
 ساخت مسکن برای 
محرومان و حاشیه نشینان مشهد

 شناسایی اعضای باند فروش آرد یارانه ای 
در بازار آزاد!

با پیگیری های مدیر صمت چناران برمال شد پرویز فتاح از پیشنهاد بنیاد مستضعفان خبر داد

تعامالت بنیاد مســتضعفان با آستان قدس رضوی 
بســیار خوب، جدی و سازنده اســت.رئیس بنیاد 
مستضعفان انقالب اســالمی با بیان این مطلب در 
نشست خبری خود که شامگاه پنجشنبه گذشته در 
مشهد برگزار شد؛ با اشاره به دیدارهای خود با نماینده 
ولی فقیه در استان، تولیت آســتان قدس رضوی و 

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد..

 رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان چناران 
از شناسایی و کشف یک نقشه تبانی در گران فروشی و 
عرضه خارج از شبکه بیش از 460 تن آرد یارانه ای 27 
واحد صنفی نانوایی، با مشارکت یک کارخانه آرد در 
شهرستان چناران خبر داد.علی بیاتی قله زو، رئیس 
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چناران که 

تمامی سرنخ های موجود در این ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 
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آخرین وضعیت  پروژه آزادراه حرم تا حرم   
 جای خالی حمایت های دولت 
از حمل و نقل عمومی شهرها

 بازی کرایه ها 
در شرایط آچمز!

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

 با حضور آیت اهلل علم الهدی 
و رئیس کمیته امداد برگزار شد 

 تجلیل از 
 خیران و فعاالن 

 رزمایش 
»مواسات و همدلی«

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه مشــهد گفت: 
شناسایی ظرفیت باالی مردمی جامعه انقالبی در استان 
مهم ترین نتیجه و دســتاورد اجرای رزمایش مواسات در 
کنار تأمین بخشــی از نیاز معیشــتی محرومان و اقشار 
آســیب دیده از کرونا در اســتان بود.آیت اهلل سیداحمد 
علم الهدی در آیین تجلیــل از خیران و فعاالن رزمایش 
مواسات و همدلی و اطعام مهدوی در ماه مبارک رمضان 
افزود: اقدام های انجام شــده در قالب رزمایش مواسات 
نشــان داد توانمندی و ظرفیت باالیی در ســطح مردم، 
نهادها و دستگاه های مدیریتی وجود دارد که این ظرفیت 
را در هیچ کشور و جامعه ای نمی توان یافت. وی با عنوان 
اینکه در حرکت فضیلت بار رزمایش مواسات، اخالص در 
رفتار به وضوح قابل رؤیت بود، افزود: شیوع بیماری کرونا 
در خراســان رضوی یک تجربه برای مسئوالن، رؤسای 

نهادهای انقالبی و مردم بود ...

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا a تشریح کرد

.......همین صفحه 

 پس از چاپ گزارش قدس 
و با دستور دادستانی

موتور پمپ های 
 »کشف رود«

جمع  می شوند 

بی هیچ تردیدی می توان گفت تعیین تعرفه کرایه ها در بخش حمل و 
نقل عمومی در سال های اخیر به نقطه ای رسیده است که مانند شرایط 
آچمز در بازی شــطرنج هر تصمیمی تبعات منفی به دنبال خواهد 
داشت.اینکه با افزایش قیمت ها هزینه های تعمیر و نگهداری تاکسی ها 

چند برابر شده یک واقعیت است و نمی توان ...

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

شنبه  24 خرداد 1399
  21 شوال 1441 

  13 ژوئن 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9267   
 ویژه نامه 3646   
+ صفحه »میهن«  

     صفحه 1 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن بهار دشت مشهد مهر

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن بهار دشت مشهد مهر راس ساعت 
18 روز یکشنبه مورخ 1399/4/8 در محل شرکت واقع در سیدرضی 34 پالک 322 طبقه 
زیرزمین برگزار میش��ود ازکلیه اعضاء محترم دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند
اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مذکور مقدور نمیباش��د میتوانند حق رأی 
خودرا به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. در این صورت تعداد آرای 

وکالتی هرعضو حداکثر سه رأی و هر فرد غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از ساعت 17 تا 20 بعدازظهر 
روزهای دوش��نبه ، سه شنبه و چهارش��نبه ) 2-3-1399/4/4 ( به نشانی فوق مراجعه تا 
پس از تایید وکالتنامه های مذبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده 

صادر گردد
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب صورتهای مالی سال 1397شرکت بانضمام گزارش حسابرس رسمی

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399 هیئت مدیره
4- انتخاب سه نفر عضو هیئت تصفیه به مدت دوسال

5- انتخاب یک نفر ناظر تصفیه
6- تصویب پاداش هیئت مدیره

/ع هیئت مدیره  شرکت تعاونی مسکن بهار دشت مشهد مهر 
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آگهی دعوت مجمع فوق العاده شرکت 
سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان 
رضوی )سهامی عام( شماره ثبت 27616 و 

شناسه ملی 10380430077 
مجم��ع فوق العاده در س��اعت 9 صبح روز پنجش��نبه 
می��دان  مش��هد-  آدرس  ب��ه   99/04/19 م��ورخ 
تلویزیون- ابتدای بلوار شهید منتظری بعد از پمپ 
بنزی��ن- مرکز رفاهی دانش��گاه فردوس��ی مش��هد، 

برگزار می شود.
از کلی��ه س��هامداران )ش��رکت های تعاون��ی س��هام 
عدال��ت خراس��ان رضوی عض��و( دعوت می گ��ردد تا 
یک نفر نماین��ده قانونی و تام االختیار خود را جهت 

شرکت در جلسه کتبًا معرفی نمایند.
دستور جلسه:1- افزایش سرمایه

2- اص��الح ماده 7 اساس��نامه در ارتب��اط با افزایش 
سرمایه

ع هیئت مدیره  9
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شرکت تعاونی اعتبار کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان رضوی   
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله دوم نوبت اول

جلسه مجمع عمومی عادی مرحله دوم نوبت اول شرکت تعاونی اعتبار کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان 
رضوی رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1399/4/25 درمحل اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان 

رضوی به آدرس:  مشهد ، بلوار شهید مدرس ، مدرس 12 تشکیل میگردد.
لذا ازنمایندگان منتخب اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت شناسایی  رأس ساعت 

مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند .
دستور جلسه :

- گزارش هیئت مدیره و بازرسان
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و تصویب صورتهای مالی سال منتهی 

به 1398/12/29 
-  اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.

- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و افزایش سرمایه تعاونی و تصویب سرمایه در پایان دوره مالی سال 
 1398

- تصویب حقوق، مزایا و پاداش هیئت مدیره و بازرسان .
-  تصویب بودجه سال 1399 .

- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
حداکثر  موظفند  العمل  دستور   )2( ماده  موجب  به  بازرسی  سمت  تصدی  داوطلبان 
ظرف مدت یک هفته  از انتشار آگهی دعوت، مدارك و فرم داوطلبی را تکمیل و به 

دفتر تعاونی تحویل نمایند.
هیئت مدیره

تعاونی اعتبار کارکنان امداد

تاریخ انتشار:
1399/03/24 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت حمل و نقل کاالی داخلی بازه حور

)سهامی خاص( به شماره ثبت 6944 
و شناسه ملی شرکت 10380227549 

تاریخ انتشار:99/3/24
بدینوس��یله ازکلیه اعضای شرکت حمل و نقل کاالی 
داخل��ی ب��ازه حور دع��وت می گردد در جلس��ه مجمع 
عموم��ی ع��ادی ش��رکت ک��ه در روز جمع��ه 99/4/6 
س��اعت 9 صبح در محل شرکت واقع در رباط سفید، 
کیلومت��ر 75 ج��اده مش��هد-تربت حیدری��ه برگزار 

می گردد. اصالتا یا و کالتا حضور بهم رسانید.
دس��تور جلس��ه: 1- انتخ��اب اعضای هیئ��ت مدیره 
و بازرس��ین 2- قرائ��ت گزارش ه��ای حسابرس��ی و 
صورت های سال مالی گذش��ته 3- انتخاب روزنامه 
کثیراالنتش��ار 4- و س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت 

مجمع عمومی عادی می باشد.
ع هیئت مدیره  9
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف کارگران عمران قدس رضوی 

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول ش��رکت تعاونی مصرف کارگران عمران قدس 
رضوی ساعت 17 روز یکشنبه مورخه 1399/04/15 در دفتر مرکزی شرکت مسکن و عمران 
ق��دس رضوی، محل کالس آم��وزش، خیابان دانش��گاه باالتر از خیابان کفائ��ی پالک 439 با 

دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب صورتهای مالی سال 1398

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399
4- انتخاب اعضای هیئت مدیره و علی البدل به مدت سه سال

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی
6- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود

تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباشد می تواند حق رأی خود 
را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت هر 

عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیرعضو فقط یک رأی با وکالت می تواند داشته باشد.
عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه نماین��ده خود حداکثر تا یک هفته پس 
از انتش��ار آگهی به نشانی مش��هد خیابان دانشگاه بعد از کفائی پالک 439 شرکت مسکن و 
عمران قدس رضوی با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع 

حضور یابند.
2- داوطلبانی که تمایل عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرس را دارند می توانند پس از 

صدور آگهی دعوت جهت ثبت نام به دفتر شرکت مراجعه و درخواست خود را ارائه نمایند.
/ع هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارگران عمران قدس رضوی
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آگهی دعوت مجمع 

 بدینوس��یله از مالکین شرکت دشت شقایق 
طوس در حال تسویه دعوت بعمل می آید در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی ش��رکت در تاریخ 
1399/3/30 )جمعه( س��اعت 20 تا 18 حضور 

بهم رسانید.
دستور جلس��ه : انتخاب هیئت تصفیه جهت 

کارهای اداری و مالی شرکت 
آدرس، جاده آسیای- کیلومتر 35 چناران- 
اراضی دشت شقایق طوس )تأسیسات سابق 

شرکت(
 تلفن تماس: 09153116697

ع مدیر تصفیه- اسماعیل لطفی  9
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 ش��هرداری فیض آباد در نظر دارد زمین واقع 
در نب��ش حاش��یه خیاب��ان امام خمین��ی )ره( و 
خیاب��ان ش��ریعتی  ب��ه مس��احت ح��دود2258 
مترمربع با مش��ارکت بخش خصوصی نسبت به 
اح��داث مجتم��ع اداری ، اقامتی وتج��اری برابر 
کاربری طرح تفضیلی با رعایت دستور العمل ها 
و ش��یوه نامه س��رمایه گذاری و رعایت قوانین 
و مقررات مرتب��ط. آیین نامه های مالی با لحاظ 
حمایت از سرمایه گذار و صرف و صالح سرمایه 
گ��ذار و با مش��ارکت ش��هرداری  اق��دام نماید 
ل��ذا  متقاضیان محترم م��ی توانند ظرف مدت 
7 روز تقاضای کتبی خود را تس��لیم شهرداری                  

فیض آباد نمایند .
جواد جعفری- شهردار فیض آباد  ,ع
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 آگهی شناسایی سرمایه گذار
)نوبت دوم(

ایرنا: همزمان با چهارمین سالروز درگذشت استاد حمید 
سبزواری، آیین گرامیداشتی با حضور جمعی از مسئوالن 
و هنرمنــدان در جوار آرامگاه وی در زادگاهش ســبزوار 
برگزار شــد. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سبزوار 
در این مراسم گفت: حمید ســبزواری پدر شعر انقالب 
اسالمی و شاعری اســت که اشعار حماسی و انقالبی او 
در خاطره ها زنده مانده است.رضا شجاع مقدم با اشاره به 
اینکه استاد سبزواری بخشی از هویت فرهنگی شهرستان 
سبزوار است، افزود: برای مرمت خانه مرحوم استاد حمید 
سبزواری و تبدیل آن به مکانی فرهنگی و موزه درخواست 
بودجه از وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی شده که در این 
راستا باید تفاهم نامه ای با خانواده مرحوم سبزواری امضا 
شود.  وی اظهار کرد: با هدف پاسداشت استاد سبزواری 

و حمایت و ترویج هنر و ســرود انقالب اســالمی، طرح 
برگزاری جشنواره ملی ســرود و موسیقی حماسی نیز 
در دستور کار قرار گرفته است.در آیین چهارمین سالروز 
درگذشت استاد حمید سبزواری مسئوالن شهرستان با 
اهدای شاخه های گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره پدر شعر 

انقالب را گرامی داشتند.

