
 حق سرویس سه ماه بهار  
باید برگشت داده شود

 پذیرش تقاضای فروش سهام عدالت 
در همه بانک های خراسان رضوی

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان خبر دادرئیس انجمن اولیا و مربیان خراسان رضوی:

رئیس انجمن اولیا و مربیان خراســان رضوی گفت: 
مــدارس بایــد حق ســرویس ماه هــای فروردین، 
اردیبهشت و خرداد را که اولیای دانش آموزان پرداخت 
کرده اند به خانواده ها عودت دهند.محمود قراول در 
گفت وگو با قدس افزود: البته این مبلغ برای مقطع 
متوســطه معادل 2/5 ماه و برای آموزش ابتدایی و 

پیش دبستانی دو ماه است...

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان گفت: همه 
شــعب بانک های خراسان رضوی موظف به پذیرش 
متقاضیان بــرای فروش ۳۰ درصد ســهام عدالت 
هستند.حسن مونسان در گفت وگو با قدس آنالین 
اظهار کرد: بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد همه شعب 
بانک  ها در سراسر خراسان رضوی که شماره شبای آن 

بانک در سامانه سهام عدالت ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

خداحافظی با کامیون های عتیقه
یادی از شهید »حسین زارع کاریزی« 

از سنگر مسجد 
تا خط مقّدم

.......صفحه 2 

.......صفحه ۳ 

گوشمالی سودجویان بازار در مشهد

توقیف 20 
خودرو صفِر 
احتکار شده

پــس از پایان مهلت قانونی فــروش خودروهای صفر 
انبار شده در محل های مخفی، برخی به قانون تمکین 
نکردند و کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صمت، 
خودروهای موجود را تحت عنوان احتکار توقیف کردند.
مهدی مقدسی، کارشناس مســئول معاونت بازرسی 
ســازمان صنعت،معدن و تجارت خراســان رضوی، در 
ایــن زمینه به قدس گفت: موضوع خودرو و بحث های 
مرتبط بــا آن یکی از موضوعات داغ این روزهاســت. 
در این زمینه رســانه های متعــدد بارها اعالم کرده اند 
دســتگاه های متولی با نگهداری خودروهای صفر در 
انبارهای مخفی، سوله ها و... که منجر به احتکار خودرو 
شــود، برخورد قانونی و قاطع خواهند کرد.وی تصریح 
کرد: اینکه خودرویی بدون پالک و مالک مشخصی در 
این گونه مکان ها مخفی شده باشد و در برخی موارد تا 

ماه ها از سرجایش ...

13هزار خودرو سنگین فرسوده خراسان رضوی نیازمند نوسازی است

.......صفحه 2 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد 
برای دو هفته آینده وعده داد  

آب شرب به 
روستای»شهرآباد« 

می رسد

هنوز هم پس از گذشــت ۳۴ ســال خاطرات حسین را که مرور 
می کند، بغض راه گلویش را می گیرد و اشک امانش نمی دهد. مادر 
شــهید »حسین زارع کاریزی« برایم از پسر شهیدش می گوید: او 
پسر آرامی بود و هیچ اذیت و شیطنتی از او به خاطر ندارم. حاجیه 
خانم ربابه هاشم بیگی می افزاید: پسرم 1۳ دی 1۳۴1 در مشهد به 
دنیا آمد. همسرم میرزامحمد کشاورز بود که بازنشسته شده است.

این مادر ۹۰ ساله برایم تعریف می کند...

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

دوشنبه  12 خرداد 1399

 9 شوال 1441  
 1 ژوئن 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9259  
 ویژه نامه 3638  
 + صفحه »میهن«  

خبرخبر

ایســنا: رئیس اتحادیه عکاســان، فیلمبرداران و 
تولیدکنندگان عکس مشــهد گفت: از اســفند ماه 
تاکنون 1۴۰ تا 15۰ مورد ابطال پروانه در آتلیه ها و 
عکاسی های اطراف حرم داشتیم که ۹۰ مورد مربوط 
بــه آتلیه و 5۰ تا ۶۰ مورد مربوط به عکاســی های 

اطراف حرم بوده است.
محمدعلی دائمی در خصوص مشکالت فیلمبرداران 
و عکاسان در اثر شیوع کرونا، اظهار کرد: ما به ستاد 
کرونا تهران و مشهد، استاندار و فرماندار نامه دادیم 
که صنف ما آســیب دیده است، زیرا از 15 اسفند با 

تعطیلی تاالرها به طور کامل تعطیل بودیم.
وی با بیان اینکه ما ۷5۰ آتلیه در مشهد داریم، عنوان 
کرد: آتلیه های ما در ماه محرم کاری نداشتند، اما در 
مهم ترین ماه ها از جمله رجب و شعبان که وقت کار 

بود، برای مجالس سفارش گرفته بودند که با شیوع 
کرونا در کشــور عمالً تعطیل شدند و همه یا زمان 
مجالس خود را تغییر دادند یا بیعانه های خود را پس 
گرفتنــد. آتلیه ها نیز بیعانه ها را گرفته و خرج کرده 
بودند که این مشکالتی را ایجاد کرد و اکنون نیز ادامه 
دارد. ما رعایت حال مــردم را کردیم و به همکاران 

گفتیم که با مردم راه بیایند تا مشکلی پیش نیاید.
دائمی بیان کرد: ما رســته دیگری از جمله عکاسان 
اطراف حرم نیز داریم که ۴5۰ واحد هستند و هیچ  
گاه مشکلی در رابطه با آن ها نداشتیم، اما آن ها نیز 
به دلیل تعطیل بودن حرم، تا چند روز پیش تعطیل 
بودند و در حال حاضر نیــز مراجعه خاصی ندارند. 
این واحدهای ما اجاره های سرسام آور سالیانه 1۶۰ 

میلیون دارند. 

ابطال 1۵0 پروانه آتلیه  و عکاسی  اطراف حرم رضوی
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1- نام دستگاه مناقصه گذار: اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی       2- موضوع مناقصه:
شرح عملیاتبرآورد اولیه )فهرست بهاء 99(آدرسردیف

کیلومتر 25 جاده قوچان به مشهد روستای 1
آلماجق- میقات الرضا امام زاده  سید جلیل)ع(

)بر اساس فهرست بهاء ابنیه، 
راه باند و فرودگاه(

محوطه سازی  )شامل سنگ فرش صحن ضلع غربی میقات الرضا- 2400 
مترمربع- و اجرای آسفالت به ضخامت 6 سانتیمتر پارکینگ 1000 مترمربع(

3- نظارت: نظارت عالیه معاونت بهره وری اقتصادی اداره کل
4- مهلت دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از 99/3/12 تا پایان وقت اداری 99/3/17 به سامانه ستاد مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

5- مبلغ برآورد ریالی: 3/492/659/643 ریال
6- مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه به میزان 240/000/000 ریال ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار 3 ماهه     7- مهلت و محل تحویل پیش��نهاد: متقاضیان محترم تا س��اعت 14 روز 

سه شنبه مورخ 99/3/27 به سامانه ستاد مراجعه و نسبت به ثبت پیشنهاد قیمت و بارگذاری اسناد مناقصه اقدام نمایند.
8- زمان و محل گشایش پیشنهادها: ساعت 10 روز شنبه مورخ 99/3/31

جهت کسب اطالعات فنی بیشتر به سامانه ستاد )setadiran.ir( مراجعه گردد.

شرح آگهی مناقصه تک مرحله ای- نوبت اول

 اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی 

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عصویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف چوب بران و 
چوب فروشان مشهد «  

         به اس��تناد تبصره » 1 «  ماده »  6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره وبازرس��ان اتحادیه های 
صنف��ی )موض��وع تبصره 3 ماده 22 قان��ون نظام صنفی( و در اج��رای مصوبه مورخ 99/02/14 کمیس��یون نظارت بر 
سازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف چوب بران و 
چوب فروشان مشهد ،  دارندگان شرایط ذیل ، دعوت  می شود ظرف مدت 15 روز )  از روز یکشنبه مورخ 99/03/18  
 - ) iranianasnaf.ir ( ش��خصا" با مدارک ذیل ،  ابتدا درس��امانه ایرانیان اصناف ) تا روزیکش��نبه مورخ 99/04/01
س��امانه س��اران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قس��مت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه و با درج شناسه صنفی   
نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و سپس شخصا" با ارائه  اصل و تصویر 
مدارك  ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق (  به دبیرخانه هیئت 
اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مش��هد  واقع در س��ازمان صنعت ، معدن و تجارت خراس��ان رضوی به 

آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .   
    شرایط الزم :

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران                                                                                                                
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (
2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 

3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 
4-  اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی

* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی حداقل 
دیپلم ضروری است .  

5- اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی 
** داوطلب��ان محت��رم الزاما" می بایس��ت قبل از مراجعه حضوری ب��ه دبیرخانه هیئت اجرائی ، در س��امانه ایرانیان 
اصناف به ش��رح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و س��پس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب ش��دن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دس��تگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کش��وری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به اس��تعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از ثبت 
نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره 

اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد 
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عصویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف آلومینیوم 
کاران مشهد «  

       به اس��تناد تبصره » 1 «  ماده »  6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره وبازرس��ان اتحادیه های 
صنف��ی )موض��وع تبصره 3 ماده 22 قان��ون نظام صنفی( و در اج��رای مصوبه مورخ 99/02/14 کمیس��یون نظارت بر 
س��ازمانهای صنفی مش��هد بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف آلومینیوم 
کاران مش��هد ،  دارندگان ش��رایط ذیل ، دعوت  می ش��ود ظرف مدت 15 روز )  از روز یکش��نبه مورخ 99/03/18  تا 
 - ) iranianasnaf.ir ( ش��خصا" ب��ا مدارک ذیل ،  ابتدا درس��امانه ایرانیان اصن��اف ) روزیکش��نبه مورخ 99/04/01
س��امانه س��اران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قس��مت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه و با درج شناسه صنفی   
نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و سپس شخصا" با ارائه  اصل و تصویر 
مدارك  ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق (  به دبیرخانه هیئت 
اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مش��هد  واقع در س��ازمان صنعت ، معدن و تجارت خراس��ان رضوی به 

آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .   
    شرایط الزم : 1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران                                                                                                                

2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتهار به فساد                        
7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10- داشتن وثاقت و امانت 
مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :

1- پنج قطعه عکس4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (
2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 

3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 
4-  اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی

* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی حداقل 
دیپلم ضروری است .  

5- اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی 
** داوطلب��ان محت��رم الزاما" می بایس��ت قبل از مراجعه حضوری ب��ه دبیرخانه هیئت اجرائی ، در س��امانه ایرانیان 
اصناف به ش��رح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و س��پس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب ش��دن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دس��تگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کش��وری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به اس��تعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از ثبت 
نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره 

اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد 
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13هزار خودرو سنگین فرسوده خراسان رضوی نیازمند نوسازی است

خداحافظی با کامیون های عتیقه
کامیون ها  ما  تمام  بی تردید  علی محمدزاده: 
یا کشــنده ها یا همان تریلرهایــی را دیده ایم و 
نخستین پرسشــمان این است که چند سال از 
زمان تولید خودرو مورد نظر می گذرد و اصطالح 
عامیانه ماشین جنگ جهانی دوم را بارها شنیده 

و به کار برده ایم.
قصه ماشین های به اصطالح پیر و فرسوده هم در 
کشور ما مانند موضوعات زیاد دیگری ماجرایی 
درهم و برهم شــده که از زوایای مختلفی مورد 
بحث است، اینکه ساالنه چه میزان سوخت اضافی 
توسط همین خودروهای پیر بلعیده می شود و به 
دلیــل قدیمی بودن سیســتم موتورهای آن ها 

آالیندگی بیشتری تولید می کند.
نکته قابل تأمل دیگر در این باره این اســت که 
خودروهای فرســوده و به طور خاص در بخش 
حمل بــار هزینه های جانبی خدمــات در این 
حوزه را باال می برند و به روز بودن ناوگان جاده ای 
می توانــد در میزان مصرف ســوخت و کاهش 
آلودگی هوا و کاستن از تصادفات و خسارت های 

ناشی از تصادفات نقش بسزایی داشته باشد.

