دوره حتماً انجام خواهيم داد، بررسى 
منابع مالى اســت كه  بعضى از افراد بيش از حد در تبليغات 
استفاده مى كنند و استفاده بعضى از افراد از تجهيزات تبليغاتى 
كــه حتى خالف قانون نبوده، ولى با هزينه سرســام آور اين 
تجهيزات كه در هيچ حقوقى نمى گنجد، محل تأمين مالى اين 
تبليغات حتماً از يك منبع خاصى است كه اين محل مى تواند، 
طلبكار و بدهكار ايجاد كند و باعث فساد شود و اگر گزارشى 
به ما برســد، فرد مورد نظر احضار و منابع مالى مصرفى وى  
بررسى خواهد شد و اگر تشخيص داده شود كه منابع مالى، 
نامشروع بوده، هم كمك كننده و هم كمك شونده به مجازات 

قانونى محكوم خواهند شد.

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.

ساختمان دوقلو با كبكبه و دبدبه!
اينجا ساختمانش چسبيده به ساختمان كنارى. مردم بر اساس نوبت مى روند توى اتاق ها و 
خانمى كه تند تند مشخصات افراد را ثبت مى كند و مى گويد سه هزار تومان از عابر بانك 
كنار راهرو بريز به اين حساب و فيشش را بياور . بعد هم ارجاع مى دهد به ساختمان كنارى. 

ساختمان كنارى اتاق مشاوره و مدد كارى دارد با چند ميز و چند پشِت ميز نشين. 
همراهى راه نمى دهند، فقط فرد متقاضى مى رود داخل مشكالتش ثبت مى شود و مى رود 
بيرون و منتظر مى ماند تا آدرس و نام مركز مشاوره اى كه وى را ارجاع داده اند برايش پيامك 
شــود.مدت زمان مشاوره 45 روز است كه روى هم رفته 5 نوبت مشاوره مى دهند تا شايد 

كار به طالق نكشد.
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جوالن غول ترافيك در مشهد
گزارش كوتاه

رضا طلبى  مشهد دومين كالنشهر مذهبى 
جهان و پايتخت فرهنگى جهان اسالم، امروز 
با غول ترافيك دســت و پنجــه نرم مى كند 
كه از جمله داليل آن مى توان به نامناســب 
بودن برخــى معابر، رعايت نكــردن قوانين 
توســط رانندگان، از رده خارج نكردن برخى 
خودروهاى فرســوده و تردد بيــش از اندازه 

خودروهاى تك سرنشين اشاره كرد.
البته تا نگاه دولت به اين شــهر، ملى نباشد 
و مشــكالت آن را متعلق به همه مردم ايران 
نداند، اين مشكالت همچنان باقى خواهد ماند. 
شــهرى كه بايد در افــق 1404 پذيراى 40 
ميليون زائر مشــتاق باشــد، امروز در زمينه 
ابتدايى ترين مسائل شــهرى مشكل دارد و 
اينكه چگونه مى تواند، پذيراى اين تعداد زائر 
باشد، پرسشى است كه تاكنون پاسخى براى 
آن پيدا نشده است. در كالنشهر مشهد تردد 
خودروهاى تك سرنشــين بسيار زياد است و 
تردد اين خودروها فقط تشديد  كننده ترافيك 
نيســت، بلكه آلودگى هاى زيســت محيطى، 
صوتــى و افزايش حــرارت محيطى را نيز به 
همراه دارد در حالى كه با گسترش فضاهاى 

مجازى و پيدايش شهر الكترونيك، مى توان 
بسيارى از كارها را بدون انجام سفرهاى درون 
شــهرى انجام داد. يكى از شهروندان با اشاره 
به وضعيت نامناسب حمل و نقل عمومى در 
كالنشهر مشهد مى گويد: متأسفانه اتوبوس ها 
در همه ساعات روز شلوغ هستند.وى با بيان 
اينكه در هنگام تردد با خودروى شخصى هر 
چقدر هم در ترافيك بمانيم باز هم نسبت به 
استفاده  كنندگان از اتوبوس زودتر به مقصد 
مى رســيم، مى افزايد: اين در حالى است كه 
مسئوالن هميشه شعار پرهيز از تك سرنشينى 
را به مردم مى دهند، اما خودشــان هم به اين 
موضوع پايبند نيستند. محمد موسوى درادامه 
مى افزايد: اســتفاده از خودروهاى شخصى از 
همه جهات به صرفه تر از تاكســى است و تا 
زمانى كه سامانه حمل ونقل همگانى درستى 
نداشته باشيم، همه افرادى كه خودرو شخصى 
دارند به استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومى 

روى نخواهند آورد.
مدير روابط عمومى ســازمان ترافيك شــهر 
مشهد هم در گفت وگو با قدس مى گويد: طبق 
آمار و بررسى هاى انجام شده توسط سازمان 

ترافيك در معابر اصلى شــهر مشــهد 40 تا 
60 درصد از خودروها به صورت تك سرنشين  

تردد مى كنند. 
مجيد بخت آزما مى افزايد: از طرفى در حالى 
كه خطــوط ريلى در فاصله كمتر از 6 دقيقه 
در محدوده هايى همچون بلــوار وكيل آباد، 
ملك آباد، فلسطين، احمد آباد، هاشميه و تقى 
آباد خدمت رسانى مى كنند، اما اكثر اوقات اين 

محدوده ها با ترافيك شديدى همراه هستند.
به گفته وى متأســفانه مشــكل شهر مشهد 
درحــوزه حمل ونقــل از وجود يــك قانون 
پيشگيرانه ناشى شده به گونه اى كه شهروندان 
و زائران در هر ســاعتى از روز با هر وســيله 
نقليه اى كه تمايل داشته باشند مى توانند به 

هر نقطه اى از شــهر بدون هيچ محدوديت و 
ممنوعيتى تردد كنند.