قدس: با دســتور رئیس جمهــور از طریــق ارتباط 
کارخانه  بزرگ تریــن  یــک  فــاز  ویدئوکنفرانســی، 
تولید کنســانتره شــرق کشــور و کارخانه صنعتی- 
 معدنی گندله ســازی آهن در منطقه ســنگان خواف 

افتتاح شد. 
حجت االسالم والمســلمین روحانی، رئیس جمهور در 
مراســم آغاز بهره برداری از این طرح ها تأکید کرد: با 
وجود اعمال شــدیدترین تحریم ها و فشــار اقتصادی 
علیه ایران و شــیوع بیمــاری کرونا در ایران و جهان، 
روند افتتاح پروژه های توسعه ای و ساختاری در کشور 
همچنان ادامه دارد و معنای این افتتاح ها این اســت 

که کشور در حال حرکت است.

در این مراسم مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت 
گزارشی از وضعیت طرح های صنعت و معدن کشور به 

رئیس جمهور ارائه کرد.
اســتاندار خراســان رضوی نیــز در مراســم افتتاح 
بزرگ ترین کارخانه تولید کنســانتره شــرق کشور از 
۱۵ هــزار میلیارد تومان پروژه آمــاده بهره برداری در 
کشــور یاد کرد و گفت: امروز معــادل حجم ۵هزار و 
800 میلیارد تومان از این پروژه ها در خراسان رضوی 

افتتاح می شود.
رزم حســینی به یــک میلیــارد و 400 میلیون دالر 
حجم صادرات خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: نرخ 
بیکاری در اســتان به 8.3 رسیده و نرخ تورم استان از 

میانگین کشور پایین تر است.
واحــد ۵ میلیون تنی کنســانتره »فوالد ســنگان« با 
ســرمایه گذاری فوالد مبارکه و کارخانه 2.۵ میلیون 
تنی ســیمیدکو »صنعتــی و معدنی توســعه فراگیر 
سناباد« با سرمایه گذاری فوالد خوزستان برای تأمین 
خــوراک صنعت فوالد و جلوگیری از خام فروشــی به 

بهره برداری رسیده است.
الزم بــه ذکــر اســت، میــزان اشــتغال کارخانــه 
به طــور  نفــر   ۵00 ســنگان«  »فــوالد  کنســانتره 
مستقیم اســت و کارخانه گندله ســازی »سیمیدکو« 
 نیــز ۵00 فرصت شــغلی به طــور مســتقیم فراهم 

می کند.

با دستور رئیس جمهور از طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی انجام شدآیین گرامیداشت پدر شعر انقالب برگزار شد

افتتاح فاز یک بزرگ ترین کارخانه تولید کنسانتره شرق کشور در سنگان 
آخرین وضعیت  

پروژه آزادراه حرم تا حرم   
تسنیم: فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در مورد 
جزئیات تکمیل پروژه آزادراه حرم تا حرم توضیحاتی داد. 
ســعید محمد اظهار کرد: پروژه های زیادی را در کشور 
ســرمایه گذاری کردیم که یکی از مهم ترین آن ها پروژه 
آزادراه حرم تا حرم اســت.وی بیان کرد: آزادراه حرم تا 
حرم در بخش قم تا گرمسار تکمیل شده و بخش گرمسار 
تا سمنان در دست اجراست.وی ادامه داد: از سمت مشهد 
نیز از ســه راه تربت حیدریه تا مشهد در حال اجراست و 
تا پایان سال آینده این 33 کیلومتر تکمیل خواهد شد؛ 
تکمیل آن ســبب کاهش مسیر ســه راه تربت تا مشهد 
خواهد شد و زمان سفر را کاهش می دهد و سه راه تربت 
تا سمنان نیز در اولویت بعدی است که تکمیل و تحویل 

خواهد شد.



پرویز فتاح در سفر به پایتخت معنوی ایران از پیشنهاد بنیاد مستضعفان خبر داد

ساخت مسکن برای محرومان و حاشیه نشینان مشهد
احمد فیاض: تعامالت بنیاد مستضعفان با آستان 
قدس رضوی بسیار خوب، جدی و سازنده است.

رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی با بیان 
این مطلب در نشســت خبری خود که شامگاه 
پنجشنبه گذشته در مشهد برگزار شد؛ با اشاره 
به دیدارهای خود با نماینده ولی فقیه در استان، 
تولیت آســتان قدس رضوی و استاندار خراسان 
رضوی اظهار کرد: بنیاد مســتضعفان به صورت 
سنتی و ریشــه دار در خراسان رضوی و مشهد 
حضور داشــته و امالک و مســتغالتی دارد که 
بناست به نفع مردم و محرومان جامعه و ساختار 
اداری کشور تصمیم گیری و مدیریت شود. بر این 
اساس تعامالت و هماهنگی های بسیار خوبی با 
مســئوالن ارشد استان خراســان رضوی شکل 
گرفته و این جلســات مســتمر در همان راستا 

برگزار می شود.
پرویــز فتاح در ادامه با تشــریح اقدام های بنیاد 
مستضعفان در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
کارخانه کنسانتره فوالد سنگان خواف با برآورد 
سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریالی تاکنون حدود ۷۲ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اگر با سرمایه 5 
هزار میلیارد ریالی که تا پایان سال خواهیم داشت 
به ۹۲ درصد پیشرفت برسد قابل افتتاح و تولید 

کنستانتره خواهد بود. 
وی هــدف از پروژه های دامداری، کشــاورزی و 
گلخانه ای توســط بنیاد را توسعه امنیت غذایی 
برشمرد و افزود: در بینالود، چناران و... پروژه های 
کشــاورزی، گاوداری 6هزار رأسی گاو شیرده و 

تولیدات گلخانه ای فعال است.
فتاح گفت: پروژه فیروزه شرق اکنون با پیشرفت 
بیش از ۸۰درصد در مســیر تکمیــل قرار دارد. 
در این پــروژه بیش از ۴۰ هــزار میلیارد ریال 

سرمایه گذاری شده است. 
رئیس بنیاد مســتضعفان تصریح کرد: خراسان 
رضوی و مشهد مقدس تا سال 1۴۰۰ هیچ پروژه 

نیمه تمامی از سوی بنیاد نخواهند داشت.
وی افزود: اســناد مربوط به امالک علوی در این 
استان حدود 3هزار و ۸۰۰ فقره تا سال گذشته 
بوده که یک هــزار و 1۰۰ فقره آن که به زودی 
تکمیل می شود با کمترین رقم دریافتی از مردم 

مستضعف به آن ها تحویل داده خواهد شد.
فتاح درباره تأمین مسکن خانواده های دومعلول و 
باالتر نیز تصریح کرد: امیدواریم در مدت دو سال 
آینده با همکاری و مشارکت سازمان بهزیستی، 
وزارت تعاون و سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد ریالی 
بنیاد، دیگر در استان هیچ خانواده دارای دومعلول 

و بیشتر، مشکل مسکن نداشته باشد.
وی افزود: قرار شــد زمین هایی کــه در اطراف 
حرم مطهر برای زائران پیش بینی شده است، با 
مدیریت بنیاد مستضعفان یا کمیته امداد برای 
محرومانی که عالقه مند به زیارت هستند ساخته 

شوند.

توجه ویژه به حاشیه شهر مشهدس
وی ســهم خراســان رضــوی را از کمک های 
بنیاد برای مقابله با بحران ناشــی از کرونا 3۰۰ 

میلیــارد ریال نقدی و بالعــوض اعالم کرد که 
توسط کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان 
زندان ها، ائمه جمعه و جماعات و سایر سازمان ها 
در اختیار واجدان شــرایط قرار گرفته است. این 
 کمک ها ادامه دار است و شاید بتوان گفت پس از 
سیستان و بلوچستان بیشترین حجم کمک های 
بنیاد با توجه به اهمیت خراسان رضوی به زدودن 
مشکالت حاشیه شهر مشــهد اختصاص یافته 
اســت. 5۰ میلیارد ریــال از این مبلغ در اختیار 
نماینده ولی فقیه در استان برای ساماندهی و رفع 
معضالت و محرومیت زدایی از حاشیه شهر قرار 
داده شده اســت. پیشنهادهایی نیز با مسئوالن 
مطــرح کرده ایم که در صــورت موافقت، آماده 
مشارکت برای ســاخت مسکن در حاشیه شهر 
مشــهد و ساماندهی حاشــیه شهر مشهد پیرو 

تأکیدات رهبری انقالب هستیم.