توقف نوسازی ناوگان س
هر چند از سالیان دور متولیان این حوزه ضرورت 
نوسازی ناوگان را گوشزد می کردند اما سرانجام 
در برنامه توســعه چهارم بود که بر این موضوع 
تأکیدی ویژه شد؛ چرا که در برنامه چهارم توسعه 
پیش بیني شده بود با اجراي طرح نوسازي ناوگان 
حمل و نقل، ســن ناوگان اتوبوس و کامیون به 
10سال مي رسد، اما در حال حاضر و در حالی که 
در برنامه ششم توسعه قرار داریم هنوز این مهم 

محقق نشده است.
ذکر این نکته الزم است که در سال های گذشته 
اقدام هایی در این بخش صورت گرفت اما از اواخر 
سال 97 به نوعی پرونده نوسازی ناوگان جاده ای 
بسته شــد و بر همین اساس مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی اوایل هفته 
جــاری در مصاحبه ای با ایرنا گفت: تمامی مراکز 
اســقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده 
استان در سال 1۳9۸ تعطیل شده اند اما با توجه 
به نیاز به این مراکز در فرایند نوسازی ناوگان حمل 

و نقل جــاده ای فعالیت دوباره 
این واحدها را خواستار هستیم. 
ابراهیــم نصری افــزود: خودرو 
فرسوده به وسیله نقلیه ای گفته 
می شود که امکان دریافت گواهی 
معاینه فنی را نداشته باشد و یا 
مشمول محدودیت های فعالیت 
بر اساس طول عمر شود بنابراین 
مراکز اسقاط خودروهای سنگین 
در فرایند از رده خارج کردن این 
ناوگان و البته نوسازی و واردات 
اساســی  نقش  جدید  کامیون 

خواهند داشت.

شروع دوباره برای نوسازیس
وی ادامه داد: نوســازی نــاوگان حمل و نقل 
جاده ای از طریق واردات خودرو اجرایی شــده 
است و در راســتای سیاست های کلی نظام و 
دولت جمهوری اســالمی ایــران و اجرای بند 
»ث« مــاده ۳0 قانون احکام دائمی کشــور و 
آیین نامه ذی  ربط با مشارکت وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت بــه ازای از رده خارج کردن 

خودروهای فرسوده با اولویت 
نوســازی پیرترین نــاوگان با 
عمر ۴0 ســال انجام می شود. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای خراسان رضوی یادآور 
شد: هم اکنون سامانه نام نویسی 
متقاضیان نوسازی ناوگان حمل 
 و نقل کاالی کشــور راه اندازی 
شده است و متقاضیان نوسازی 
این ناوگان می توانند با ورود به 
سایت اینترنتی سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشــور 
بــه نشــانی www.rmto.ir در 
قسمت نوسازی و توسعه ناوگان 
نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام کنند. نصری 
افزود: چهار گروه تولیدکنندگان داخلی ناوگان با 
سهمیه هزار دستگاه برای هر یک، شرکت های 
حمل  و نقل توانمند با مجوز واردات 100 دستگاه 
کامیون برای هر شرکت،  شرکت های واردکننده 
دارای مجــوز از وزارت صمــت با ســهمیه ۵0 
دستگاه برای هر شرکت و همه مالکان حقیقی 
و حقوقی کامیون های فرســوده واجد شرایط و 

متقاضی واردات می توانند در این طرح مشارکت 
کنند. نوسازی ناوگان حمل و نقل استان خراسان 
رضوی عالوه بر تسهیالت واردات خودرو نیازمند 
تســهیالت مالی و بانکــی از محــل اعتبارات 
اســتانی به ویژه قانون هوای پاک و نیز همکاری 
شرکت های خودروساز داخلی است که امید است 

این منابع نیز تأمین شود.

13هزار خودرو سنگین فرسوده س
بر اساس اعالم متولیان حمل و نقل جاده ای 
خراســان رضوی هم اکنون عمر متوســط 
ناوگان مسافری خراســان رضوی 12 سال 
و متوســط عمر ناوگان باری این استان 19 
سال است که با توجه به هدف گذاری برنامه 
چهارم توســعه که قرار بود به متوســط 10 
ساله عمر ناوگان برســیم هنوز دچار نوعی 

عقب ماندگی هستیم.
بر همین مبنــا 1۳هزار و 9۸ دســتگاه خودرو 
ســنگین شــامل اتوبوس و کامیون در خراسان 
رضوی مشــمول خودروهای فرسوده و نیازمند 
نوسازی هســتند که با توجه به افزایش قیمت  
وســایل نقلیه اعتبارات هنگفتی الزم اســت تا 

نوسازی ناوگان در حد قابل قبولی انجام شود.

خودروهای سنگین 25ساله در اولویتس
هفته گذشته هم دو طرح نوسازی ناوگان جاده ای 
رونمایی و در قالب طرح های »نوســازی ناوگان 
تجاری درون و برون شهری« و »واردات کامیون 
با عمر حداکثر ســه ســال« با حضور وزیر راه و 

شهرسازی افتتاح شد.
در این طرح ۵0 درصد قیمت خودرو به صورت 
تسهیالت بالعوض از ســوی دولت برای ناوگان 
فرســوده شامل اتوبوس ، کامیون و مینی بوس از 

محل صرفه جویی سوخت پرداخت می شود.
۳0 درصد قیمت ناوگان هم تســهیالت با نرخ 
ســود ۸ درصد ارائه می شــود و 20 درصد هم 
آورده مالک و اســقاط خودرو فرســوده است و 
کامیون های سنگین دارای مجوز از وزارت صمت 
و مالــکان کامیون های فرســوده با عمر بیش از 

2۵سال مشمول این طرح هستند.

 مصیبت های محدودیت ترافیکی •
در جاده شاندیز!

غروب پنجشنبه برای نخستین بار پس از محدودیت های دوران 
کرونایی، برای انجام کار کوچکــی، به  اتفاق خانواده راهی جاده 
شــاندیز شدیم؛ دقایقی بعد یعنی حدود ســاعت ۸ شب در راه 
برگشــت به خانه، هنوز چند 10 متــری راه نرفته، خوردیم به 
ترافیکی که دست کم من در طول بیش از نیم  قرن عمر و صدها 
بار تردد در این مســیر هرگز شاهدش نبوده ام؛ به حدی که طی 
مسافت نزدیک به 2 کیلومتری تا ابتدای تقاطع فرمانیه، حدود دو 
ساعت به طول انجامید؛ این پایان ماجرا نبود و با هدایت اجباری 
خودروها به سمت فرمانیه توسط پلیس راهور، تازه متوجه شدیم 
تمام سختی های دو ساعت گذشته در برابر مشقتی که عبور از 
خیابان فرعی، کم عرض و خاکی فرمانیه به همراه داشــت، هیچ 
بوده است؛ تعداد بی شماری خودرو سبک و سنگین با سرنشینانی 
خسته و عصبانی، در مسیری افتاده بودند که دود و گرد و خاک، 
کمترین مشکلش بود؛ در این  بین برخی از رانندگان با استفاده از 
تمام ظرفیت هوش و مهارت! خود سعی در خروج هر چه سریع تر 
از این معرکه داشــتند که این موضوع موجب تشــدید آلودگی 
محیط و نیز عصبانیت سایران می شد؛ تعداد زیادی از خودروها هم 
به خاطر گرفتاری چندساعته در ترافیک، دچار نقص فنی شده و 
بسیاری از سرنشینان این خودروها به  ناچار به همراه کودکانشان 
در گوشه ای تاریک از فضاهای نامناسب اراضی اطراف به انتظار 
رفع مشــکل و پایان این کابوس تلخ ایستاده و احتماالً خیلی از 
آن هــا حتی به حال همان خودروهایی که هر چند با ســرعتی 
الک پشتی اما در حرکت بودند، غبطه می خوردند. سرانجام نزدیک 
نیمه شب به خانه رسیدیم اما هنوز برای این پرسش که با چه تفکر 
و انگیزه و کار کارشناسی، چنان بالیی سر هزاران نفر از شهروندان 

آوردند، نتوانسته ام جواب منطقی پیدا کنم.
این در حالی است که با نگاهی به تجربه طوالنی تردد شهروندان 
در مسیرهای مشهد-طرقبه شــاندیز، در روزها و موقعیت های 
مختلف، حتی در روزهای پیک مسافر و گردشگر، مسدود کردن 
حتی یکی از مسیرهای رفت یا برگشت، همواره مشکالت فراوانی 
را برای مردم و به ویژه ســاکنان و شــاغالن در طرقبه شاندیز به 
همراه داشته است؛ بدیهی است چنانچه همانند روز پنجشنبه 
گذشــته هیچ اطالع رســانی قبلی هم انجام نشود، این مشکل 
حادتر شده و با هیچ منطقی سازگاری ندارد؛ کما اینکه بسیاری 
از شهروندان اگر از به اجرا گذاشته شدن محدودیت ترافیکی در 

این مسیر باخبر بودند، هرگز پای در جاده شاندیز نمی گذاشتند.
نکته حائز اهمیت اینکه از ظواهر امر چنین برداشــت می شود، 
اجرای محدودیت ترافیکی پنجشنبه شب در مسیر شاندیز- مشهد، 
نه  تنها متکی بر هیچ کار کارشناسی نبوده و با استانداردهای رایج 
کنترل ترافیک همخوانی نداشته که بیشتر به کاری سلیقه ای و 
فی البداهه شبیه بوده است و شخص تصمیم گیرنده بدون توجه به 
تبعات منفی و خسارت های سنگین طرح نوآورانه اش بر سالمت 
روحی و روانی شهروندان، آلودگی های زیست محیطی و زیان های 
مالی و معنوی فراوان و در مواردی جبران ناپذیر آن، اقدام به اجرای 

این طرح کرده است.
پیــش  از ایــن و در دوران محدودیت هــای کرونایی البته چند 
صباحی از مســیر انحرافی خیابان فرمانیه برای اتصال مشهد به 
شاندیز استفاده می شــد؛ در آن روزها اما به خاطر حجم بسیار 
ناچیز ترددها و محدودیت های جانبی، نه  تنها تردد در این مسیر 
مشکل ســاز نبود که برای بسیاری، راهی کوتاه تر و میانبر میان 
دو شهرســتان مشهد و طرقبه شاندیز به شمار می رفت؛ ناگفته 
پیداست که شرایط آن زمان اصالً قابل قیاس با زمان حال نیست 

و نباید مبنای تصمیم گیری مسئوالن قرار بگیرد.
ضمــن آنکه این اقدام عالوه بر اتالف وقت و تحمیل ســختی و 
خسارت های فراوان به مردم، ترافیک را به دیگر نقاط و تقاطع های 
شــهر- که هیچ  یک نیز ظرفیتش را ندارند- منتقل می کند؛ از 
مهم ترین این نقاط می توان به میدان مجیدیه، میدان نمایشگاه 
و بولــوار وکیل آباد، قبل از پل پرتویی )در هر دو ســمت بولوار( 
اشاره کرد. در عین  حال از آنجایی  که بیشتر اقدام های مسئوالن 
جنبه آزمون  و خطا داشته اســت، امید می رود تصمیم سازان و 
تصمیم گیرندگان ترافیکی مشهد و طرقبه شاندیز، از خطای روز 
پنجشنبه نیز درس گرفته و آزموده را بار دیگر نیازمایند. به نظر 
نمی رسد که تغییر مسیر خودروها و هدایتشان به خیابان فرعی 
فرمانیه، گره گشــای مشــکل احتمالی ترافیک در ابتدای جاده 
طرقبه شاندیز و تقاطع پل پرتویی باشد؛ بر فرض وجود مشکل 
نیز می توان با انتقال همین نیروهای مستقر در تقاطع فرمانیه به 
ابتدای جاده، نابسامانی و گره های ترافیکی را برطرف کرد؛ بدون 
تردید شهروندان بسیار کمتر دچار زحمت و مشکل خواهند شد.