وى  اظهار مى دارد: حدود يك ميليون خودرو 
هم اكنون در شــهر مشهد وجود دارد و بين 
300 تــا 500 خودرو هــم در روز طبق آمار 
در مشــهد پالك گذارى و وارد چرخه حمل 
ونقل مى شوند، درحالى كه معابر شهر، اصًال 
متناســب با اين آمار افزايش پيدا نمى كنند. 
بخت آزما تصريح مى كند: متأسفانه استفاده از 
خودروهاى شخصى در كالنشهرهايى همچون 
مشــهد ارزان قيمت است. اما تك سرنشينى 
كه مرگ خاموش زيست محيطى را تسهيل 
مى كند و افراد زيادى را با بيمارى هاى ريوى 

روبه رو مى سازد، همچنان رواج دارد.

شهر خبر

صادرات 68 ميليون تن كاال در 
نخستين سال فعاليت گمرك خيام

هادى زهرايى: ناظر گمركات خراســان رضوى 
از صــادرات 68 ميليون تن كاال به ارزش بيش از 
46 ميليون دالر در نخستين سال فعاليت گمرك 
خيام نيشابور خبر داد.مسعود عاطفى در گفت و گو 
با قدس گفت: در راستاى تسهيل امور صادراتى، 
در 18 ارديبهشت سال گذشته، شاهد راه اندازى 
گمرك خيام در شهرستان نيشابور بوده ايم كه در 
اولين سال فعاليت اين گمرك 68 ميليون تن كاال 
توسط 3496 دستگاه كاميون به مقصد كشورهاى 
همسايه عراق، افغانستان، پاكستان، تركمنستان و 

امارات متحده عربى صادر شده است.

آغاز سرشمارى طرح اشتغال 
در خراسان شمالى

بجنــورد - خبرنگار قدس: رئيس ســازمان 
مديريت و برنامه ريزى خراســان شــمالى از آغاز 
طرح سرشمارى فصلى اشتغال در استان خبر داد.
پورعيسى گفت: طرح آمارگيرى نيروى كار فصل 
بهار در استان از 16 ارديبهشت  ماه جارى آغاز شده 
و به مدت دو هفته ادامه دارد.وى افزود: اين طرح 
براى سرشــمارى نيروى كار فصل بهار به  صورت 
كشورى در ماه ميانى هر فصل اجرا مى شود به اين 
صورت كه با مراجعه مأموران ســازمان به منازل، 
شــاخص هاى نيروى كار، نرخ بيكارى، وضعيت 

شغلى و اشتغال ناقص سنجيده مى شود.

برخورد با 200 تخلف تبليغاتى 
نامزدهاى رياست جمهورى در مشهد

قدس: رئيــس كارگروه پيشــگيرى و برخورد با 
جرايم و تخلفات انتخاباتى شــهردارى مشــهد از 
برخورد با 200 تخلف تبليغاتى نامزدهاى رياست 
جمهورى در حوزه نصب پوســتر و بنرها خبر داد. 
ناصرى در خصوص برنامه ريزى شهردارى به منظور 
جلوگيــرى از تخلفات تبليغــات انتخاباتى گفت: 
در اين راســتا 10 اكيپ براى نظارت بر تبليغات 
نامزدهاى رياســت جمهــورى و 20 اكيپ براى 
نامزدهاى شوراى اسالمى شهر تشكيل شده كه به 
صورت 24 ساعته در مناطق مختلف شهر حضور 

دارند و موارد غيرمجاز را جمع آورى مى كنند.

جشنواره گل و گالب در طبس 
سبزوار برگزار مى شود 

قدس: جشنواره گل و گالب طبس سبزوار به 
مناسبت نيمه شعبان و هفته ميراث فرهنگى 

22 ارديبهشت ماه در اقامتگاه بومگردى ننه كلو 
بابا كلو (كوى سلمان ها) برگزار مى شود.

توليد انواع عرقيات محلى، گالب، موسيقى زنده، 
غــذاى محلى، عكس با لباس محلى، بازديد از 
نمايشگاه صنايع دســتى از جمله برنامه هاى 
اين جشنواره اســت. همچنين جشنواره غذا 
نيز با ارائه غذاهاى ســنتى كمه جوش، دلمه، 
قورمه، اش همراه با دمنوش كوهى و شــربت 

شيره انگور در اين روز برگزار مى شود.

فاطمه معتمدى
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