اجاره سه ماه امالک بنیاد بخشیده شدس
وی در پاسخ به پرســش خبرنگار قدس مبنی 
بر اینکه آیا مانند سیاست کمیته امداد مبنی بر 
عدم خروج درآمدهــای حاصله )مثل صدقات( 

از شــهر و اســتان و تخصیص این درآمدها به 
شــهروندان همان مناطق، ایــن برنامه در مورد 
درآمدهای بنیاد مســتضعفان حاصل از اجاره و 
فروش امالک و مســتغالت پیاده سازی می شود 
و اصوالً میزان این درآمدهای بنیاد در خراســان 
رضوی چه مقدار است؛ اظهار کرد: به نکته خوبی 
اشــاره شد که در نشســت خبری مغفول ماند. 
 الزم به ذکر اســت که در شرایط کرونایی؛ اجاره 
سه ماه امالک و مستغالت بنیاد در سراسر کشور 
و از جمله خراسان رضوی بخشیده شد. فهرست 
اجاره امالک و مستغالت و نیز هزینه های ناشی 
از فروش آنان که در قالب مزایده و به طور رسمی 
صورت می گیرد؛ در بنیاد مســتضعفان استان 
وجود دارد اما این مبالغ در بنیاد مســتضعفان 
کشــور تجمیع می شــود و این گونه نیست که 
صرفاً در استان هزینه شــود. در عین حال این 
اطمینان داده می شــود که بیشــتر این مبالغ و 
درآمدها در خراســان رضوی هزینه می شود که 
پروژه های ذکر شده نظیر سنگان خواف و غیره 
از جمله آنان است. این هزینه ها با تبدیل سرمایه 
و پول به اشــتغال و تولید در اولویت است که در 
محرومیت زدایی و عبور از شرایط کرونایی هزینه 

می شود.
فتاح همچنین با اشــاره به دیدارش با استاندار 
خراســان رضوی گفت: با گذشــت چند سال 
از اجرای الگوی اقتصــاد مقاومتی قلعه گنج، به 
دستاوردهایی از آن رسیده ایم بنابراین این الگو را 
می خواهیم در 15 نقطه کشور توسعه دهیم که تا 

سال آینده به 31 نقطه خواهد رسید.
وی ادامــه داد: از آنجایی که رهبر معظم انقالب 
روی حاشیه شهر مشهد حساسیت دارند و همه 
مسئوالن استان هم در این خصوص همدل اند، 
بنیاد مستضعفان هم برای ساخت مسکن در این 
مناطق که استاندار آن را مطرح کرد اعالم آمادگی 

کرد که مشارکت کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:
 ۳۰۰ کالس درس استان •

همچنان در کانکس برگزار می شود
پورحسین:  حســین 
عمومی  مجمع  جلســه 
هیئــت امنــای خیرین 
مدرسه ساز استان خراسان 

رضوی برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش 
خراســان رضوی در این 

جلسه گفت: استان در زمینه امر مدرسه سازی چه از لحاظ کمی 
و تعداد پروژه ها و چه از لحاظ کیفیت پروژه ها رتبه نخست کشور 
را در بین سایر استان ها کسب کرده است و وضعیت مدارس در 
بســیاری از نقاط استان مطلوب و مناســب است و این مهم به 
همت کمک های خداپسندانه خیران نیک اندیش استان محقق 

شده است که جای قدردانی دارد.
قاسمعلی خدابنده عنوان کرد: در سال تحصیلی گذشته سرانه 
فضای آموزشی استان از ۲/۴ متر به ازای هر دانش آموز به 3/۴ متر 
ارتقا یافت. همچنین سرانه فضای ورزشی آموزش و پرورش استان 
نیز 3سانتیمتر به ازای هر دانش آموز افزایش یافت که با توجه به 

جمعیت باالی دانش آموزی استان این آمار باید بیشتر ارتقا یابد.
وی اعالم کرد: 3۰۰ کالس درس در خراسان رضوی در کانکس 
برگزار می شود که این کالس ها باید بهسازی شود تا دیگر هیچ 
کالس کانکسی در استان نداشته باشیم و قطعاً کمک خیران در 

این زمینه راهگشا خواهد بود.

 تولید پژو ۴۰۵ بنزینی•
 در ایران خودرو خراسان پایان یافت

ایرنــا: ایــران خــودرو 
خراسان پنجشنبه گذشته 
ایــن  در  مراســمی  در 
کارخانه به تولید پژو ۴۰5 
بنزینی  ایکــس  ال  جی 
پایــان داد و تولیــد پژو 
پارس را جایگزین آن کرد.

معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: ۲۷ سال از تولید 
پژو ۴۰5 بنزینی می گذرد و روز به روز کیفیت تولید آن ارتقا یافته 

به طوری که استاندارد آن از یورو۲ به یورو۴ رسیده است.
امیر جعفرپور افزود: از یک ســو طبق سیاســت های دولت باید 
استاندارد این نوع خودروها به یورو5 می رسید، از سوی دیگر الزم 
بود استانداردهای ایمنی و استانداردهای ۸5 گانه خودرو در ایران 

در این نوع خودرو اعمال شود.
وی ادامه داد: از آنجا که اعمال این استانداردها قیمت تمام شده 
خودرو ۴۰5 بنزینی را افزایش می دهد، دیگر تولید آن مقرون به 
صرفه نبود، از سوی دیگر هر خودرویی باید پس از دو یا سه دهه 

تولید از نظر کیفیت ارتقا یابد.

با حضورنوبخت صورت گرفت
 افتتاح ۵ هزار واحد مسکن روستایی•

 در خراسان جنوبی
خبرنگار  ـ  بشــرویه 
مراسمی  در  قـــدس: 
بــا حضــور محمدباقــر 
نوبخت، رئیس ســازمان 
برنامه و بودجــه 5 هزار 
روستایی  مســکن  واحد 
بــه صورت همزمــان به 

نمایندگی از شهرستان های خراسان جنوبی در روستای بندان 
بشرویه افتتاح شد. 

از این تعداد 3 هزار واحد توســط بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 
۲ هزار واحد توسط کمیته امداد امام خمینی)ره( به بهره  برداری 
رسیده است. در این مراسم همچنین ۲۴۸ واحد خسارت دیده از 
ســیل که با تالش بنیاد مسکن انقالب اسالمی در سال گذشته 
نوسازی و بازسازی شده به نمایندگی از واحد های استان افتتاح شد.

نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
حاشیه این مراسم گفت: تالش می کنیم با تقویت زیرساخت های 
شبکه های آموزشــی در هر شرایطی از این فرصت در چارچوب 

دولت الکترونیک بهره ببریم.  

 قول مساعد فرمانده قرارگاه •
خاتم االنبیاa برای رفع مشکل جذامی ها

قدس: فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص( از شــهرک جذامی های 
مشهد بازدید و ضمن حاد دانستن شرایط زندگی این افراد، برای 

حل هر چه زودتر مشکالت این افراد قول مساعد داد.
مجذومان که از حضور ســردار محمد، شــگفت زده شده بودند، 
با طرح مشکالت چندین ســاله مانند مسکن، اشتغال و ازدواج 
فرزندان و غذای گرم آماده )به خاطر شــرایط خاص جسمی و 
ناتوانــی در پخت غذا( از وی تقاضای کمک کردند. در پایان این 
بازدید قرار شد طبق دستور فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص( و با 
همکاری و مشارکت قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی صابرین 
سپاه حضرت سیدالشهدا)ع( استان تهران، ساخت حمام، قیرگونی 
پشت بام محل سکونت مجذومان، تهیه سه سری جهیزیه برای 
سه نفر از فرزندان مجذومان، تأمین غذای گرم )برای افرادی که 
به علت کهولت سن و بیماری و معلولیت توان پخت غذا ندارند( و 
تهیه بسته های معیشتی برای مجذومان در دستور کار قرار گیرد.

با حضور آیت اهلل علم الهدی و رئیس کمیته امداد 
برگزار شد 

 تجلیل از خیران و فعاالن •
رزمایش »مواسات و همدلی«

ولی فقیه  نماینده  قدس: 
در اســتان و امام جمعه 
مشــهد گفت: شناسایی 
مردمی  بــاالی  ظرفیت 
استان  در  انقالبی  جامعه 
و  نتیجــه  مهم تریــن 
رزمایش  اجرای  دستاورد 
مواسات در کنار تأمین بخشی از نیاز معیشتی محرومان و اقشار 

آسیب دیده از کرونا در استان بود.
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در آیین تجلیل از خیران و فعاالن 
رزمایش مواسات و همدلی و اطعام مهدوی در ماه مبارک رمضان 
افزود: اقدام های انجام شــده در قالب رزمایش مواسات نشان داد 
توانمندی و ظرفیت باالیی در سطح مردم، نهادها و دستگاه های 
مدیریتی وجود دارد که این ظرفیت را در هیچ کشور و جامعه ای 
نمی توان یافت. وی با عنوان اینکه در حرکت فضیلت بار رزمایش 
مواسات، اخالص در رفتار به وضوح قابل رؤیت بود، افزود: شیوع 
بیماری کرونا در خراســان رضوی یک تجربه برای مســئوالن، 
رؤسای نهادهای انقالبی و مردم بود زیرا پیدایش این بیماری سه 

دغدغه سالمت، معیشت و خسارت های اقتصادی را دربرداشت.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: دغدغه سالمت و 
معیشت در استان به خوبی و با تدبیر استاندار در همدلی کامل 

و تفاهم 1۰۰درصد دستگاه های مختلف مدیریت و برطرف شد.
آیت اهلل علم الهدی با اعالم اینکه فعاالن رزمایش مواســات مورد 
توجه خاص امام زمان)عج( هستند، افزود: این حرکت همگانی 
که پرشور و فعاالنه پیش رفت به خاطر نگاه و توجهات خاص آن 
حضرت بود. وی با اشاره به اینکه نمایش جامعه مهدوی به دنیا، 
هدف رهبری در راه اندازی این رزمایش است، اظهار کرد: کسانی 
که در این رزمایش شرکت و مشارکت کردند مورد توجه خاص 

امام زمان)عج( بودند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور نیز گفت: مردم نیکوکار 
کشور در رزمایش مواسات و همدلی 5هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال 

کمک کردند. 
مرتضی بختیاری افزود: همچنین در اجرای رزمایش مواسات 11 
میلیون وعده غذا در طول ماه مبارک رمضان با مشــارکت بیش 
از 11 هزار نفر بین خانواده های محروم و آسیب دیده از کرونا در 
کشور توزیع شد. وی ادامه داد: استان خراسان رضوی با طبخ و 
توزیع بیش از ۲ میلیون وعده غذا رتبه نخســت کشور را در این 

زمینه کسب کرد.
مدیر کل کمیته امداد خراســان رضوی هم گفت: در رزمایش 
مواســات و همدلی و اطعام مهدوی که به تأمین امور معیشتی 
نیازمندان پرداخته شد، شبکه نیکوکاری گسترده ای با مشارکت 
مردم ایجاد شد.  آسوده افزود: در قالب رزمایش مواسات ۲ میلیون 
وعده غذا و 5۰۰ هزار بسته معیشتی در بین محرومان توزیع شد.

در این مراســم از ۲۰۰ فعال و نیکوکار در رزمایش مواســات و 
همدلی و اطعام مهدوی در ماه مبارک رمضان قدردانی شد.