 30 هزار فرزند محسنین •
در خراسان رضوی حامی ندارند

ایسنا: مدیــرکل کمیته 
امــداد خراســان رضوی 
گفت: همه ایتام زیرپوشش 
کمیتــه امداد خراســان 
اما از  رضوی حامی دارند 
۴۳ هزار فرزند محسنین 
تنها 1۳ هــزار نفر حامی 

فعال دارند. حبیب اهلل آســوده اظهار کــرد: 2هزار و ۴۳6 حامی 
برای بچه های یتیم و محسنین در ماه رمضان جذب شد. در حال 
حاضر 10 هزار یتیم شناسایی و زیر پوشش اداره کل کمیته امداد 

خراسان رضوی هستند که تمامی آن ها حامی دارند.
مدیر کل کمیته امداد خراسان رضوی عنوان کرد: سرانه پوشش 
ایتام، برای هر یتیم یا کودک محسنین از 10 هزار تومان است که 
با توجه به شرایط اقتصادی این میزان سرانه کفاف و اثرگذاری در 
یتیم یا محسنین را ندارد؛ بنابراین به لحاظ بعد مادی و معنوی 
نیاز اســت برای هر کودک یتیم یا محسنین چند حامی وجود 

داشته باشد.

رئیس انجمن اولیا و مربیان خراسان رضوی:
 حق سرویس سه ماه بهار  •

باید برگشت داده شود
پورحسین:  حســین 
رئیــس انجمــن اولیا و 
مربیان خراســان رضوی 
گفت: مــدارس باید حق 
سرویس ماه های فروردین، 
را  خرداد  و  اردیبهشــت 
که اولیــای دانش آموزان 

پرداخت کرده اند را به خانواده ها عودت دهند.
محمود قراول در گفت وگو با قدس افزود: البته این مبلغ برای مقطع 
متوسطه معادل 2/۵ ماه و برای آموزش ابتدایی و پیش دبستانی 
دو ماه است، از این رو برای سال تحصیلی آینده و وضعیت های 
احتمالی که در خصوص سرویس های دانش آموزی مطرح است 
تدابیری اندیشیده شده که در صورت نیاز اطالع رسانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی به زودی فراخوان شرکت های 
متقاضی حمــل و نقل دانش آمــوزی را اعــالم خواهد کرد تا 
شــرکت های واجد شــرایط به آموزش و پرورش معرفی شوند، 
یادآور شــد: پس از بررسی و نظر اداره و انجمن اولیا و مربیان به 
تناسب نیاز و اقتضائات فرایند سرویس دانش آموزی، شرکت ها به 
نواحی هفت گانه و منطقه تبادکان برای عقد قرارداد معرفی شوند.

وی اعالم کرد: مدیران مدارس موظف اند نرخ نامه ســرویس های 
دانش آموزی را در معرض دید اولیا قرار دهند و اجرای قانونمند 
فرایند ســرویس دانش آموزی از طرف مدیران مدارس و مدیران 

شرکت ها مورد تأکید است.
رئیس انجمن اولیا و مربیان خراســان رضوی عنوان کرد: در 
اسفند سال 9۸ نرخ نامه سال 1۴00-1۳99 در کارگروه ماده 
1۸ طرح و نرخ پیشــنهادی به شورای شهر مشهد ارسال شد 
که پس از طرح در کمیسیون حمل و نقل این شورا به تصویب 
رســید و به فرمانداری مشهد ارســال شد که به محض ابالغ 
فرمانداری مشــهد نرخ نامه بــه ادارات نواحی و تبادکان برای 

اجرا ارسال خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان خبر داد
 پذیرش تقاضای فروش سهام عدالت •

در همه بانک های خراسان رضوی
رضا  آنالیــن-  قدس 
طلبــی: دبیر شــورای 
بانک هــای  هماهنگــی 
استان گفت: همه شعب 
خراســان  بانک هــای 
رضوی موظف به پذیرش 
فروش بــرای   متقاضیان 

 ۳0 درصد سهام عدالت هستند.
حسن مونسان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: بر اساس 
مصوبه وزارت اقتصاد همه شــعب بانک  ها در سراســر خراسان 
رضوی که شــماره شــبای آن بانک در سامانه ســهام عدالت 
توسط سهامداران ثبت شده است موظف به پذیرش درخواست 

متقاضیان برای فروش ۳0 درصد از این سهام هستند.
وی تصریح کرد: ظاهراً برخی از بانک ها اعالم کرده بودند که به 
دلیل آماده نبودن زیرساخت ها و بسترهای الکترونیکی فعالً قادر 
به پذیرش این درخواست ها نیستند که توصیه و تأکید ویژه مبنی 
بر آمادگی هر چه سریع تر این بانک ها صورت گرفت که تعدادی از 

آن ها هفته گذشته این مشکل را برطرف کردند.
دبیر شــورای هماهنگی بانک های خراســان رضوی افزود: اما 
بانک های باقیمانده مقرر شد هر چه سریع تر به این زیرساخت ها 
که از سوی سازمان مرکزی آن ها در تهران باید تأمین شود مجهز 

و به افراد مراجعه کننده پاسخگویی داشته باشند.
مونسان با اشــاره به اینکه مردم اجتناب برخی بانک ها در عدم 
پذیرش درخواست ها را از طریق واحد بازرسی آن بانک پیگیری 
کنند، ادامه داد: بانک ها عاملیت فروش ۳0درصد سهام عدالت را از 
افراد متقاضی قبول خواهند کرد و سپس از طریق کارگزاری های 
بورسی خود اقدام به فروش آن ها می کنند اما اینکه چند روز پس 
از فروش این سهام مبالغ را به حساب افراد واریز خواهند کرد هنوز 

به طور دقیق مشخص نیست.

معاون شهردار مشهد خبر داد
 بازگشایی فرهنگسراهای مشهد•

از 17 خرداد ماه
قدس: 21 فرهنگســرا 
و  شــهر  ســطح  در 
آن هــا  کتابخانه هــای 
از تاریــخ 17 خــرداد 
بازگشــایی می شوند و 
با رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی بــه ارائــه 

خدمات می پردازند.
صدرا یوســفی با اشــاره به بازگشــایی فرهنگســراها و 
کتابخانه های شــهرداری گفت: با شــیوع بیمــاری کرونا 
در ایــران و جــدی شــدن آن، مراکز عمومــی از جمله 
فرهنگسراها، کتابخانه ها و سالن های مطالعه آن ها به مدت 
نامعلومی تعطیل شدند. حال بعد از سه ماه تعطیلی، پس 
از ابالغ پروتکل بهداشــتی تصمیم گرفته شد این اماکن با 
رعایت ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی ستاد مبارزه با 

کرونا از تاریخ 17 خردادماه بازگشایی شوند.
معــاون فرهنگی و هنری ســازمان اجتماعــی و فرهنگی 
شهرداری افزود: پروتکل های مربوط به فاصله گذاری اجتماعی 
شــامل غربالگری و پروتکل مراقبتی کارکنــان، اقدام های 
کنترلی محیط و کار، بهداشــت فردی، بهداشت تجهیزات و 
ایاب و ذهاب برای همکاران ابالغ شــده است و رعایت این 

نکات مراقبتی شامل حال همه فرهنگسراها می شود. 
معــاون فرهنگی و هنری ســازمان اجتماعــی و فرهنگی 
با اشــاره به جلوگیری از تجمع در ســالن های سرپوشیده 
فرهنگسراها گفت: آن دســته از فرهنگسراهایی که سالن 
کودک و ســالن بازی دارند، به صورت محدود از کودکان 
متقاضی نام نویسی می کنند تا عالوه بر رعایت فاصله گذاری 
اجتماعــی از تجمع تعداد زیادی از آنــان در یک محیط 
سرپوشیده جلوگیری شــود؛ همچنین در پایان هر نوبت 

کاری این سالن ها ضدعفونی می شوند.

خودروهای فرسوده و 
به طور خاص در بخش 

حمل بار هزینه های 
جانبی خدمات در این 

حوزه را باال می برند 
و به روز بودن ناوگان 
جاده ای می تواند در 

میزان مصرف سوخت و 
کاهش آلودگی هوا نقش 

بسزایی داشته باشد
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ســرور هادیان: هنوز هم پس از گذشت ۳۴ سال خاطرات 
حسین را که مرور می کند، بغض راه گلویش را می گیرد و اشک 
امانش نمی دهد. مادر شهید »حسین زارع کاریزی« برایم از پسر 
شهیدش می گوید: او پسر آرامی بود و هیچ اذیت و شیطنتی 
از او به خاطر ندارم. حاجیه خانم ربابه هاشــم بیگی می افزاید: 
پسرم 1۳ دی 1۳۴1 در مشهد به دنیا آمد. همسرم میرزامحمد 

کشاورز بود که بازنشسته شده است.

رشد با آموزه های مسجدس
این مادر 90 ساله برایم تعریف می کند: حسین به جز خانه و 
مدرسه و مسجد برنامه دیگری نداشت. همیشه برای رفتن به 
مسجد با پدرش پیشقدم می شد. وقتی از مسجد برمی گشت 
با هیجان برایم تعریف می کرد، من توی مسجد به بابا کمک 

کردم و به نمازگزاران لیوان آب دادم.
این مادر صبور توضیح می دهد: یک شب از شب های دهه عاشورا 
بعد از عزاداری از مسجد آمد و گفت: بابا که آمد اگر برایت شام 
نذری آورد، نخور. تعجب کردم، گفتم برای چی؟ پســرم گفت: 
مسجد شلوغ شد و یک خانم با بچه ای در بغل می خواست داخل 
شود که دیگر جا نبود و راهش ندادند،بچه غذا می خواست و گریه 
می کرد، بچه همان بچه یتیم همســایه مان است. بوسیدمش و 
گفتم چشم. همسرم که آمد، برایمان غذای نذری آورده بود. هر 
دو غذا را به او دادم تا یکی را برای آن مادر و دختر بچه یتیم ببرد 
و یکی دیگر از غذاها را هم  برای یک پیرزن که در محلمان بود. 
غذاها را برد و برگشت و خوشحال گفت، مامان وقتی غذا بردم، 
دختر کوچولو خندید و پیرزن هم خوشــحال شد و تشکر کرد. 
آن شب حسین با خیال راحت و خوشحال خوابید. حاجیه خانم 

تأکید می کند: حسین بسیار مهربان و باایمان بود.

سرباز امام زمان)عج(س
مادر ادامه می دهد: بزرگ تر که شــد یک روز از مسجد آمد و 
گفت، مامان همیشه می گفتی، برو مسجد االن هم در همین 
مسجد اعالم کردند که باید به جبهه بروم. کاغذی را نشانم داد 
و گفت: امضا می کنی؟ گفتم: چشم مادر تو سرباز امام زمانی، 
باید بروی. مادر شهید با بیان آنکه حسین سال 62 ازدواج کرد 
که ثمره آن یک دختر است، بیان می کند: به عنوان بسیجی 
در جبهه حضور و به شهادت رسید. هنگام شهادتش، دخترش 

یکساله بود و حاال دخترش صاحب دو فرزند است. 

همرزمی دو برادر در جنگس
برادر شهید حسین زارع کاریزی نیز می گوید: برادرم جزو کادر 
سپاه بود و کارهای انتقالش را برای کار در یک ارگان امنیتی 

انجام داده بود.
محمود زارع کاریزی می افزاید: تا این جابه جایی صورت بگیرد، 
در فرصت ایجاد شــده بــرادرم بنا به ضــرورت و نیاز دوباره 

می خواست به جبهه برود که با هم به جبهه اعزام شدیم. 
برادر شهید که بازنشسته آموزش و پرورش است، بیان می دارد: 
برادرم در ســپاه در دفتر فرماندهی مشغول به کار بود و بارها 
به جبهه عازم شــده بــود و به عنوان آرپی جــی زن کارهای 

شایسته ای را هم انجام داده بود.
وی خاطرنشان می سازد: حسین از بهره هوشی باالیی برخوردار 
بود و در کارهای فنی اســتعداد خاصی داشــت عالوه بر آن 
ورزشکار هم بود. وی مهم ترین ویژگی اخالقی برادرش را رازدار 
بودن او می داند و تأکید می کند: برادرم بسیار رازدار و همیشه 

در کارهای خیر پیشقدم بود.
او توضیح می دهد: در 12 خرداد ســال 6۵، برادرم با ســمت 

آرپی جی زن در اســالم آباد غرب دچار سانحه رانندگی شد و 
به شهادت رسید. پیکر او را در بهشت رضا زادگاهش به خاک 

سپردند.

وصیت نامه 
بخشی از وصیت نامه شهید حسین کاریزی را مرور می کنم که 

در آن نوشته است:
سالم علیکم 

هم  اکنون که این وصیت نامه را می نویسم در حال آماده شدن 
هستیم تا در یک فرصت مناسب بر دشمن دین و میهن بتازیم 
و اگر در این راه کشتیم نیروهای دشمن را، که پیروزیم و اگر 

شهید شدیم باز هم پیروزیم.
بدانید و آگاه باشید که این راه که راه شهدای صدر اسالم است 
من آگاهانه انتخاب کرده ام و از بازماندگانم می خواهم که راهم 
را ادامه دهند و صبر و اســتقامت را پیشه خود سازند و محل 

دفنم بهشت رضاست.

هاشم رســائی فر: هوا که گرم می شــود مصرف آب افزایشی 
چشمگیر می یابد، این برای امروز و دیروز نیست همیشه همین 
طور بوده و البته خواهد بود. در چنین شــرایطی تأمین آب برای 
مردم به ویژه آب آشامیدنی از درجه اهمیت باالیی برخوردار است 
حاال می خواهد این مردم ساکن شهر باشند، روستانشین باشند 
یا هر آبادی دیگری. آب که نباشــد آبادی از بین می رود و حیات 
مختل می شود. در سالیان گذشته تأمین آب مردم در کل کشور 
و استان رشد قابل توجهی داشته و در این سال ها تعداد زیادی از 
روستاها و آبادی ها از نعمت آب شرب بهداشتی برخوردار شدند 
با وجود این اما هنوز هم هســتند روســتاهایی که با مشکل آب 
مواجه اند. نکته جالب توجهی که در این بین وجود دارد این است 
که در همین همســایگی کالنشهر مشهد تعداد قابل توجهی از 
آبادی ها و روستاها هستند که از وجود آب آشامیدنی سالم بی بهره 
مانده اند. روستای شهرآباد یکی از همین دست آبادی هاست. این 

روستا هزار و 19۵ خانوار و ۴هزار و ۳00 نفر جمعیت دارد.
رئیس شــورای اسالمی روستای شــهرآباد درباره شرایط فعلی 
آب آشامیدنی این روســتا به قدس گفت: با اینکه شرکت آب و 
فاضالب شهرستان مشهد از چندی پیش اقدام های خوبی را برای 
ساماندهی اوضاع آب روستای شهرآباد اندیشیده اما هنوز مردم این 

روستا از آب تانکری برای مصرفشان استفاده می کنند. 
بهرامی اضافه می کند: این آب هم برخی مواقع یا کیفیت مناسبی 

ندارد یا شوری بیشتری دارد یا اینکه آن قدر کلر داخلش می زنند 
که کالً بوی آن را تغییر می دهد. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرستان مشهد در پاسخ به این 
پرســش که در حال حاضر چند روستا در این شهرستان با مشکل 
آب مواجه اند، گفت: از مجموع ۳۵7 روستایی که زیر پوشش شرکت 
هستند و جمعیتی در حدود ۳00 هزار نفر دارند 222 روستا مشکلی 
در خصوص آب ندارند. 1۴0 روستا هم با مشکالتی در این باره روبه رو 

هستند که از 1۴0 روستا 79 روستا مشکالت حادتری دارند.
مهندس حسین اسماعیلیان در ادامه افزود: 70 درصد از این 79 
روستا در بخش مرکزی شهرستان مشهد قرار دارند و مابقی آن ها 

در بخش های رضویه و احمدآباد هستند. تمرکز ما ابتدا بر همین 
79 روستاست که حدود 11۳ لیتر در ثانیه کمبود آب دارند که 
برای محقق شدن این موضوع ۳۳0 میلیارد ریال اعتبار نیاز است 
در حالی که کل بودجه حوزه روستایی ما 90 میلیارد ریال است 
اما باید برای برطرف شدن مشکل آبی این روستاها 22 حلقه چاه 
حفر شود که از ابتدای سال تاکنون که بحث ادغام شرکت های آب 
و فاضالب روستایی و شهری مطرح شده پنج حلقه چاه حفر شده 
و مشکل 11 روستا در همین مدت برطرف شده است. همچنین 
نیاز به ۸0 کیلومتر خط انتقال و لوله گذاری داریم و ۸هزار و ۵00 
مترمکعب مخزن و تجهیز ۴0 پمپ که باید تعویض و اصالح شوند.
وی همچنین در خصوص شــرایط آبرسانی به روستای شهرآباد 
گفت: مشکل آب این روستا کیفی است که برای انتقال آب شرب 
مناســب به شهرآباد حدود 2 کیلومتر باید لوله گذاری شود که تا 
امروز یک و نیم کیلومتر آن انجام شــده است که در صورت حل 
مشــکل مجوزهای الزم از طرف اداره راه و شهرداری خیلی زود 

موضوع آبرسانی به شهرآباد برطرف خواهد شد. 
اسماعیلیان در مورد زمان اتمام پروژه آبرسانی به شهرآباد اظهار 
کرد: همان طور که عنوان شد بیشتر لوله گذاری خط انجام شده 
و چاه جدیدی هم حفر شده چنانچه موضوع مجوزهایی که بیان 
کردم حل شــود در مدت دو هفته آینده می توان گفت آب سالم 

آشامیدنی به روستای شهرآباد منتقل خواهد شد.

یادی از شهید »حسین زارع کاریزی« 

از سنگر مسجد تا خط مقّدم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرستان مشهد برای دو هفته آینده وعده داد  

آب شرب به روستای»شهرآباد« می رسد

عشقستانعشقستان

پیگیریپیگیری

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

12,900

7,450

8,500

8,900

8,000

کیلوگرم

900 گرمی

بسته

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ

روغن مایع آفتابگردان
پنیر 400 گرمی )پگاه(

تخم مرغ
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر

پلیس خراسان جنوبی خبر داد
 کشف 304 کیلوگرم موادمخدر •

از یک خودرو 
قـــرمز:  خــــط 
می  ه انـــتظا ند فرمــا
خراسان جنوبی از كشف 
254كیلــو و 100 گرم 
حشــیش و 49 كیلو و 
900 گرم تریاک در پی 
بازرســی از یک خودرو 

در شهرستان نهبندان خبر داد.
ســردارمجید شــجاع اظهار كرد: مأموران پاســگاه عربخانه 
شهرســتان نهبندان هنــگام كنترل خودروهــاي عبوري در 
محورهای فرعی این شهرستان، به یک دستگاه سواری سمند 
مشکوک شدند و به راننده خودرو دستور ایست دادند كه راننده 
سمند به دستور ایست مأموران توجهی نکرد و با سرعت زیاد 

متواری شد.
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی افزود: مأموران سواری 
ســمند را تعقیب كردند كه خودرو بر اثــر عدم توانایی راننده 
منحرف و واژگون شــد و راننده آن قبل از رسیدن مأموران با 

استفاده از تاریکی هوا متواری شد.
سردار شجاع با بیان اینکه عملیات پلیس برای دستگیری متهم 
متواری شــده ادامه دارد، تصریح كرد: مأموران در بازرسی از 
خودرو 254كیلو و 100 گرم حشیش و 49 كیلو و 900 گرم 

تریاک كشف كردند.

در خراسان شمالی رخ داد
 برخورد سه دستگاه خودرو •

با هشت کشته و زخمی 
قـــرمز:  خــــط 
می  نـــتظا ه ا ند فرمــا
از  بجنورد  شهرســتان 
برخورد ســه دســتگاه 
خودرو بــا هم در محور 
بجنورد-آشخانه با هشت 
كشته و مجروح خبر داد.

غالمی  محمد  سرهنگ 
با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره تصادف 
در محور بجنورد- آشــخانه، بالفاصله مأمــوران انتظامی و 

عوامل امدادی به محل موردنظر اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان بجنورد با اشــاره به اینکه این 
تصادف بین یک دســتگاه پراید، ام جی و یک دستگاه 206 
به وقوع پیوسته بود، افزود: در این حادثه راننده خودرو پراید 
در دم فوت و هفت نفر دیگر از سرنشینان خودروهای پراید و 
ام جی مجروح و به مراكز درمانی منتقل شدند. علت وقوع این 

حادثه در دست بررسی قرار دارد.

عقیل رحمانی: پــس از پایان مهلت قانونی 
فروش خودروهای صفر انبار شده در محل های 
مخفــی، برخی بــه قانون تمکیــن نکردند و 
كارشناســان معاونت بازرسی سازمان صمت، 
خودروهــای موجود را تحت عنــوان احتکار 

توقیف كردند.

 اختفای خودروهای بدون پالک س
یعنی احتکار

مهدی مقدسی، كارشــناس مسئول معاونت 
بازرســی ســازمان صنعت،معــدن و تجارت 
خراســان رضوی، در این زمینه به قدس گفت: 
موضــوع خــودرو و بحث های مرتبــط با آن 
یکی از موضوعات داغ این روزهاســت. در این 
زمینه رســانه های متعدد بارها اعالم كرده اند 
دســتگاه های متولی با نگهداری خودروهای 
صفر در انبارهای مخفی، سوله ها و... كه منجر 
به احتکار خودرو شود، برخورد قانونی و قاطع 

خواهند كرد.
وی تصریــح كرد: اینکه خودرویی بدون پالک 
و مالک مشخصی در این گونه مکان ها مخفی 
شده باشد و در برخی موارد تا ماه ها از سرجایش 
تکان نخــوره و پالكی روی آن نصب نشــود، 
مشخص اســت كه هدف عامالن این اقدام و 

خریداران چیزی جز سودجویی نیست.