مادر شهیدان »عالقبند حسینی« •
آسمانی شد

شــهیدان  مادر  قدس: 
عالقبند حسینی آسمانی 

شد.
یزدی  مجتهدیــن  زهرا 
جاویداالثر  شهیدان  مادر 
»سیدهاشم و سیدمحمود 
عالقبند حســینی« پس 
از ســال ها تحمل دوری از فرزندان شهیدش در سن ۹۲ سالگی 
بر اثر کهولت ســن آسمانی شد. پیکر این مادر فداکار در بارگاه 
ملکوتی امام رضا)ع( طواف و در بهشت ثامن بارگاه حرم رضوی به 
خاک سپرده شد. برادران شهید سیدهاشم و سیدمحمود عالقبند 
حسینی در یکم فروردین 13۴1 و 1۸آذر 13۲۴ چشم به جهان 
گشودند و در 3۰ دی ماه 135۹ و همچنین1۰ اردیبهشت 1361 

به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.
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گوشت گوسفندی)الشه( 

گوشت گوسفندی

علی محمد زاده: بی هیچ تردیدی می توان گفت تعیین تعرفه 
کرایه ها در بخش حمل و نقل عمومی در سال های اخیر به نقطه ای 
رسیده است که مانند شرایط آچمز در بازی شطرنج هر تصمیمی 

تبعات منفی به دنبال خواهد داشت.
اینکه با افزایش قیمت ها هزینه های تعمیر و نگهداری تاکسی ها 
چند برابر شده یک واقعیت است و نمی توان انتظار داشت راننده ها 
بدون هیچ درآمدی در این شغل بمانند و به اصطالح از جیبشان 

خرج کنند تا به شهروندان خدمات بدهند.
از سوی دیگر هم بخش عمده افرادی که از حمل و نقل عمومی 
استفاده می کنند افراد کم درآمد جامعه هستند و افزایش هر چند 

کم کرایه ها هم برای برخی از آن ها مسئله ساز است.
با این وصف اگر متولیان این حوزه بخواهند کرایه ها را افزایش دهند 
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه قشر ضعیف جامعه )به 
لحاظ مالی( بیش از پیش با مشکل مواجه می شوند و اگر نخواهند 
تعرفه ها را باال ببرند رانندگان و مالکان تاکسی ها متضرر می شوند 
بنابراین همین موضوع در سال های اخیر چالش برانگیز شده و این 

روزها به همان نقطه آچمز رسیده است.

سرانجام یک مصوبه س
مدتی پیش شورای شهر با افزایش ۲1درصدی کرایه ها در بخش 
تاکسی ها موافقت کرد اما هیئت تطبیق فرمانداری با این مصوبه 
موافقت نکرد و رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
شورای شهر مشــهد با اعالم این خبر می گوید: اگر شورا به این 
افزایش قیمت اصرار داشته باشد این مصوبه به هیئت حل اختالف 

استان می رود. 

مجتبی بهاروند اظهار می کند: فرمانداری درخواست جلسه ای برای 
تصمیم نهایی در مورد افزایش قیمت بلیت اتوبوس و مترو داشت 
ولی هنوز این جلســه در فرمانداری برگزار نشده است و کماکان 
قطار شهری با قیمت هزار تومان و اتوبوس نیز به قیمت سال ۹۸ 

خدمات می دهد.
وی می افزاید: دوشنبه آینده در جلسه شورا در مورد موضوع افزایش 
قیمت حمل و نقل عمومی بحث می شود تا از این بالتکلیفی درآید.

وی ادامه می دهد: مردم ما خواهان ســرویس دهی خوب حمل و 
نقل درون شهری هســتند و در صورتی که ایرادی داشته باشد 
بالفاصله به شورا گله می کنند بنابراین برای سرویس دهی مناسب 

ناچار به افزایش قیمت تاکسی ها هستیم.
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد 
عنوان می کند: هزینه تاکســی دارها در سال گذشته چهار تا پنج 
برابر شد و از سویی یارانه ای به آن ها تعلق نمی گیرد و برای کیفیت 
در سرویس دهی ناچار هستند که قیمت تاکسی را افزایش دهند.

کلید فرار از آچمز س
پــس با کنار هم قــرار دادن تمام قطعات این پازل به این نتیجه 
می رســیم که اگر مانند چند دهه قبل تاکســی داران از برخی 
حمایت ها از قبیل گرفتن الســتیک و باطری و برخی قطعات به 
قیمت تعاونی برخوردار بودند یا حتی سوخت با قیمت ارزان تری در 
اختیار آن ها قرار می گرفت و با استفاده از فناوری های نوین تحت 
نظارت قرار می گرفتند تا بنزین یارانه ای را صرف خدمت رسانی به 
شــهروندان کنند در چنین مواقعی می شد به بهانه ارائه خدمات 

حمایتی از فشار الزام به افزایش کرایه ها کاست.

خداحافظی با تاکسی های زردس
آنچه مسلم است در شرایط کنونی که دولت حمایت از حمل و نقل 
عمومی را تنها در حد شعار قبول می کند و در عمل هیچ اقدامی 
نمی کند و سهم خود در بخش اتوبوسرانی را پرداخت نمی کند و 
هیچ خدمتی به تاکسیرانان ارائه نمی دهد چگونه می توان انتظار 
داشت فعاالن در این بخش همچنان دلخوش به فعالیت در این 
حوزه باشــند. از سویی دیگر با ورود تاکسی های اینترنتی به این 
حوزه تاکسیرانان عمومی و سنتی هیچ ابزار مقابله ای با آن ها ندارند 
و تردیدی نیست اگر به همین منوال پیش برود کمتر از یک دهه 
دیگر تاکسی های زرد هم به تاریخ خواهند پیوست و شهروندان 
طبقه متوســط جامعه متضرر این موضــوع خواهند بود چون 
مجبورند با پرداخت هزینه بیشتر خدمات جابه جایی درون شهری 
خود را دریافت کنند. با این اوصاف امیدواریم تدبیری اندیشــیده 
شود تا به جای آنکه موقعیتی ایجاد شود که هر دو سوی آن مردم 
باشند و در هر صورت یکی از آن ها متضرر شود شرایطی به وجود 
بیاید که دولت مسئولیت خود را بپذیرد و حداقل سهمی در جبران 

خسارت یکی از دو طرف این معادله داشته باشد.

جای خالی حمایت های دولت از حمل و نقل عمومی شهرها

بازی کرایه ها در شرایط آچمز!
شهریشهری

قدس: ابتدای هفته بود که گزارشی پیرامون 
آنچه در قســمتی از کشــف رود در حال وقوع 
است منتشــر کردیم؛ داستان آنچه در حوالی 
شهرک چرمشهر می گذرد و اوضاع این روزهای 
همسایگان کشف رود در این گزارش منتشر شد. 
هم تصویری و هــم مکتوب در این گزارش به 
ابعاد فاجعه آمیز رهاسازی فاضالب از تصفیه خانه 
شهرک چرمشهر و فاضالبی که از کشف رود به 
داخل مزارع کشاورزی پمپاژ می شود پرداخته 

شد.
حتی اوضاع از آنچه در گزارش های متعددی که 
پیش از این گرفته بودیم بدتر بود! در واقع باید 

بهتر می شد نه بدتر. 

ماجرا چیست؟س
هفت ماه پیش دســتور ساماندهی کشف رود 

با فرماندهی شــهرداری مشهد توسط شخص 
استاندار صادر شده بود. 

همان روزها البه الی مصاحبه های بی شــمار 
مســئوالن مرتبط این جمله وجود داشت که 
بدترین نقطه و آلوده ترین نقطه همان حوالی 
شهرک چرمشهر مشهد است به همین دلیل 
می گفتند ســاماندهی از همان نقطه شــروع 
خواهد شد اما حدود یک هفته پیش که برای 
تهیه گزارش از روند اجرایی پروژه ســاماندهی 
کشف رود به همان حوالی رفته بودیم در کمال 
تعجب آنچه دیدیم با آنچه شــنیده بودیم از 
زمین تا آسمان فاصله داشت! موتور پمپ ها به 
طور سؤال برانگیزی تعدادشان افزایش یافته بود! 
اگر تا پیــش از این هر چند متری یک موتور 
پمپ می شد پیدا کرد این بار چند موتور پمپ 
را در یک نقطه دیدیم کــه با قدرت فاضالب 

کشــف رود را به مزارع پمپاژ می کرد؛ فاضالبی 
که به خورد مزارعی داده می شــد که به گفته 
اهالی همان منطقه بخشــی از این فاضالب به 
مصرف آبیاری محصوالتی می رسید که مستقیم 

خوراک انسان می شوند!
صدای کرکننده موتــور پمپ های دیزلی که 
در گزارش های قدس به آن اشــاره شــده بود 
به گوش مسئوالن در نهادهای نظارتی رسید. 
دستگاه قضایی بالفاصله پای کار آمد و دستور 
رصــد این موضوع را توســط کارشناســان و 

بازرسان صادر کرد. 

 ورود دادستانی به ماجرایس
 موتور پمپ ها

به گفته دادیار معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادسرای عمومی 

و انقالب مرکز استان خراسان رضوی اکیپ های 
نظارتی به محل اعزام شدند.

فرزاد بهشتی گفت: دســتور و اقدام های الزم 
بــرای اخطــار و در ادامه جمــع آوری موتور 
پمپ هــای موجود در کشــف رود به خصوص 

حوالی منطقه تصفیه خانه چرمشهر صادر شد.

برخورد با کشاورزان متخلفس
وی تصریح کــرد: با پیگیری هــای قضایی با 
تخلفاتی که برخی کشــاورزان انجام می دهند 

برخورد خواهد شد.
دادیار معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جرم و حفظ حقوق عامه دادســرای عمومی 
و انقالب مرکز اســتان خراســان اظهار کرد: 
امیدواریم با مجموعه اقدام های انجام شده دیگر 

شاهد تخلف در محدوده کشف رود نباشیم.

پس از چاپ گزارش قدس و با دستور دادستانی

موتور پمپ های »کشف رود« جمع می شوند
پیگیریپیگیری

 نشست مدیر کل بنیاد شهید استان •
با ایثارگران باخرزی

قدس: در دیــداری چهره به چهره و صمیمــی، ایثارگران 
شهرستان باخرز مشکالت خود را با مدیر کل بنیاد شهید و 

امور ایثارگران خراسان رضوی مطرح کردند.
حجت االسالم معصومی با پنج تن از خانواده شهدا و ایثارگران 
در دیداری چهره به چهره مســائل و مشکالت این اسوه های 

صبر و مقاومت را مورد بررسی قرار داد.
مهم ترین مشکالت مطرح شــده در این دیدارها کمیسیون 

پزشکی، برقراری کمک معیشت و اشتغال ایثارگران بود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در این 
دیدار صمیمی، جانبازان غالم متیــن زاده، علی اصغر طالب، 
غالمحسین پارسا، برادر شهید بسم اله الیاسی مقدم و همسر 
جانباز متوفی رمضان شــفیعی مشکالت خود را با مدیر کل 

بنیاد خراسان رضوی در میان گذاشتند.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی:
خانه استاد مشکاتیان باید دوباره بنا شود•

قدس: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی گفت: خانه تخریب شده استاد پرویز مشکاتیان 
به عنوان یک اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران، می بایست 
همانند اصل نقشه پیشین خود بازسازی شود. مکرمی فر افزود: 
این اثر ملی، نه به عنوان یک بنای تاریخی و معماری بلکه یادمانی 
دارای ارزش و اهمیــت فرهنگی به دلیل ثبت دوره ای از زندگی 
مرحوم استاد مشــکاتیان در آن است. وی به ثبت این خانه در 
فهرســت آثار ملی ایران اشاره و بیان کرد: این اثر توسط افرادی 
 که آن را به عنوان یک ملک خریده اند تخریب شــد اما بر اساس 
نص صریح قوانین باید طبق طرح مهندسی و نقشه های بر جای 

مانده در پرونده ثبتی، بازسازی شود.
خرداد ماه امسال بخشی از خانه استاد مشکاتیان توسط فردی که 

این ملک را از فرزندان آن مرحوم خریداری کرده، تخریب شد.