اتمام حجت شدس
كارشناس مســئول معاونت بازرسی سازمان 
صمت اســتان افزود: در این زمینه هم اعالم 
رسمی شــد كه نباید خودرو خریداری شده 
در پاركینگ ها بدون پالک و... رها شــده باشد 

و برای این هم به مالکان این دســت خودروها 
مهلت داده شــد تا تاریخ سوم خرداد ماه باید 
تمامی این وســایل نقلیه را از انبارهای مخفی، 

پاركینگ ها و... خارج و در بازار بفروشند. 
مقدسی به اتمام حجت صورت گرفته در این 
زمینه اشــاره كرده و ادامه داد: برای این كار به 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل 
مشــهد ابــالغ كرده ایم تا آن هــا هم موضوع 
را رعایــت و به تمامی اعضای خــود اعالم و 

اخطارهای الزم را بدهند.
در ایــن ابالغیه آمده بــود: اگر 
خودروهای  اتحادیه  این  اعضای 
صفر بدون پالک داخل نمایشگاه 
و یا خــارج از آن دارند تا مهلت 
قانونــی داده شــده خودروها را 

از مکان هــا خــارج  كنند و 
بفروشند و در غیر این صورت 
اگر در بازرســی های سرزده 
تیم های كارشناســی كه به 
صــورت ویژه ای ایــن ماجرا 
را تحت رصد قــرار داده اند، 
خودرویی كشف شود، بدون 
هیچ شکی این موارد به ظن 

احتکار توقیف خواهند شد.
پس اگر بــا همه این اوصاف 
كه اعالم شد باز هم خودرویی 
مورد شناســایی قرار بگیرد 

یعنــی اینکه عامــالن، خودروهــا را به قصد 
گران فروشی و... احتکار كرده اند.

وی بیان كرد: تا قبل از اتمام مهلت قانونی هم 
تماس های مردمی متعددی واصل می شد كه از 

محل های نگهداری خودروهای صفر اطالعاتی 
را منعکس می كردند، اما ما طبق وعده قانونی 
كه داده شده بود هیچ برخوردی تا آن تاریخ با 

فرد یا افرادی انجام ندادیم.
از همیــن رو و پس از پایان مهلت داده شــده 
برای تعیین تکلیف خودروهای مذكور، تیم های 
بازرسی راهی سطح شهر شده و اعمال قانون را 

در دستور كار خود قرار دادند.

برخورد با طمع ورزان  بازارس
مقدســی در حالی كه از كشف 
تعدادی خــودرو زیرخاكی خبر 
داد، در ایــن رابطــه اظهار كرد: 
در ادامــه مناطقی مانند خیابان 
مركزی شهر  مناطق  خرمشهر، 
و برخــی پاركینگ ها مورد 
بازرسی سرزده قرار گرفت كه 
با وجود اخطارهای داده شده 
باز هم مشاهده شده برخی 
از نمایشگاه داران و... اقدام به 
نگهداری انواع خودرو صفر و 

بدون پالک كرده بودند.
از همین رو طــی حدود 24 
ســاعت 20 خودرو شــامل 
پژو206، ســاینا و... كشف و 
خودروهــای مذكور در محل 
مورد شناســایی قرار گرفته و 
توقیف شــدند و حق فروش آن تا زمان تعیین 
تکلیف از ســوی مراجع مربــوط، از فرد خاطی 

گرفته شد.
در این راستا، تمامی این خودروها مشمول احتکار 

شــده و برای عامالن نگهداری هــم  پرونده ای 
تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

وی گفت: پیش از این اقدام حتماً مالکان این 
خودروها مــورد تحقیق قرار خواهند گرفت تا 
ماجرا روش شود كه چگونه و توسط چه افرادی 
این خودروها از چرخه توزیع اصلی خارج شده 
كه یقیناً پشت پرده آن همان جریان معروف به 

نام دالل بازی وجود دارد.
در این عملیــات مأموران نظــارت بر اماكن 
عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی به 
همراه كارشناســان اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان اتومبیل مشهد نیز حضور داشتند 
كه در اجرای دقیق این اقدام همراهی بســیار 

خوب و مناسبی داشتند.
مقدسی در پایان بیان كرد: در گذشته سایت های 
ثبت نام خودرو دچار مشکالت متعددی بود كه 
به محض آغاز ثبت نام ظرفیت آن تکمیل می شد 
و هر كس زودتر ثبت نــام می كرد برنده ماجرا 
بود. در پیگیری برخی اخبار هم مطلع شــدیم 
افرادی با ترفندهایی مانند استفاده از ربات و... 
ثبت نام هــای متعددی را صــورت می دادند و 
موجب آن می شــدند كه مصرف كننده واقعی 
هیچ نصیبی از ماجرا نمی بــرد و در كف بازار 
دنبال خودروهای دست دوم و گران تر می گشت. 
اما در حال حاضر این مشــکالت حل شــده و 
مصرف كننده واقعی می توانــد با خیال راحت 

ثبت نام خود را تکمیل كند.
باز هم به ســودجویان هشــدار می دهیم این 
رصدهــا و نظارت های مســتمر ادامه خواهد 
داشت و در صورت كشــف خودروهای صفر، 

آن ها هم به ظن احتکار توقیف خواهند شد.

گوشمالی سودجویان بازار در مشهد

توقیف 20 خودرو صفر احتکار شده

این رصدها و نظارت های 
مستمر ادامه خواهد 

داشت و در صورت کشف 
خودروهای صفر، آن ها 

هم به ظن احتکار توقیف 
خواهند شد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
پیش بینی افزایش دمای هوای •

استان تا 45 درجه سلسیوس 
قدس: اداره كل هواشناســی برای اغلب نقاط اســتان از 
جمله شهرستان مشهد، افزایش دمای هوا تا بیش از 40 
درجه سلســیوس و برای نقاط  گرمســیر را تا 45 درجه 

سلسیوس پیش بینی كرده است.
 براساس اعالم اداره پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی، 
تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناسی نشان دهنده آن 
اســت كه در روزهای آینده آسمان بیشــتر نقاط استان 
غالباً صاف همراه با افزایش سرعت وزش باد و در مناطق 
بادخیز به ویژه شــرق و جنوب اســتان، گاهی وزش باد 

نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک خواهد بود.
ضمن اینکه از روز سه شــنبه، شاهد افزایش دما در سطح 
اســتان خواهیم بود به طوری كه اواخر هفته در مناطق 
گرمسیر دما به بیش از 45 درجه سلسیوس خواهد رسید.

در 24 ساعت گذشته قوچان با كمینه دمای هفت درجه 
سلســیوس خنک ترین و سرخس با بیشــینه دمای 40 
درجه سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی 
بوده اند. در این مدت كمینه و بیشــینه دمای شهر مشهد 

به ترتیب 16و 34 درجه سلسیوس بوده است.
همچنین آسمان امروز شهرستان مشهد، صاف تا قسمتی 

ابری در بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود.
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بازگشایی مهدهای کودک  به کجا رسید؟•
قدس: معاون بهزیستی 
خراسان رضوی گفت: با 
وجــود نامه ای كه برای 
به  مهدها  بازگشــایی 
ستاد اســتانی مقابله با 
این  فرستاده ایم،  كرونا 
همچنان  درخواســت 

بی نتیجه مانده است. 
غالمحسین حقدادی افزود: مســئله بازگشایی مهدهای 
كودک به  قدری مهم اســت كه همچنــان پیگیری های 
بســیار زیادی چه از سوی سازمان بهزیستی كشور و چه 
اداره كل خراســان رضوی نسبت به وضعیت مبهم آن در 
حال انجام اســت، اما تاكنون ســتاد ملی مقابله با كرونا 

دستورالعملی برای بازگشایی مهدها صادر نکرده است.
وی ادامــه داد: پیشــنهاد اخیــر ما مبنی بر بازگشــایی 
مهدهای اداری اقماری نیز بی پاسخ مانده است، بنابراین 

امکان برپایی چنین فضایی را نخواهیم داشت.
حقدادی بیان كرد: بیشتر پیگیری های اخیر ما برای حمایت از 
مادران شاغل و كاستن از گرفتاری های آن هاست كه در شرایط 

كنونی امید چندانی به موفقیت نداریم.

ش�رکت کش�ت و صنعت جوین در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده کتبی ، حضوری نسبت به فروش 
بخشی از محصوالت سردرختی در روز جمعه 99/03/23 به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

نوع محصولنام باغ
سطح 
هکتار

واریزی جهت شرکت در 
مزایده )لایر(

مطهری

282،500،000،000انگور کشمشی

162،000،000،000انگور پیکامی

انگور فیلم 
سیدلس و سایر 

ارقام
473،500،000،000

بحر آباد
انگور کشمشی 
و سایر ارقام

442،500،000،000

راه چمن
323،000،000،000انگور پیکامی

433،000،000،000انگور کشمشی

باغ 
جعفرآباد

5435،000،000،000انگور پیکامی

5835،000،000،000انگور کشمشی

 لذا متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیشتر و دریافت ش�رایط عمومی و فرم شرکت در مزایده به دفتر 
ش�رکت واقع در شهرستان جوین ، باالتر از ایستگاه راه آهن نقاب، شرکت کشت و صنعت جوین مراجعه 

نمایند بدیهی است شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
پس از مش�خص شدن برنده مزایده، ما بقی سپرده ها مس�ترد می گردد و در صورت انصراف نفر اول ، 
سپرده وی به نفع شرکت کشت و صنعت جوین ضبط می گردد و با نفر دوم عقد قرارداد خواهد گردید.

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده:   تصویر شناسنامه و کارت مّلی متقاضی
فیش واریزی و س�پرده تعیین شده طبق جدول فوق الذکر برای هر محصول بصورت ارائه فیش واریزی 

و یا چک ضمانت بین بانکی در وجه شرکت کشت و صنعت جوین.  
پرداخت 50 ٪ مبلغ کل قرارداد برای برنده مزایده به صورت نقدی می باشد. 

وثیقه ملکی معتبر ) س�ند قطعی ش�ش دانگ( یا ضمانت نامه بانکی . )ارزش وثیقه می بایست بیشتر از 
قیمت نهایی هر محصول می باشد(. 

بدیهی است متقاضیان فاقد شرایط مذکور حق شرکت در مزایده را نخواهند داشت.
شماره تماس: 45293500-051    بازرگانی: 45293430-051        تلفن همراه : 09151742968 
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آگهی مزایده سر درختی باغات انگور شرکت کشت و صنعت جوین

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم (
 شركت تعاوني منحله در حال تسویه  مسکن فرهنگیان شماره 2 فیض آباد

مجمع عمومی عادی نوبت دوم شركت تعاونی منحله در حال تسویه  مسکن فرهنگیان شماره 2 فیض آباد  در ساعت 
18 روز ش��نبه  مورخ  03/24/ 1399   در محل هیئت انصارالحس��ین فیض آباد  جلسه جهت اتخاذ تصمیمات نسبت 

به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند.
* ضمنًابه اطالع می رس��اند كه به موجب ماده 18 آئین نامه نحوه تش��کیل مجامع عمومی؛تعداد آراء وكالتی هر عضو 
حداكثر3رأی و هرش��خص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود.و اعضاي متقاضي اعطاي نمایندگي،مي بایست به همراه 
نماینده خود حداكثر تا تاریخ 1399/03/17 در ساعت اداری در محل-فیض آباد- خیابان شریعتی- بین شریعتی 11 

و 13 – امالک معلم  حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وكالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
* دستور جلسه : 1. استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه 

2. تصمیم گیری در خصوص تصویب بودجه ساالنه شركت 
3. تصمیم گیری در خصوص تعیین دستمزد برای هیئت تصفیه 

4. تصمیم گیری در خصوص تصویب دستمزدمدیرعامل و هیئت مدیره
5. تصمیم گیری در خصوص تعیین پاداش هیئت مدیره)فقط هیئت مدیره هایی كه در ساخت و ساز دخیل بودند(   

6. طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397 و 1398
/ع هیئت مدیره  شركت 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصنوعات چوبی آشیان سازان زرین
 هنر توس )نوبت اول( تاریخ انتشار: 99/3/12