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
رئیس ستاد قرارگاه مبارزه با کرونا 

در وزارت بهداشت:
 احساس خطر مردم از واگیری کرونا •

به ۲۰ درصد رسیده است
ایرنا: رئیس ستاد قرارگاه 
مبارزه بــا کرونا در وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی گفت: با کاهش 
احســاس  محدودیت ها 
خطــر مــردم از واگیری 
بیماری کرونا به ۲۰ درصد 

رسیده که بسیار نگران کننده است. 
ســردار نصراهلل فتحیان پنجشنبه گذشــته طی گفت وگو با 
خبرنگاران در مشــهد افزود: تا پیــش از خرداد معدل رعایت 
عمومی اصول بهداشــتی برای کاهــش ابتال به بیماری واگیر 
کرونا بسیار خوب و مورد قبول بود، اما با رهاسازی ها و کاهش 
محدودیت ها میزان احساس خطر عمومی از این بیماری از ۹۰ 

درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.
وی گفــت: رفتار مردم تا یک ماه پیش خیلی بهتر بود، اما در 
یک ماه اخیر میزان همکاری ها کمتر شــده که در این زمینه 

مردم مقصر نیستند.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا 
در بخش دیگری از سخنان خود افزود: این نهاد مردمی ۱۸ ساله 
با هدف حمایت از بیماران سرطانی و سخت درمان بیش از ۵۰ 
شعبه در سراسر کشور دارد، ۲۰ هزار نفر از خیران شامل اقشار 
مختلف مردم از جمله پزشــکان عضو این نهاد هستند و کمک 
به ۸ هزار تا ۱۰ هزار بیمار ســرطانی و ســخت درمان از جمله 
هدف گذاری ســاالنه این نهاد خیریه است و برای امسال ۱۰۰ 

میلیارد تومان هزینه در این زمینه مدنظر است.
سردار فتحیان ادامه داد: امسال در طرح کمک مؤمنانه توزیع 
۱۰۰ هزار ســبد بین ۶۰ هزار خانوار زیرپوشش هدف گذاری 
شده که از این تعداد تاکنون ۳۵ هزار سبد به ارزش حدود ۱۰ 

میلیارد تومان تحویل شده است.

بازهم بی توجهی به جلو حادثه آفرید
 سقوط راکب موتورسیکلت •

به داخل پل و مرگ او
خبرنگاران:  باشگاه 
فرماندهی  سرپرســت 
انتظامــی شهرســتان 
اسفراین از واژگونی یک 
موتورسیکلت  دستگاه 
و مرگ راکب آن خبر 

داد.
ســرهنگ مجیــد یگانه پــور گفــت: برابر اعــالم مرکز 
فوریت های پلیسی۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد واژگونی 
موتورسیکلت در محور روستایی جهان، مأموران پاسگاه 
انتظامی بام و کارشناســان پلیس راه بــه همراه عوامل 
امدادی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ یگانه پور با اشاره به اینکه در بررسی ها مشخص 
شــد این موتورسیکلت از جاده منحرف شده و راکب آن 
به داخل پل ســقوط کرده اســت، افزود: در این حادثه 
راکب موتورســیکلت به علت شدت جراحات وارده فوت 

کرد.
انتظامی شهرستان اسفراین عنوان  سرپرست فرماندهی 
کرد: علت حادثه، عدم توجه به جلو ناشی از بی احتیاطی 

راکب موتورسیکلت تشخیص داده شد.

یک مسئول خبر داد 
5 عملیات نجات غریق استان برای •

خارج کردن اجساد
ایسنا: رئیــس هیئت 
غریق نجات خراســان 
شــمالی گفت: در یک 
نفر  پنج  گذشــته  ماه 
از جوانــان و نوجوانان 
اســتان در استخرهای 
و  کشــاورزی  آب 
ســدهای آب بنــد برای امر شــنا رفته و غرق شــدند که 

نجات غریق های استان، آن ها را از آب خارج کرده اند.
ارکی بیان کرد: اگر این مسئله از سوی مردم مورد توجه 
قرار نگیرد به طور قطع تا پایان تابستان این آمار افزایش 

خواهد داشت.
وی با تأکید براینکه در ســال گذشته ســه نفر از غرق 
شدگان در استخرهای کشاورزی توسط نجات غریق های 
اســتان از آب خارج شدند، ادامه داد: باید در استخرهای 
آب کشاورزی و سدهای آب بند عالئم مربوطه نصب شود 

که در حال حاضر این عالئم وجود ندارد.
ارکی تأکید کرد: عمق این اســتخرها زیاد است و حتی 
اگر افراد شــنا هم یاد داشته باشــند، باز ممکن است با 

مشکل مواجه شوند.
وی درباره ســن غرق شدگان بیان کرد: افرادی که غرق 
شــدند در محدوده ســنی ۱۳، ۱4، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ سال 

بوده اند. 

در فریمان صورت گرفت
 کشف ۲۰۰ کیلو حشیش •

با شلیک پلیس
جانشــین  قرمز:  خط 
فرمانده انتظامی استان 
از توقیف دو دســتگاه 
خودرو سواری و کشف 
۲۰۲ کیلو حشیش در 
شهرستان فریمان خبر 

داد.
سردار ابراهیم قربان زاده در توضیح ماجرا گفت: مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فریمان در پی انجام اقدام های 
گســترده اطالعاتی از انتقال یک محموله مواد افیونی به 

حوزه استحفاظی این شهرستان مطلع شدند.
وی افزود: مأموران پس از شناسایی دو خودرو پژو پارس 
و پژو 4۰۵ حامل موادمخدر در یکی از مناطق شهرستان 
فریمان، این خودروها را که قصد فرار داشتند با قانون به 

کارگیری سالح در اقدامی ضربتی متوقف کردند.
این مقام ارشد انتظامی با اشــاره به دستگیری ۶ متهم 
در این زمینه، گفت: مأموران در بازرســی از این خودرو 
۲۰۲ کیلو و 7۹۰ گرم حشــیش و ۵ کیلوگرم تریاک که 

به صورت ماهرانه ای جاساز شده بود را کشف کردند.
جانشــین فرمانده انتظامی خراســان رضوی خاطرنشان 
کــرد: نیروي انتظامي با اشــراف اطالعاتي و رصد مداوم 
اعضای باندهاي توزیع کننــده موادمخدر اجازه نخواهد 

داد این افراد سودجو به اهداف پلید خود دست یابند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی 
اعالم کرد
جریمه عامل گران فروشی جو وارداتی •

ایرنا: مدیرکل تعزیرات 
خراســان  حکومتــی 
شــمالی از محکومیت 
برای  نقــدی  جــزای 
متصدی واحــد توزیع 
محصوالت کشــاورزی 
شیروان  شهرستان  در 
خبــر داد و گفت: در این زمینه یــک نفر به علت تخلف 

گران فروشی جو جریمه شد.
ســیدجواد سیدالموســوی اظهار کرد: براساس گزارش 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مبنی بر تخلف 
گران فروشی مقدار ۳۲ هزار و ۸۶۵ کیلوگرم جو وارداتی 
توسط متصدی واحد صنفی توزیع محصوالت کشاورزی 

در شهرستان شیروان، پرونده تشکیل شد.
وی گفت: پــس از تکمیــل تحقیقات اولیــه، متهم به 
پرداخت ۱۳ میلیــون و ۱4۶ هزار ریال جزای نقدی در 
حق دولت و اســترداد مبلغ ۶ میلیون و ۵7۳ هزار ریال 

در حق شاکی خصوصی محکوم شد.
سیدالموســوی افزود: رأی صادره مورد اعتراض محکوم 
علیه واقع و پرونده برای رســیدگی به شعبه تجدیدنظر 
ارجاع شــد که پس از مالحظه محتویات پرونده و الیحه 

اعتراضیه، رأی بدوی تأیید شد.

اداره صنعت، معدن  رئیــس  عقیل رحمانی: 
وتجارت شهرستان چناران از شناسایی و کشف 
یک نقشــه تبانی در گران فروشی و عرضه خارج 
از شبکه بیش از 4۶۰ تن آرد یارانه ای ۲7 واحد 
صنفی نانوایی، با مشــارکت یک کارخانه آرد در 

شهرستان چناران خبر داد.
علی بیاتی قلــه زو، رئیس اداره صنعت، معدن و 
تجارت شهرستان چناران که تمامی سرنخ های 
موجــود در این پرونده را تا زمان کشــف ماجرا 
پیگیری کرده بود، در تشریح این اقدام به قدس 
گفت: برای نان مصرفی خانوار از ســوی دولت 
ساالنه یارانه قابل توجهی پرداخت می شود تا به 
این واسطه در نان جهش قیمت یکباره نداشته 
باشــیم. همین ماجرا موجب شده تا باتوجه به 
فاصله قیمتی آرد یارانه ای و نیمه یارانه ای در بازار 
آزاد، جاذبه فراوانی برای سوء اســتفاده کنندگان 
ایجاد کنــد و برخی افراد بی انصاف دســت به 

تخلف هایی در این حوزه بزنند.

حساسیت هایی که پرده از یک تخلف س
باندی برداشت

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان 
چنــاران تصریح کــرد: از همیــن رو باتوجه به 
اطالعات کافی در این زمینه و شناسایی راه های 
احتمالی تخلف از ابتدای سال ۹۸ و نیز وظایف 
ذاتی این اداره و در مسیر اجرای مصوبات کارگروه 
گندم، آرد و نان شهرستان چناران و واقعی سازی 
سهمیه آرد واحدهای صنفی و در کنار آن نظارت 
دقیق بر شــبکه تولید و توزیع گندم، نظارت و 
بازبینی های دقیق ماجرا در دســتور کار ویژه ای 

قرار گرفت. 
بیاتی در ادامه عنوان کرد: برای این کار در قالب 
طرح پایش و واقعی سازی سهمیه آرد نانوایی های 

چنــاران و با همکاری فرمانداری، 
و  اطالعاتی  قضایی،  دستگاه های 
امنیتی و انتظامی و دیگر نهاد های 
متولی امر جلســه های متعددی 
برگزار و در نهایت تصمیم بر این 
شد که گشــت های مشترکی به 
صورت محســوس و نامحسوس 

تمامی جوانب ماجــرا را مورد رصد و پایش قرار 
دهند. رئیــس اداره صنعت، معــدن و تجارت 
شهرســتان چناران افزود: این سلسله اقدام های 
شــبانه روزی انجام و بررســی های دقیق حوزه 
واحدهای صنفی نانوایی یارانه ای، نیمه یارانه ای، 
کارخانجات آرد و سیستم حمل ونقل آرد منجر به 
شناسایی پشت پرده های تخلف در این حوزه شد. 
وقتی تمامی موارد مورد جمع بندی قرار گرفت، 
مشــخص شــد متخلفان در قالب یک تیم که 
در شــبکه صدور، تخصیــص و حمل ونقل آرد 
شهرستان، اقدام های متخلفانه را انجام می دادند، 

به صورت کامالً حرفه ای و پیچیده 
آرد یارانه ای مازاد برنیاز نانوایان را 

خریدو فروش می کنند .