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه ش��ركت تعاونی مصنوعات چوبی آشیان س��ازان زرین هنر توس رأس ساعت 9 
صبح روز پنجش��نبه مورخ 99/4/12 در محل: ش��هر رضویه- بین معلم 12 و 14 سالن اجتماعات كانون فرهنگی فجر 
با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد. از كلیه اعضا دعوت می شود با همراه داشتن برگ سهام/ دفترچه عضویت/ 
كارت عضویت/ گواهینامه موقت سهام جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستورجلسه در این جلسه حضور 

به هم رسانند.
دستورجلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 96 الی 98
3- تصویب بودجه 99   4- تعیین تکلیف وضعیت سهام، سهامداران بدهکار

5- افزایش سرمایه   6- طرح و تصویب دریافت تسهیالت مالی از مؤسسات مالی و بانک ها جهت ایجاد شهرک
7- تصمیم گیری نسبت به ساخت و ساز پروژه شهرک صنفی

8- پیشنهاد تأسیس تعاونی مصرف یراق آالت و ماشین آالت
9- طرح و تصویب حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره

10- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال
11- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

تذكر: 1- در صورتی كه حضور عضوی در جلسه مذكور میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وكالتنامه به 
عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی خود با وكالت 
و غیرعضو فقط یک رأی با وكالت میتواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خود در تاریخ های 9 و 10 و 11 تیرماه در محل شركت از ساعت 15 الی 18 با همراه داشتن كارت شناسایی معتبر جهت 

اخذ ورقه ورود به مجمع به دفتر شركت مراجعه نمایند.
2- با توجه به انتخابات هیئت مدیره/ بازرسان: افرادی كه تمایل به كاندیداتوری سمت هیئت مدیره/ بازرسی/ 

دارند ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی می بایست به دفتر شركت مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند. 
/ع هیئت مدیره 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و عادی نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر 147
 تاریخ انتشار: 1399/03/12

جلس��ات مجامع عمومی فوق العاده و عادی ش��ركت فوق الذك��ر در روز جمعه مورخ 1399/03/23 و در س��اعات ذیل در محل:     
حس��ینیه حضرت ابوالفضل)ع( به نش��انی:بلوار آموزگار بعد از تقاطع امامت با دستورجلس��ه ذكر شده تشکیل می گردد، از 
اعضای تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن مدارک عضویت و كارت ملی رأس ساعت مقرر در این جلسات حضور بهم رسانند.

زمان برگزاری مجمع فوق العاده   ساعت: 10 صبح
دستورجلسه مجمع فوق العاده: 1- تصویب انحالل شركت  2- تعیین مکان تصفیه

زمان برگزاری مجمع عادی   ساعت: 12 ظهر 
  دستورجلسه مجمع عادی:  1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- تصویب صورتهای مالی سالهای 95 تا 97

3- تصویب بودجه سال 99  4- انتخاب هیئت تصفیه و ناظر
تذك��ر:1- چنانچ��ه حض��ور عضوی در جلس��ه مذكور میس��ر نباش��د می تواند ح��ق رأی خود را ب��ه عضو دیگر ی��ا نماینده                    
ت��ام االختی��ار خ��ود واگذار نماید ك��ه در این صورت هر عض��و عالوه بر رأی خود ت��ا 3 رأی با وكال��ت و غیرعضو فقط یک 
رأی می تواند داش��ته باش��د عضو متقاضی اعطای وكالت یا نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده یا وكیل خود طی روز 
پنجش��نبه 1399/03/22 از س��اعت 9 صبح لغایت 13 با همراه داش��تن كارت شناس��ایی معتبر و مدارک عضویت به محل 
اتحادیه واقع درجالل آل احمد 35 پالک 134مراجعه و نس��بت به ارائه وكالت اقدام نمایند.     2- اش��خاصی كه تمایل 
به كاندیداتوری در س��مت های هیئت تصفیه یا ناظر را دارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی با همراه داش��تن 
تصاوی��ر كارت ملی، صفحه اول شناس��نامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس در س��اعت اداری به نش��انی فوق 

مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
/ع مدیریت تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
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كمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار
)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی(

» آگهی ثبت نام نوبت اول «
ب��ا عنای��ت ب��ه م��اده 6 آیین نام��ه اجرای��ی انتخابات هیئ��ت مدی��ره و بازرس��ان اتحادیه ه��ای صنفی)موضوع 
تبصره3ماده22قانون نظام صنفی(و در اجرای مصوبه مورخ 98/10/04 كمیس��یون نظارت بر س��ازمانهای صنفی 
شهرس��تان سبزوار،بدینوس��یله ازكلیه داوطلبان عضوی��ت در هیئت مدیره و ب��ازرس اتحادیه صنف چلوكباب 
، رس��توران دار و تاالرهاشهرس��تان س��بزوار دارندگان ش��رایط ذیل،دعوت میش��ود از روز یک ش��نبه مورخ 
99/03/11ظرف مدت 15 روز حداكثر تا روز یکش��نبه مورخ 99/03/25 با مدارک ذیل،ابتدادرس��امانه ایرانیان 
اصنافiranianasnaf.ir -سامانه ساران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،با درج شناسه صنفی،نسبت 
به ثبت نام وبارگذاری تصاویر مدارک مربوط به ش��رح ذیل،اقدام و س��پس با ارئه اصل و تصویر مدارک ذیل 
الذكر،جه��ت ادام��ه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسش��نامه)در مهل��ت قانونی فوق(به دبیرخان��ه هیئت اجرایی 
برگ��زاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرس��تان س��بزوار واق��ع در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرس��تان 

سبزواربه آدرس میدان طالقانی خیابان عالمه طباطبائی مراجعه نمایند.
شرایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران   2-اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3-نداشتن سوءپیشینه كیفری مؤثر  4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر،ورشکستگی و افالس
5-عدم اعتیاد به مواد مخدر   6-عدم اشتهار به فساد

7-داشتن حداق مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8-حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتادوپنج سال   9-داشتن پروانه كسب معتبر دائم    

  10-داشتن وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه عکس4*3جدید پشت نویسی شده

2-سه سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3-سه سری تصویر پشت و رو از كارت ملی به همراه اصل آن

4-یک برگ تصویر از آخرین مدرک تحصیلی)حداقل دیپلم(یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5-یک برگ تصویر از پروانه كسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6-یک برگ تصویر از اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت درهیئت مدیره اتحادیه
*داوطلب��ان محت��رم الزاما می بایس��ت قبل از مراجعه حضوری ب��ه دبیرخانه هیئت اجرایی،درس��امانه ایرانیان 
اصن��اف به ش��رح فوق الذك��ر، ثبت ن��ام الکترونیکی را انجام داده و س��پس جه��ت ادامه فرآین��د ثبت نام به 

دبیرخانه هیئت اجرایی مراجعه نمایند.
*داوطلب ش��دن كاركنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دس��تگاه های اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات 
كشوری، درانتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش ازثبت 
نام در انتخابات اس��ت و اعالم رس��می پذیرش اس��تعفای كاركنان اش��اره شده پیش از ش��روع به كار در هئت 

مدیره اتحادیه الزامی است.
*اس��کن اصل مدارک شناسنامه-كارت ملی-پروانه كسب-اعتبارنامه و مدرک تحصیلی هنگام ثبت نام الزامی 

می باشد
بهشتی نسب-رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان تامین اجتماعی 
و شعب پنجگانه مشهد در حال تصفیه 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شركت تعاونی مسکن كاركنان تامین اجتماعی و شعب پنجگانه مشهد در حال تصفیه 
در روز ش��نبه  مورخ 99/03/24 س��اعت 19در محل سالن اجتماعات برج پارسیان  طبقه منفی1به آدرس مشهد بلوار آموزگار – 
آموزگار 37 برگزار می گردد ازكلیه اعضای محترم تقا ضا میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به دستور جلسه حضور بهم رسانند . 
اعضای محترمی كه امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را به موجب وكالتنامه كتبی به فرد دیگری 

محول نمایند كه در این صورت تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود . 
اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همرا ه وكیل مورد نظر خود با در دست داشتن كارت ملی و برگ سهم باید از ساعت 8 تا 14 
روزهای چهار ش��نبه و پنجشنبه مورخه های 21و 99/3/22  به دفتر ش��ركت واقع در بلوار آموزگار –آموزگار 37 برج پارسیان 

مراجعه تا پس از تایید وكالتنامه مزبور توسط مقام مجاز ، برگه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد .
دستور جلسه: 1 - استماع گزارش هیئت تصفیه    2- استماع گزارش ناظر تصفیه 

3- تصویب صورتهای مالی سال  98   4- طرح وتصویب بودجه سال مالی 99    5- تصویب حقوق و مزایای اعضای هیئت تصفیه 
6- طرح و تصمیم گیری در خصوص انجام تعهدات باقی مانده با پیمانکاران برق -تاسیس��ات مکانیکی – آتش نش��انی – نمای 

ساختمان – عمرانی باقی مانده   7- تصمیم گیری در خصوص جرائم تخلفات ساختمانی  اعالم شده از شهرداری 
8- تصمیم گیری در خصوص واحد های تجاری و اداری فروخته شده توسط هیئت مدیره قبلی 

9 – تصمیم گیری در خصوص طلبکاران از شركت بابت سود 33 در صد 
10 – ابطال مصوبات قبلی هیئت مدیره در خصوص سود 33 درصد 

/ع هیئت تصفیه شركت تعاونی مسکن كاركنان تامین اجتماعی و شعب پنجگانه مشهد در حال تصفیه
99
01
74
4



خبرخبر خبرخبر

 آزادی ۵۴۰ زندانی در همدان •
با عفو رهبر معظم انقالب

همــدان: رئیــس کل 
دادگستری استان همدان 
گفــت: همزمــان با عید 
سعید فطر ۵۴۰ زندانی در 
همدان مشمول عفو رهبر 
معظم انقالب قرار گرفته و 

آزاد شدند. 
محمدرضا عدالتخواه بیان کرد: حبس زدایی یکی از اولویت های 
اصلی ریاست قوه قضائیه بوده و این مؤلفه در دستور کار مجموعه 
قضایی همدان قرار دارد، چراکه معتقدیم زندان جای قاتالن، افراد 

شرور و مفسدان اقتصادی است.
وی افزود: تغییرات در دستگاه قضایی کار دشوار و سنگینی است، 
اما تاکنون ۹۰ نفر در این اســتان در حوزه های مختلف قضایی 

تغییر سمت داشتند.

 7هزار و 1۰۰ فرصت شغلی •
در کرمان محقق شد

کرمان: رئیس ســازمان 
برنامه ریزی  و  مدیریــت 
استان کرمان با بیان اینکه 
مجموع  در  سال گذشته 
در  تأثیرگذار  پروژه   267
مقاومتی  اقتصاد  ســتاد 
به تصویب رسید،  استان 

گفت: ۹ هزار فرصت شغلی برای این مشاغل پیش بینی شده بود 
که بیش از 7 هزار و 1۰۰ مورد آن ایجاد شده است.

جعفر رودری در دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان در 
سال ۹۹، هدف گذاری میزان تحقق و پیشرفت فیزیکی پروژه ها 
را 8۵ درصــد اعالم کرد و گفــت: پروژه های تصویبی میانگین 

پیشرفت فیزیکی 76 درصدی را دارند.