کارخانه آرد یک پای تخلف س
بیاتی ادامه داد: نفوذ کارشناسان 
به الیه هــای مخفی ایــن اقدام 
ســودجویانه پرده ای دیگر از تخلف های حوزه 
آرد در این شهرســتان را کنار زد و معلوم شد 
در رأس این گروه، فــردی که در یک کارخانه 
آرد فعالیت داشــت با مشــارکت کارمند یکی 
از بانک های این شهرســتان با توجه به سطح 
دسترسی و در اختیار داشتن کدکاربری و رمز 
عبور سامانه مربوط به آرد، ابتدا نسبت به صدور 
حواله آرد اقدام می کردند و در ادامه وجه آن را 
از حساب کسر و در نهایت حواله آرد صادر شده 
را برای انجام دیگر اقدامات در اختیار برخی افراد 

می گذاشتند.

27 نانوایی هم بخور بخوری داشتند!س
وی در حالی که اشــاره کرد این قسمتی از 
نقشه فروش آرد یارانه ای در بازار آزاد بود، در 
تشریح قسمت اصلی ماجرا هم بیان کرد: در 
بررسی اسناد، مدارک و سیستم های رایانه ای 
 مربوط به واحد تولیدی آرد، مشــخص شد 
رد پــای ۲7 واحــد صنفی نانوایــی دارای 
سهمیه آرد یارانه ای هم در این پرونده تخلف 
اقتصادی دیده می شــود. تحقیقات تکمیلی 
به این جا رســید که معلوم شد متخلفان در 
بازه زمانی یکســاله بخشی از آرد سهمیه ای 
خــود را با شــیوه و در زمان های خاصی در 
اختیــار کارخانه آرد متخلف قرار می دادند و 
این واحد نیز آرد یارانه ای را از کیســه های 
اصلی که مشــخص می کرد این آرد یارانه ای 
است خارج و در کیسه های آرد نیمه یارانه ای 
ریخته و پس از بسته بندی در آخرین قسمت 
از اجرای نقشــه منفعت طلبــی به صورت 
آزاد در بازار های شهرســتان چناران و دیگر 
شهر های همجوار به قیمت باالتر از نرخ های 

نیمه یارانه ای) آزاد( به فروش می رساندند.
علی بیاتی قله زو، رئیس اداره صنعت، معدن 
و تجارت شهرستان چناران در پایان به حجم 
تخلفات صورت گرفته از ســوی اعضای این 
باند اشــاره کرد و گفت: پس از بررســی و 
حسابرســی یکســاله برای ۲7 واحد نانوایی 
و یک واحد تولیــدی آرد، باتوجه به خروج 
4۶۰ تن آرد یارانه ای از مسیر قانونی، پرونده 
تخلفی با عنوان گران فروشی و عرضه خارج 
از شبکه آرد و ســبوس که ارزش آن افزون 
بر ۵۵۰ میلیون تومان بــود، تنظیم و برای 
رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی چناران 

ارسال شد.

با پیگیری های مدیر صمت چناران برمال شد

شناسایی اعضای باند فروش آرد یارانه ای در بازار آزاد!
آب و هواآب و هوا

 افزایش سرعت وزش باد و دما •
در خراسان رضوی

قدس: بر اساس تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی افزایش 
سرعت وزش باد و افزایش دما پدیده جوی غالب در سطح استان 
خواهد بود. این وضعیت جوی از روز یکشنبه تقویت خواهد شد 
به طوری که در نواحی بادخیز به ویژه جنوب شرق استان گاهی 
وزش باد شــدید همراه با گردوخاک و دمای هوا اواســط هفته 
در مناطق گرمسیر به حدود 4۵ درجه سلسیوس خواهد رسید. 
همچنین امروز برای نواحی شمال و شمال غرب استان رشد ابر 
پیش بینی می شــود. هوای امروز مشهد صاف به تدریج افزایش 

سرعت وزش باد و رشد ابر پیش بینی می شود.
حداقل و حداکثر دمای امروز مشهد هم به ترتیب ۱۸ و ۳۵ درجه 

سانتیگراد خواهد بود.

3
شنبه  24 خرداد 1399

   21 شوال 1441  13 ژوئن 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9267   ویژه نامه 3646    

در شهـردر شهـر شماره پیامک: 3۰۰۰7۲3۰5  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸3۴3۸۰۱ 

فضای مجازی: 

قیمت ماسک را پیگیری کنید
قابل توجه ســازمان صمت تعزیرات و علوم 
پزشکی؛ هر داروخانه ماسک با یک مارک را 
از دانه ای هــزار و ۲۰۰ تومان به باال عرضه 
می کنــد، لطفــاً نظارت و اعــالم قیمت را 

پیگیری فرمایید.
۹۱5...5۴۴3

 بانک ها وجه سهام عدالت 
را دیر می دهند

بانک ها به مشتریان اعالم می کنند ساز و کار 
واریز وجه فروش سهام عدالت هنوز مشخص 
نیست. آن ها سهام را می فروشند ولی وجه 
آن را به مشتری با تأخیر می دهند و با وجه 

مشتری کار می کنند.
۹۱5...۹۱6۹

 خرابی سی تی اسکن 
بیمارستان طالقانی

بیمارســتان ســوانح طالقانی مشهد، غرب 
کالنشهر مشــهد و کل شهرها و جاده های 
شمال استان خراســان رضوی مثل کالت، 
درگز، چناران و قوچان تا فاروج و شیروان را 
پوشش می دهد، اما دستگاه سی تی اسکن 
این بیمارستان بیشــتر از یک ماه است که 
خراب شده و دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گویا قصد انجــام کار خاصی را در این مورد 
ندارد.                      3۱۸۰...۹۱5

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

ر رهشدا هشدا

قدس: دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی در حاشیه بازدید از اراضی ملی در 
محدوده غرب و ارتفاعات جنوب شهر مشهد با اشاره به لزوم هم افزایی و همکاری میان تمام 
ســازمان ها و نهادها با هدف صیانت از حقوق عمومی در چارچوب مبانی قانونی، گفت: از 
تمامی مسئوالن انتظار می رود به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کرده تا ضمن پیشگیری 

از وقوع جرایم جدید، شاهد بهبود روند خدمت رسانی به شهروندان باشیم.
قاضی درودی با اشاره به اینکه همه مسئوالن باید نسبت به حفظ حقوق بیت المال حساس 
باشند، افزود: دســتگاه های متولی از جمله اداره کل راه و شهرسازی استان باید با جدیت 
نسبت به رصد فعالیت ها در این حوزه اقدام کرده تا شاهد پیشگیری از وقوع جرایم در زمینه 

تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.
دبیر شــورای حفظ حقوق بیت المال اســتان اظهار کرد: در مواردی کــه برخی از اراضی 
ملی کاربری عمومی مانند فضای ســبز دارند و توسط راه و شهرسازی به شهرداری واگذار 
می شــوند، انتظار می رود شهرداری نیز به منظور پیشگیری از تصرف این اراضی با سرعت 

نسبت به اجرای برنامه های عمومی اقدام نماید.
قاضی درودی بر این نکته نیز تأکید کرد که فضای عمومی شهر از جمله ارتفاعات جنوب 
مشهد، پارک ملت و عرصه هایی نظیر آن به هیچ فرد، جریان و نهادی اختصاص نداشته و این 

حق تمامی مردم است که از این نعمت های ارزشمند خدادادی استفاده نمایند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی افزود: تمامی مسئوالن ارائه دهنده خدمات 
به اقشــار مختلف اجتماعی از جمله بانوان، کودکان، ورزشکاران، هنرمندان و... باید با تمام 

توان در مسیر خدمت رسانی به مردم با روحیه جهادی، کار و تالش مضاعف گام بردارند.

دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی:
 همه مسئوالن باید 

نسبت به حفظ حقوق بیت المال حساس باشند

خط قرمــز: رئیس ایســتگاه شــماره ۲4 
آتش نشانی مشــهد از مرگ دلخراش کارگری 
جوان در داخل فروشگاه لوازم یدکی موتور بر اثر 

گرفتار شدن سرش بین باالبر و دیوار خبر داد.
سر آتشیار حسن عظیمیان با بیان این مطلب 
گفت: در پــی تماس تلفنی با ســامانه ۱۲۵ 
مبنی بر وقوع حادثه برای فردی در درون یک 
مغازه فروش لوازم یدکی موتورسیکلت، ستاد 

فرماندهی آتش نشــانی بالفاصله گروه نجات 
ایستگاه شماره ۲ را به محل حادثه در خیابان 

۱7 شهریور مشهد اعزام کرد.
رئیس ایســتگاه شماره ۲4 آتش نشانی مشهد 
ادامه داد: نیروهای امدادی به محض رسیدن به 
محل حادثه مشاهده کردند داخل یک فروشگاه 
عرضه لوازم یدکی موتورسیکلت، مردی جوان 
حدود ۳۰ ساله )کارگر مغازه( به دلیل نامعلومی 

حین استفاده از باالبر از ناحیه سر و گردن بین 
باالبر و دیوار طبقه زیرزمین و همکف این مغازه 
گرفتار شده و به طرز دلخراشی فوت شده است.

سر آتشیار حســن عظیمیان افزود: نجاتگران 
آتش نشانی بالفاصله پس از قطع جریان اصلی 
برق و ایمن ســازی محل حادثه با اســتفاده از 
تجهیزات ویژه و ست های نجات هیدرولیکی، 
عملیات رهاسازی جسم بی جان این فرد را از 

البه الی باالبر و دیوار انجام داده و سپس پیکر 
این فرد را که فوت وی توســط تکنسین های 
اورژانس حاضر در محل تأیید شده بود، تحویل 

عوامل انتظامی دادند.
رئیس ایســتگاه شماره ۲4 آتش نشانی مشهد 
خاطرنشان کرد: تحقیقات بیشتر درباره علت 
و چگونگی بروز این حادثه توسط کارشناسان 

مربوطه در حال انجام است.

باالبر، مرگ دلخراش مرد جوان را رقم زد!
حادهث روزحادهث روز

     صفحه 3 خراسان

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت سهامی عام جوش واکسیژن 
ایران ثبت شده به شماره 7303و شناسه 

ملی 10380231056 
بدی��ن وس��یله از کلی��ه صاحبان س��هام ش��رکت 
س��هامی عام جوش و اکس��یژن ای��ران دعوت می 
ش��ود در جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی  س��الیانه 
این ش��رکت که در س��اعت 11 صبح روز دو شنبه 
مورخ 1399/4/16 در محل اصلی شرکت واقع در 
مش��هد کیلومتر 4 جاده سنتو )مش��هد –قوچان ( 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند 
دستور جلس��ه 1-اس��تماع گزارش هیئت مدیره 

برای عملکرد منتهی به 1398/12/29  
  2- استماع گزارش حس��ابرس وبازرس قانونی 

شرکت برای عملکرد منتهی به 1398/12/29  
 3-رس��یدگی و تصویب تراز نامه ، حس��اب سود 
وزیان برای سال مالی منتهی به 1398/12/29    

 4-تعیین حس��ابرس و بازرس قانونی برای سال 
مالی منتهی به 1399/12/30 

 5- تعیین روزنامه کثیر االنتشار 
6-انتخاب اعضاءهیئت مدیره 

ع هیئت مدیره  9
90
22
08

شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر تایباد نسبت به واگذاری به صورت اجاره 
اماکن مشروحه ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت شرکت در مزایده قید 
ش�ده در جدول ذیل اقدام نماید، لذا از کلیه افراد واجد ش�رایط دعوت می ش�ود جهت دریافت اس�ناد 

مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/03/24لغایت 99/04/10

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت14 مورخ99/04/10
زمان بازگشایی پاکات 99/04/11در محل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات 
خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

تعدادنام محلردیف
 مبلغ پایه
ماهیانه

 ضمانت شرکت در
مزایده )ریال(

1
قطعات زمین به شماره های 18-16-14-13-
 20-25-30-34 واقع در تیرپارک شهرداری

 جهت نصب کانکس و فروش مواد غذایی

8 
قطعه

 هر متر مربع
600/0009/300/000 ریال

2
 مغازه شماره 10 خیابان دارالسالم

12/100/0002/800/000 بابجنب کال موالنا

)) آگهی مزایده(( نوبت اول

/ع
99
02
19
9

ایوب سیدالحسینی-شهردارتایباد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
)نوبت اول( شرکت تعاونی خدمات بهداشتی 
درمانی تابش سالمت کارکنان بهداری شمال 

شرق شماره ثبت:59067 
تاریخ انتشار: 1399/03/24

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه ش��رکت تعاونی 
خدم��ات بهداش��تی درمانی تابش س��امت  کارکنان 
به��داری ش��مال ش��رق در س��اعت 12  روز ش��نبه  
مورخ1399/04/28 واقع در مشهد-قوچان –آزادی 
135- 135/3 پ��اک 6 برگ��زار م��ی ش��ود از کلی��ه 
اعضای محترم تقاضا می ش��ود جه��ت اتخاذ تصمیم 
نس��بت به موضوعات زیر در این جلس��ه حضور بهم 
رس��انند.اعضای محترم��ی که امکان حض��ور آنها در 
جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند ح��ق رای خود 
را ب��ه موجب وکالتنامه کتبی ب��ه فرد دیگری محول 
نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو 
حداکثر س��ه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای 
خواهد بود.اعضای متقاضی اعطاءنمایندگی به همراه 
وکیل مورد نظر خود از س��اعت 9 تا 11 روز سه شنبه 
1399/04/10 به محل دفتر شرکت مراجعه تا پس از 
تایید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز،ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دس��تور جلس��ه : 1-اس��تماع گزارش هی��ات مدیره 
و ب��ازرس    2- ارائ��ه گ��زارش ب��ازرس   3-ط��رح 
تصویب صورتهای مالی سال 96 الی 98   4-تصویب 
بودجه پیش��نهادی سال 99    5-انتخاب اعضاءاصلی 
هی��ات مدیره و علی البدل هیات مدیره   6-انتخاب 

بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
ضمنا داوطلبان عضویت در بازرسی  و هیئت مدیره 
ش��رکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر 
به مدت یک هفته  جهت ثبت نامه به دفتر ش��رکت 

تعاونی مراجعه و مدارک را ارائه نمایند. 
 هئی��ت مدیره ش��رکت تعاونی خدمات بهداش��تی 
درمانی تابش سامت کارکنان بهداری شمال شرق  ع 9

90
21
87

 99 -3 پی���رو آگه���ی چاپ ش���ده در تاری���خ22-
 21 ثبت���ی  پ���اک   16 کش���اورزی،ردیف  بان���ک 
صحیح می باشد- مساحت 2714/90 - اعیان260 

متر که بدین وسیله اصاح می گردد .
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
)نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
بهداری شمال شرق شماره ثبت:10738 

تاریخ انتشار: 1399/03/24
جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه ش��رکت تعاونی 
مصرف کارکنان بهداری ش��مال ش��رق در ساعت 13  
روز ش��نبه  م��ورخ1399/04/28 واقع در مش��هد-
قوچ��ان –آزادی 135- 135/3 پ��اک 6 برگ��زار 
می شود از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه 
حضور بهم رسانند. اعضای محترمی که امکان حضور 
آنها در جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند حق رای 
خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول 
نمایند که در ای��ن صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو 
حداکثر س��ه رای و هر ش��خص غیر عضو تنها یک رای 
خواهد بود. اعضای متقاضی اعطاءنمایندگی به همراه 
وکیل مورد نظر خود از س��اعت 9 تا 11 روز س��ه ش��نبه 
1399/04/10 به محل دفتر ش��رکت مراجعه تا پس از 
تایی��د وکالتنامه های مزبور توس��ط مق��ام مجاز،ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلس��ه : 1-اس��تماع گزارش هیات مدیره و 
بازرس    2- ارائه گزارش بازرس  3-طرح تصویب 
صورتهای مالی س��ال 96 ال��ی 98  4-تصویب بودجه 
پیش��نهادی س��ال 99   5-انتخاب اعضاءاصلی هیات 
مدی��ره و عل��ی الب��دل هی��ات مدی��ره   6-انتخ��اب 

بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
ضمنا داوطلبان عضویت در بازرسی  و هیئت مدیره 
ش��رکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر 
به مدت یک هفته  جهت ثبت نامه به دفتر ش��رکت 

تعاونی مراجعه و مدارک را ارائه نمایند. 
 هئیت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان 

بهداری شمال شرق  ع 9
90
21
89
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 گلزارهای شهدای اردبیل •
ساماندهی می شوند

بنیاد  مدیرکل  اردبیل: 
شــهید و امور ایثارگران 
استان اردبیل از ساماندهی 
تمامی گلزارهای شهدا در 

این استان خبر داد.
یاسر شاهی عنوان کرد: در 
حال حاضر 3 هزار و ۲۷۷ 

شهید در ۶۰۲ گلزار در مناطق مختلف این استان دفن شده اند و 
تاکنون ۵۰۴ گلزار شهدا ساماندهی شده است.

وی گفت: در مناطق روستایی استان نیز تاکنون ۲۶۱ تک مزار 
ســاماندهی نشــده که از این تعداد ۷۱ تک مزار در شهرستان 

مشگین شهر واقع شده است.
وی افزود: فقط ۲۵ درصد از گلزارهای شــهدای اســتان دارای 

روشنایی برق و 3۰ درصد نیز دارای تابلو هستند.

اشتغال به کار هزار و ۲۰۰ زندانی در فارس•
مدیــرکل  فــارس: 
زندان هــای فارس گفت: 
طی ماه  های اخیر به ۷هزار 
و 3۰۰ زندانی محبوس در 
زندان های فارس مرخصی 
داده شــده و حدود یک 
هــزار و ۲۰۰ زندانی نیز 

مشغول به کار شده اند.
اســحاق ابراهیمی در جلسه رؤسای حوزه های قضایی و مدیران 
سازمان های تابعه قوه قضائیه در استان فارس که با حضور رئیس 
قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به اینکه فارس بیشترین زندانیان 
را دارد، افزود: بیش از ۸۰ درصد زندان های استان قدمتی بیش از 
۸۰ سال دارند که در این خصوص باید ساخت پروژه ۵ هزار نفری 

شیراز پیگیری شود.

 تاالرهای پذیرایی •
تا اطالع ثانوی بسته می مانند

تهران: اســتاندار تهران 
گفت: با توجه به کاهش 
پروتکل هــای  رعایــت 
مردم،  از سوی  بهداشتی 
و  عروســی  تاالرهــای 
پذیرایی در استان تا اطالع 

ثانوی تعطیل است.
انوشیروان محسنی بندپی اظهار کرد: اکنون رستوران داران عالوه 
بر خدمات بیرون بر، می توانند با رعایت دستورالعمل بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی به صورت حضوری از متقاضیان پذیرایی 
کنند. وی تصریح کرد: بازرسان بر نحوه فعالیت و رعایت اصول 
بهداشتی در رستوران ها و کافی شاپ ها نظارت می کنند و با افراد 

خاطی از طریق قانون به شدت برخورد می شود.

 تحویل واحدهای مسکونی ایتام •
تا پایان 99

مرکزی: استاندار مرکزی 
گفــت: در حــال حاضر 
حدود نیمــی از اعتبارات 
الزم برای ســاخت و ساز 
هزار واحد مســکونی در 
با همکاری  استان  سطح 
کمیته امداد تأمین شده 

است که با در نظر گرفتن اولویت، واحدهای مسکونی ایتام استان 
تا پایان سال جاری در اختیارشان قرار می گیرد.

سید علی آقازاده به ساخت حدود هزار واحد مسکونی برای افراد 
تحت پوشش کمیته امداد در سال گذشته اشاره کرد و افزود: هم 
اکنون زمین این هزار واحد مسکونی در استان تأمین شده و برای 

ساخت و ساز در اختیار کمیته امداد قرار گرفته است.

 استفاده از ماسک •
در اداره های بوشهر اجباری شد 

بوشهر  استاندار  بوشهر: 
شــنبه  روز  از  گفــت: 
رعایت  بر  نظارت  )امروز( 
پروتکل های بهداشتی در 
اداره های استان با جدیت 
انجام خواهد شد و استفاده 
از ماسک برای کارکنان و 

مراجعان اجباری خواهد بود.
عبدالکریم گراوند در نشست ستاد استانی مقابله با کرونا در استان 
بوشهر اظهار کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی و همچنین زدن ماســک در ترمینال های مســافری، 
فرودگاه ها و اسکله های مســافری اجباری است و اداره های کل 
مرتبط هم مکلف به نظارت جدی بر این مصوبه هســتند. وی 
تأکید کرد: کارکنان اداره ها هم موظفند از روز شنبه با ماسک در 
محل کار حاضر شده و مراجعان هم باید از ماسک استفاده کنند.

 جزئیات آتش سوزی هفت لنج •
در اسکله بندرکنگ 

هرمــزگان: فرمانــدار 
بندرلنگــه  شهرســتان 
بــه تشــریح جزئیــات 
آتش سوزی هفت لنج در 
اسکله صیادی بندرکنگ 
بندرلنگــه  شهرســتان 

پرداخت.
علی نیکوئــی اظهار کرد: آتش ســوزی در ســاعت های پایانی 
پنجشنبه شب گذشته سبب از بین رفتن هفت فروند لنج صیادی 
چوبی و فایبرگالس و تعدادی قایق در اسکله صیادی بندرکنگ 

شد.
فرماندار شهرستان بندرلنگه با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه 
مصدوم و تلفات جانی نداشت، خاطرنشان کرد: در این بندرگاه 
۱۶۰ فروند لنج صیادی و ۴۰۰ فروند قایق موتوری پهلو گرفته بود 
که با تالش آتش نشانی بندرلنگه، بندر شناس، فرودگاه و منطقه 

پنجم نیروی دریایی سپاه از آتش گرفتن آن ها جلوگیری شد.