جاده چالوس مجهز به بالگرد اورژانس •
می شود

مدیریت  مدیرکل  البرز: 
بحران استان البرز با اشاره 
به مخاطرات طبیعی که 
در جاده چالــوس به آن 
مواجه هستیم، گفت: این 
اورژانس  بالگرد  به  مسیر 

تجهیز خواهد شد.
محمدرضا فالح نژاد اظهار کرد: جاده چالوس در کنار زیبایی های 
چشم نوازی که دارد با تهدیدهای طبیعی همچون ریزش کوه، باال 

آمدن و طغیان آب رودخانه و تصادف روبه رو است.
وی درخصوص اینکه با وجود تهدیدهای یاد شده ضروری است 
زیرســاخت های الزم برای ارائه خدمات به شــهروندان را فراهم 
کنیم، ادامه داد: در این راســتا بازدیــد از جاده چالوس همراه با 

نهادهای مرتبط انجام و نقاط بحرانی این جاده شناسایی شد.

 ورود دادگستری گلستان •
به موضوع واگذاری  زمین های دولتی

رئیس کل  گلســتان: 
دادگستری استان گلستان 
از ورود دادگســتری بــه 
موضوع واگذاری 1۰ هزار 
مترمربع اراضی دولتی در 

گرگان خبر داد.
اظهار  هاشــمیان  هادی 

کرد: 1۰ هزار مترمربع از زمین های دولتی گرانقیمت گرگان به 
مدیران و کارکنان اداره راه و شهرسازی استان واگذار شده است.

وی افزود: کارشناسان ارزش این زمین ها را که در خیابان صیاد 
شیرازی، عدالت ۹2، شهرک تاالر و تپه صداوسیمای گرگان قرار 

دارد، میلیاردها تومان تخمین می زنند.
هاشمیان ادامه داد: بررسی روند واگذاری این زمین ها از سوی یک 
گروه پنج نفره از قضات توانمند استان آغاز شده تا ابعاد بیشتر این 

پرونده روشن و با متخلفان برخورد شود.

 توقیف چهار شناور صید صنعتی •
در هرمزگان

هرمزگان: فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان 
از توقیف چهار فروند شــناور صید صنعتی متخلف در آب های 

هرمزگان خبر داد.
سرهنگ حسن آزادی با اشاره به گزاراش های دریافتی از پایش 
سامانه vms به این یگان، گفت: چهار فروند شناور صید صنعتی 
متخلف به دلیل تخلف هایی از قبیل اختالل در سیستم دیده بانی 
شــناورها و صید در خارج از محدوده تعیین شــده به بندرگاه 

فراخوان شدند.
وی افزود: این شــناورها پــس از هدایت به بنــدرگاه صیادی 
بندرعبــاس، توقیف و صید و ادوات آن ها توســط عوامل پایگاه 
حفاظت منابع شــیالت بندرعباس و کارشــناس اداره شیالت 

شهرستان بندرعباس تا رسیدگی قانونی پلمب شد.

 فعالیت دوباره اتوبوسرانی اهواز•
 بعید است

رئیــس  خوزســتان: 
اتوبوســرانی  ســازمان 
شــهرداری اهواز با اشاره 
به گسترش شیوع کرونا، 
گفــت: در این شــرایط 
بعید است فعالیت سازمان 
آغاز  مجدد  اتوبوســرانی 

شود.
کوروش سبزعلی عنوان کرد: سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز 
آمادگی 1۰۰ درصدی برای فعالیت دوباره را دارد، اما تصمیم گیری 
در این زمینه بر عهده ســتاد مدیریت کرونای خوزستان است و 

منتظر ابالغ تصمیم از سوی این ستاد هستیم.
وی افزود: ســرویس و نگهــداری اتوبوس هــا روزانه به صورت 
شیفتی انجام می شود و دستورات ستاد مدیریت کرونا از جمله 
عالمت گذاری اتوبوس ها نیز انجام شده تا در صورت ابالغ، فعالیت 

سازمان اتوبوسرانی آغاز شود.

آب گرم های اردبیل از 17 خرداد •
بازگشایی می شوند

اردبیل: معاون سیاســی 
گفت:  اردبیل  اســتاندار 
اســتخرها و آب گرم های 
خرداد  از 17  سرپوشیده 
به بعد با تدوین و رعایت 
نکات الزم بهداشتی فعال 

می شوند.
 بهروز ندایی در جلســه ستاد مدیریت کرونا اظهار کرد: تمامی 
اماکن در مناطق با وضعیت سفید بازگشایی شده و استخرها و 
آب گرم های سرپوشــیده از 17 خرداد به بعد با تدوین و رعایت 
نکات الزم بهداشتی فعال می شوند. وی به سیر نزولی شیوع این 
بیماری در اســتان اشاره کرد و گفت: نباید با تصمیم گیری های 
نادرست و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی زمینه بازگشت به 

وضعیت قبلی را در استان فراهم کنیم.

 شعله ور شدن دوباره آتش •
در منطقه حفاظت شده خائیز

کهگیلویه و بویراحمد: 
رئیــس محیط زیســت 
شهرســتان کهگیلویه از 
شعله ور شدن مجدد آتش 
منطقه حفاظت شده  در 

خائیز خبر داد.
اشــاره  با  عزیزی  روح اهلل 
به شعله ور شدن دوباره آتش در کوه خائیز، گفت: آتش سوزی از 

سمت جغرافیای بهبهان آغاز شده است.
وی تصریح کرد: ملتمســانه از مردم تقاضا داریم برای جلوگیری 
از تخریب زیســتگاه حیات وحش کمک کنند و برای مهار آتش 

پای کار بیایند.

 با »جارسوزی« کشاورزان•
 برخورد قضایی می شود

کرمانشاه: سرپرست مدیریــت زراعت سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان کرمانشاه با بیان اینکه آتش زدن پس چر مزارع از سوی 
کشاورزان جرم است، گفت: سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی 
پس از برداشــت محصول ممنوع بوده و با هر نوع جارسوزی از 

سوی کشاورزان برخورد قضایی می شود.
محمدسعید هوشیار با اشاره به ورود دادستانی به موضوع آتش 
زدن پس چر مزارع از سوی کشاورزان، گفت: کشاورزان باید بدانند 
که جارسوزی جرم بوده و با متخلفان این حوزه برخورد قضایی 

می شود.
هوشیار اضافه کرد: از روش های مختلف مثل صدور اطالعیه و از 
طریق صدا و سیما، رسانه ها و دیگر ابزارهای ارتباطی کشاورزان را 

در جریان جرم بودن آتش زدن پس چر مزارع گذاشته ایم.

 بازگشت فالمینگوها •
به سواحل دریاچه ارومیه

ارومیــه: رئیــس اداره 
محیط زیست عجب  شیر 
گفت: با گذشت پنج سال 
ارومیه،  دریاچه  احیای  از 
فالمینگوهــا به ســاحل 
پهنه  ایــن  »قبادلــو«ی 
شهرســتان  این  در  آبی 
بازگشتند. حمید پیغامی تعداد تقریبی فالمینگوها را در محدوده 
دریاچه ارومیه و ساحل قبادلو حدود 2۰ هزار قطعه تخمین زد 
و افزود: فالمینگو دریاچه ارومیه از گونه بزرگ جثه است که در 
جزایر نه گانه دریاچه ارومیه، تخم گذاری و جوجه آوری کرده و در 

زمستان به زیستگاه آفریقایی مهاجرت می  کنند.

 ۲۰ شهرستان خوزستان •
در وضعیت قرمز کرونا 

خوزستان: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: 
2۰ شهرستان از 28 شهرستان خوزستان در آخرین بررسی ها در 

وضعیت قرمز انتشار کرونا قرار دارند.
دکتر محمدعلوی بیان کرد: موارد ابتال به کرونا در استان فراوان 
و بیش از انتظار است. از اوایل اردیبهشت با کاهش محدودیت ها 

روند ابتال به این بیماری در خوزستان صعودی شده است.
وی افزود: هر چند موارد بیماریابی در استان افزایش یافته و تعداد 
زیادی بیمار نیز با همت کادر درمان در استان شناسایی شده اند، 
اما تجمع مردم پیش از عید فطر و حضور در بازار نیز بر افزایش 

آمار ابتال به کرونا تأثیرگذار بوده است. 

مردم به تبعیض در نحوه تخریب ویالی دختر وزیر با آلونک آسیه پناهی انتقاد دارند

سیر تا پیاز مرگ بانوی بی سرپناه 
 کرمانشــاه: سه شــنبه هفتــه گذشــته

۳۰ اردیبهشــت ۹۹، یک زن آلونک نشین 
ســاکن شــهرک فــدک پــس از تخریب 
ســرپناهش توســط مأمــوران اجرائیــات 
شهرداری کرمانشاه، در مسیر انتقال به کمپ 
»چشمه ســفید« دچار ســکته قلبی شد و 
جان خود را از دست داد و حال این موضوع 
به یکی از پرحاشــیه ترین موضوعات فضای 
مجازی و رسانه ها نه تنها در استان کرمانشاه 

بلکه در کشور تبدیل  شده است.
تخریــب آلونک »آســیه پناهی« کــه بنا بر 
اظهارات شهردار و همچنین سایر مسئوالن 
بر اســاس قانون صورت گرفتــه، اکنون با 
تبعات ســنگینی بــرای برخی مســئوالن 

شهرداری همراه شده است.
 
ماجرا از زبان اهالی س

شهرداری کرمانشاه می گوید مرگ او ربطی 
بــه درگیری تخریــب خانه اش نــدارد، اما 
رسانه ها و شــبکه های اجتماعی گمانه های 

متفاوتی درباره مرگ این زن می زنند.
گویا عالوه بر خانه آسیه، در دو کوچه این فاز 
از شهرک، حدود ۳۰ خانه ویران  شده است.

اهالی منطقه مدعی هســتند که این اراضی 
متعلق به اوقاف اســت و آن ها نیز براساس 
مــدارک موجود زمین را بیش از 1۰ ســال 
اســت که از اوقاف خریده اند، اما سال هاست 
شهرداری اجازه ساخت به آن ها را نمی دهد.

برخی از اهالی نیز می گویند خانه های تخریب 
 شده ناشی از اختالف هایی بین شهرداری و 
اداره اوقاف اســت و ایــن تخریب ها تنها در 
راستای خط ونشان کشیدن شهرداری برای 

اوقاف بوده است!

خشونت برای اعمال قانونس
به گفته اهالی در خانه آسیه پنج نفر از جمله 
همسرش، پسرش و دخترش با یک دختر و 

پسر کوچک زندگی می کردند. 
آن ها اظهار می کنند که خانه آسیه سرویس 
بهداشتی نداشته و خانواده او برای استفاده 
از ســرویس بهداشــتی به خانه همسایه ها 

می رفتند.
بنا بر اظهارات شــاهدان عینــی روز حادثه 

حدود ســاعت ۹ صبح وقتی 
لودرهــا برای تخریــب خانه 
آســیه در محل حاضر شدند، 
مقاومت خانواده آسیه نیز باال 
گرفت و گفته می شود فردی 
اسپری در دهان آسیه می ریزد 
و چون آســیه تنگــی نفس 
نیاورده  داشــت، دیگر طاقت 

است. 
اهالی نقــل می کنند مأموران 
به هر شخصی که سد راهشان 
بود، اســپری می زدند و حتی 
گوشــی های چند نفــر را در 
و  گرفتند  فیلم بــرداری  حال 

شکستند. 
آن هــا بعد از تخریب منزل آســیه، دختر و 
نوه دختری اش را ســوار خــودرو کرده تا به 
اردوگاه چشم ســفید ببرند، اما پســر آسیه 
وقتی مشــاهده می کند خانه خراب شده  با 
سنگ شیشــه یکی از لودرها را می شکند و 
این صحنه های غم انگیز دو ساعت بعد با خبر 

مرگ آسیه به پایان می رسد.
شــهروندان این محله از ما ســؤال می کنند 
»چرا وقتی پای تخریــب ویالی دختر وزیر 
ســابق در لواســان به میان می آید تنها به 
شکستن چند پنجره ختم می شود، اما پای 
تخریب آلونک نشــین ها که پیش می آید از 

لودر، اسپری فلفل و زور 
بازو استفاده می شود؟«

تخریب با مجوز س
قانونی

در همین راســتا شهردار 
به واسطه  که  کرمانشــاه 
ایــن اتفاق تحت  فشــار 
فراوان از طرف رسانه ها و 
افکار عمومی قرار داشت، 
بــا حضور  مجبور شــد 
در محــل حادثــه برای 
دهد  توضیح  خبرنگاران 
که چرا این موضوع منجر 

به مرگ این زن بی سرپناه شده است.
در همین زمینه ســعید طلوعــی بیان کرد: 
شهرداری براساس قانون موظف به جلوگیری 
از ساخت و ســازهای غیرمجاز و تخلف های 
ساختمانی اســت و اجرائیات شهرداری هم 
در راســتای همین وظیفه و پــس از دادن 
اخطارهــای الزم، با مجوز قانونــی اقدام به 

تخریب خانه خانم آسیه پناهی کرده است.
وی افزود: پس از مراجعه مأموران اجرائیات، 
خانــم پناهی خود را داخل لــودر می اندازد 
تــا مانع تخریب شــود که با کمــک بانوان 
اجرائیــات از لودر خارج و ســپس به محل 
اسکان تعبیه شده انتقال داده می شود، اما در 

مسیر انتقال ظاهراً ایشان دچار ایست قلبی 
می شود و فوت می کند.

قضاوت عجوالنه ممنوع!س
اگرچه شــهردار تأکید می کند هیچ شخصی 
نباید قضاوت عجوالنه و پیش داوری داشته 
باشــد، اما مردم خواســتار رسیدگی جدی 
دستگاه قضایی به این حادثه بوده و مأموران 

شهرداری را مسبب این اتفاق می دانند.
طلوعی معتقد است باید قانون در کشور اجرا 
و اگر رها شــود، موجب توسعه بی رویه شهر 

کرمانشاه می شود.
شــهردار می گوید: حتماً به خانــواده خانم 
پناهی کمــک می کنیم کــه از این نگرانی 

دربیایند.
بــه گفته او »تخریــب ِملک طبعــاً اقدامی 
و  پیش بینی محســوب می شــود  غیرقابل  
ممکن اســت با مقاومت سازنده روبه رو و هر 
اتفاقی رخ دهد، چنانچه در گذشته هم پیش 
آمــده، زیرا فرد از هزینه هایی که کرده دفاع 

می کند.«
وی برای پایــان دادن به گالیه ها و انتقادات 
خبرنگاران، بیان می کند: در همین راســتا 
رئیــس اداره اجرائیــات و قائم مقــام وی، 
همچنین مســئول امور حقوقی شــهرداری 
منطقه سه برکنار شــدند و به صورت موقت 

شهردار منطقه سه نیز تعلیق شده است.

مرگ زن آلونک نشین قتل عمد نیستس
بــه دنبال ایــن ماجرا دادســتان عمومی و 
انقالب استان کرمانشاه که دستور بازداشت 
مدیر اداره اجرائیات شــهرداری کرمانشــاه 
و قائم مقام وی را داده اســت، بیان می کند: 
 بر اســاس نظر پزشــک قانونی هیچ اثری از 
ضرب و شــتم روی بدن متوفی و اندام های 

داخلی وی پیدا نشده است.
کرمی با تأکید بر اینکه این پرونده قتل عمد 
محسوب نمی شــود، عنوان می کند: پزشک 
قانونی از اندام های فرد موردنظر نمونه برداری 
کرده و اکنون در حال انجام تحقیق است تا 
مشخص شــود که این خانم براثر پیامدهای 
حاصل از اجــرای حکم اجرائیات فوت کرده 

است یا خیر؟

 پزشک قانونی در 
حال انجام تحقیق 

است تا مشخص 
شود این خانم براثر 

پیامدهای حاصل 
از اجرای حکم 
اجرائیات فوت 

کرده است یا خیر؟

بــرشبــرش
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همدان: با شیوع بیماری کرونا در کشور در مبادی شهر همدان 
مسئوالن از ورود خودروهای غیربومی به این شهر جلوگیری کرده 
و تمامی اصناف را خانه نشین کردند و حتی اجازه برپایی نمازهای 
یومیه در مساجد را ندادند و اطراف پارک ها و نیمکت ها نوار هشدار 
کشیدند تا ســالمتی مردم حفظ شود. اما با وجود اینکه شرایط 
تغییری نکــرده و هنوز ویروس کرونا در شــهر جوالن می دهد، 
بی توجهی مردم و مســئوالن حاال به گونه ای دیگر تعجب برانگیز 
شده تا آنجا که شــهروندان همدانی می گویند: نه به آن شوری 
محدودیت ها در روزهای ابتدایی و نه به بی نمکی این روزها نسبت 

به رعایت نکردن فاصله اجتماعی!
ویروس کرونا از سه ماه پیش وارد کشور شد و در همان هفته های 
اول رعایت نکات بهداشتی بسیار مورد توجه بود به گونه ای که در 
خیابان ها همه مردم از ماســک و دستکش یکبارمصرف استفاده 
می کردند، اما در چند هفته اخیر و با کاهش شیوع کرونا، رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی رو به فراموشــی و بی توجهی قرار گرفت 
تا جایی که امروز کمتر کســی در خیابان از ماسک و دستکش 
اســتفاده می کند. متأســفانه این موضوع تا حدی در شهرستان 
همدان مورد بی توجهی قرار گرفته به ویژه در تفرجگاه های شهر 

ازجمله باباطاهر و یا گنج نامه به خوبی مشهود است.
شب که می شود در پارک ها جای سوزن انداختن نیست و نه تنها 
فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمی شود، بلکه همان ماسک ها هم 

برداشته  شده و نگرانی از انتقال کرونا وجود ندارد!

سختگیرتر باشیمس
در این زمینه یکی از شــهروندان همدانی بابیان اینکه مسئوالن 
بهداشــتی باید نســبت به برخی بی توجهی ها حساس تر بوده و 
محدودیت ها را همچنان حفظ کرده و نسبت به رعایت آن تذکر 
دهند، بیان می کند: به طور مثال بسیاری از خانواده ها روی زمین 
فرش پهن می کنند و پیک نیک می آیند. اگر محدودیت نشستن 
روی زمین را در بوستان ها داشته باشیم و یا به آن ها تذکر بدهیم 

چه اشکالی دارد؟
محدثه تویسرکانی ابراز می کند: رفتار برخی مسئوالن بهداشتی که 
تا پیش ازاین حتی اجازه نمی دادند خانواده ای پایش را در بوستان 
بگذارد، اما حاال می تواند روی زمین دراز بکشد قابل قبول نیست و 

باید با حساسیت بیشتری نسبت به این بیماری اقدام کرد.

گنج نامه و تله کابین دغدغه جدیس
در همین راستا رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان 
با ابراز نگرانی از بازگشــایی گنج نامه و تله کابین، عنوان کرد: 
فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی در این اماکن گردشگری 
رعایت نمی شــود و این موضوع برای ســالمتی مردم استان 

نگران کننده است. 
رشید حیدری مقدم در ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: 
افزایش مسافران به همدان به خصوص در تعطیالت عید فطر 
و بازدید گردشــگران از گنج نامه و تله کابین موجی از نگرانی 
برای افزایش انتقال ویروس کرونا به وجود آورده که مردم باید 

آن را جدی بگیرند.
وی اضافه کرد: در روزهای آینده بی تردید با افزایش مسافران 
مواجه می شویم و باید راهکاری برای این مهم اندیشیده شود.

کرونا تمام نشده استس
حیدری مقدم بابیان اینکه مردم گمان می کنند بحران کرونا 
تمام  شــده، افزود: توجه مردم در اماکن گردشــگری، اداره ها، 
بانک ها و مراکز پرتجمع نســبت به رعایــت فاصله گذاری و 
پروتکل های بهداشتی کمرنگ شده که نیازمند رسیدگی است.

وی تأکیــد کرد: درصد پادتن موجود در بدن بهبودیافتگان 
اســتان کم اســت و همه گیری دوباره اســتان را زمینگیر 

می کند.

مسئوالن بهداشتی همدان اظهار نگرانی می کنند

غلبه شور گردشگری بر تب کرونا !
گزارشگزارش

78۲۲جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده
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 4 ی د ک   س ر م ه   ا س ا ر ت  
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 7   ف ا ن ی   م ت و س ط   ن و د
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 9 م خ ل   ک ل ا س ه   ط ل ا ق  
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 15 ر ش ا   گ ی ل ا س   ن ک و ه ش
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1. عنوان ســریالی از »مهــدی فخیم زاده« 
که به بیان بخشــی از زندگی امام حســن 
مجتبی»ع« می پــردازد 2. دلــداده ویس- 
ایالتی در هندوستان- بی آبرو ۳. تجهیزشده 
 - میــوه پرخاصیــت گرمســیری- آبونه 
۴. اســب چاپار- حیله و فریــب- مجرای 
تخلیه فاضالب - میل ۵. اپیدمیک - جنگ 
و نبرد- الفبای موســیقی 6. زیاده خواهی- 
خودروساز ورشکسته کره ای- مقابل آماتور 
7. دســت کم- آفرینش- راه رفتن کودکانه 
8. ترمز چهارپا- حرفــی در الفبای یونانی- 
به یکباره- ســاز چوپان ۹. بخشــی از خاک 
اســتان یزد را دربر می گیرد- کشــور دجله 
 و فــرات- هریک از پنج بخش دســت یا پا 
1۰. بــا راه رفتن روی طناب برای میهمانان 
ســیرک هیجان ایجاد می کنــد- نظرات- 
همگــی 11. خــاک کوزه گــری- کبــک 
مشــهور- همســر رســتم و مادر سهراب 
12. تنــاوب زراعــی- آمــاس- کشــوری 
 کوچــک در قــاره اروپــا- مــاه محبــت 
دستاوردها - ورزش نشانه روی - تلفظ  .1۳

 فرنگی نام مریم 1۴. تاریکی- متاع- گیاه رنگرزی 
1۵. عنوان شعری زیبا از سهراب سپهری

1. پایانه – رئیس الــوزرا 2. نیروی انتظامی 
پرهیــزکار-  ایــران-  اســالمی  جمهوری 
پایتخــت کــره جنوبــی ۳. ســروصدای 
جمعیت- فتنه و بــال- بلندمرتبه ۴. جای 
پا- ابــزار کوبیــدن- در دل آب می کنند- 
 ایــن هم حرف نهــم الفبای یونانی اســت 
 ۵. ماهی کنسروی - پیری- سالم فرستادن 
6. مــدل- منظور و مقصــود- مخفف کاه و 
کــوه 7. امریکایی - ســنگ گرانیت- برای 
 حل جــدول از آن هم اســتفاده می کنند 
8. خویشاوندی – کوچ کردن- نیتروژن- میوه 
تلفنی ۹. ســازمان هواپیمایی مســافربری 
ارتش - نقیض غلیظ- شــاعر سرشــناس 
 رومــی ســال های 6۵ تا 8 قبــل از میالد 
1۰. پایتخــت ایتالیا- مغمــوم- خوراکی از 
تخــم مــرغ 11. کفش در گویــش قدما- 
ریختن- کالم بی پرده 12. کمانگیر باستانی 
- بازنده شطرنجی- قوت غالب - سطح دریا 

 و رادیو هــردو دارند 1۳. قطار و صف- جوان فرنگی- گویا
1۴. بازیکن سابق تیم ملی فوتبال آرژانتین با نام کوچک 
»خوان سباســتین« - ابزارکار فرهــاد- واهمه 1۵. رنگی 
 که از ترکیب رنگ های ســفید و سیاه به دست می آید- 

آدمکش سیاسی
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  عمودی
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