 بهره برداری از ۵۰ کالس درس •
در دشت  آزادگان 

مدیرکل  خوزســتان: 
نوسازی، توسعه و تجهیز 
از  خوزســتان  مــدارس 
بهره بــرداری بیش از ۵۰ 
در دشــت  کالس درس 
آزادگان تــا پایان ســال 

خبر داد.
علی قربانی عنوان کرد: اولویت ما در اداره  کل نوســازی مدارس، 

تکمیل پروژه های آموزشی نیمه تمام است.  
وی افزود: با توجه به تأمین اعتبارات ملی و اســتانی و پیشرفت 
فیزیکی پروژه ها، سعی کردیم موانع اجرایی را حذف کنیم و به 
آموزش و پرورش اعالم کردیم پروژه هایی که تأمین اعتبار شده اند، 

در مهر و بهمن سال جاری به بهره برداری می رسند.

 تکذیب خبر راه اندازی پلیس کرونا •
در آبادان

تهران: نیــروی انتظامی جمهوری اســالمی ایــران با صدور 
اطالعیه ای خبر راه اندازی پلیس کرونا در آبادان را تکذیب و تأکید 

کرد که پلیس مجری مصوبات ستاد ملی مقابله با کروناست. 
نیروی انتظامی در اطالعیه ای ضمن تکذیب خبر راه اندازی پلیس 
کرونا، اعالم کرد: به اطالع می رســاند این نیرو به عنوان یکی از 
اعضای کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا در چارچوب سیاست ها و مصوبات ابالغی ستاد ملی 
فعالیت کرده و هرگونه اعالم ممنوعیت و یا محدودیت خارج از 
تصمیمات اعالم شده توسط کمیته اجتماعی انتظامی ستاد، فاقد 

اعتبار قانونی است.

برخورد با ۱۷ تور غیرمجاز در گیالن•
رشت: معاون گردشگری 
از  گیالن  میراث فرهنگی 
شناسایی و برخورد با ۱۷ 
غیرمجاز  گردشگری  تور 

در این استان خبر داد.
حمیدرضا آذرپور در جمع 
کرد:  اظهــار  خبرنگاران 
این افراد بدون توجه به مقررات و قوانین وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی با ایجاد گروه هایی در فضای مجازی 
و تبلیــغ تور اقدام به اجرای تور بدون رعایت دســتورالعمل ها و 
اســتانداردهای مصوب معاونت گردشگری می کردند که پس از 

شناسایی به مراجع قضایی معرفی شدند. 
وی گفــت: چنانچه اگر افراد یا گروه هایــی بخواهند به صورت 
خودسرانه اقدام به تبلیغ، اجرا و فروش خدمات گردشگری نمایند 
براساس بند ۷ قانون صنعت گردشگری با آن ها برخورد خواهد 

شد.

 مجموعه گردشگری تاالب زریبار •
تعطیل است

ســنندج: مدیرکل حفاظت محیط زیســت کردستان گفت: 
مجموعه گردشگری تاالب زریبار براساس دستور ستاد مقابله با 

کرونای استان تا اطالع ثانوی تعطیل است.
فریبا رضایی بیان کرد: این تصمیم در راستای جلوگیری از شیوع 
بیشتر بیماری کرونا گرفته شده و انتظار داریم مردم و گردشگران 
به منظور حفظ سالمتی خود و دیگران از مراجعه به مکان های 

شلوغ و پرتردد از جمله دریاچه زریبار خودداری کنند.
وی یادآور شــد: با پایان یافتن قرارداد رســمی اجاره محدوده 
گردشــگری دریاچه زریبار که در اختیار شهرداری بود، اکنون 
مدیریت این محدوده به حفاظت محیط زیست واگذار شده است.

 غیزانیه اهواز •
همچنان در بی آبی به سر می برد

اهــواز: فرمانده ســپاه 
عصــر  ولــی  حضــرت 
با وجود  خوزستان گفت: 
فاز  اینکــه گفته شــده 
نخست پروژه آبرسانی به 
روســتاهای غیزانیه اهواز 
هفته آینده به بهره برداری 

می رسد، اما همچنان غیزانیه دربی آبی به سر می برد.
ســردار حسن شاهوارپور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از 
مسائل و مشــکالتی که اکنون با آن در استان خوزستان روبه رو 
هستیم، بحث مشکالت کمبود آب در روستاهای بخش غیزانیه 

اهواز است.

قطب تولید پارچه کشور در رکود به سر می برد

صنعت نساجی اصفهان در انتظار باز شدن گره مشکالت 
اصفهان: از مجموع ۹ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی 
در استان اصفهان، ۲ هزار و 3۰۰ واحد در صنعت 
نساجی با ۱۱۷ هزار نیروی کار فعالیت می کنند 
که این آمار خود گواه قطبیت این استان در تولید 

پارچه و صنعت نساجی است.
باوجوداینکه استان اصفهان را از دیرباز به قطب 
صنعت نساجی کشور می شناســند، اما مدتی 
اســت که بنا بر تحریم های ظالمانه، فرسودگی 
ماشین آالت، نبود بازار فروش و همچنین دالیل 
دیگر که در این گزارش ســعی داریم نگاهی به 
آن ها داشته باشیم این صنعت وضعیت چندان 
خوبی نداشته و بسیاری از واحدهای تولیدی را به 

تعطیلی و رکود کشانده است.
 
قاچاق کاال بالی جان تولیدکنندگان س

وفور لباس ها و پارچه های ترک که توانسته نظر 
مصرف کنندگان را در ایران به خود جلب کند این 
روزها قاچاقچیان را بر آن داشته تا نانی از تنور این 

بازار داغ برای خود مهیا کنند.
رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان بابیان اینکه 
واردات قاچاق مشکل نساجی اصفهان را چند برابر 
کرده است، بیان می کند: اکنون ۴۸ درصد صنایع 
کوچک و متوسط تولید پارچه در استان اصفهان 
تعطیل  شده و بسیاری در این زمینه خانه نشین 

شده اند.
احمد تقی زاده معتقد است تولیدکنندگانی که در 
اصفهان نقشی در واردات پارچه دارند می توانند با 
رقابتی مناسب به شرایط بهبود فکر کنند، اما با 
این تفاسیر و با مشکالتی که وجود دارد ممکن 

است تولید داخل را از دست بدهیم.
وی اذعان می کند: فروش بازارپســند و از طرفی 
سود قابل توجه پارچه های خارجی، طبیعی است 
که واردکنندگان و حتــی قاچاقچیان را به این 

سمت سوق بدهد.

حمایت از صنعت نساجیس
رئیس هیئت مدیره انجمــن کارفرمایان صنایع 
نساجی استان اصفهان حمایت از تولیدکننده را 
برای رقابت با تولیدکننده خارجی الزامی دانسته 
و می گوید: در هیچ کشوری بهره باالی ۶ درصد 
برای صنایع منظور نمی شود ولی در ایران صنایع 
مجبــور به پرداخت ۱۵ تا ۲۷ درصد بهره بانکی 
هســتند که به طبع این موضوع قدرت رقابت را 

سلب می کند.

حبیب اهلل شاه کرمی گفت: یکی از مهم ترین این 
چالش ها، مالیات بر ارزش افزوده است که به جای 
آنکه در آخرین مرحله از مصرف کننده گرفته شود 
همانند سایر کشورها از واحدهای تولیدی وصول 
می شــود. وی همچنین با اشاره به اینکه نسبت 
سرمایه گذاری در صنعت نساجی استان، ۵ درصد 
و اشتغال آن ۱3 درصد است، گفت: پرداخت حق 
بیمه ۲3 درصدی که در هیچ جای دنیا مرسوم 
نیست فشار مضاعفی به کارفرمایان وارد می کند.

رئیس هیئت مدیــره انجمن کارفرمایان صنعت 
نساجی استان اصفهان، قاچاق کاال را یکی دیگر 
از مشکالت این صنعت برشمرد و گفت: پوشاک 
و منسوجات وارداتی در مناطق آزاد به راحتی وارد 
می شوند و توســط مردم در استان ها به فروش 
می رسند. وی تأسیس شهرک نساجی و پوشاک 
در این استان را یکی از راهکار های رفع مشکالت 
دانست و ادامه داد: مقدمات تأسیس این شهرک 
شامل جانمایی زمین در محدوده بین شاهین شهر 
و اصفهان انجام  شده و زیرساخت های این پروژه 

اقتصادی در دست اقدام است.

اصفهان متولی میز نساجی س
دبیر انجمن صنعت نســاجی اصفهان نیز گفت: 
خدمت گذاری به صنعت نســاجی با عنوان میز 
نساجی به این اســتان محول شد که قرار است 
مشکالت اقتصادی و بازرگانی این صنعت در آن 

برطرف شود.
مظفر چلمقانی بابیان اینکه 
قطب  بزرگ ترین  اصفهــان 
نســاجی کشــور با ۲ هزار و 
است،  نســاجی  واحد   3۰۰
افزود: یکی از محاسن صنعت 
نساجی این بوده که از حلقه 
اول پاالیشــگاه، پتروشیمی، 
پلــی اکریــل، کارخانه های 
الیاف، نخ و چاپ در اصفهان 

تولید می شود.
وی بیان کرد: در کشور حدود 
۸ هزار واحد نساجی عالوه بر 
۶ هزار کارگاه دیگر وجود دارد 
که دست کم ۱3۰ هزار نفر در 

این صنعت اشتغال دارند.
وی ادامــه داد: به همین دلیل خدمت گذاری به 
صنعت نساجی با عنوان میز نساجی به اصفهان 
محول شده و قرار اســت در این میز مشکالت 

اقتصادی و بازرگانی این صنعت برطرف شود. 

نوسازی ماشین آالتس
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان نیز 
بابیان اینکه این استان قطب صنایع نساجی کشور 
محسوب می شود، اضافه کرد: برای نخستین بار 
در کشور مجوز ثبت سفارش به صنوف تولیدی 

نســاجی در اصفهان ارائه  شده 
و خیلی از این صنوف در حال 
ماشــین آالت خود  نوســازی 
هستند و ماشین های جدید را 
قدیمی  ماشین آالت  جایگزین 

می کنند.
بابیــان اینکه  ایــرج موفــق 
بیشــتر واحدهای تولیدی این 
واردات  تعرفــه  روی  اســتان 
مــواد اولیــه اعتــراض دارند 
و  انجمــن صادرکننــدگان و 
واردکنندگان باید برای اصالح 
این تعرفه ها اقــدام کند ،ادامه 
داد: مســیر تولید و اشــتغال 
نیاز به تصمیمــات پایدار دارد، 
 سرمایه گذاران نیازمند امنیت در افق بلندمدت 
هســتند، بنابراین تصمیم های مقطعی گرچه 
گریزناپذیرند، اما ممکن است اثرات مقطعی خود 
را خنثی کنند، زیرا امنیت سرمایه گذاری را دچار 

مخاطره می کنند.
وی بابیان اینکه باید نظم و ترتیب خاصی برای 
۱۵ کشور همســایه در صادرات و واردات ایجاد 
کنیم، تصریح کرد: باید بررســی دقیق در مورد  
کاالهایی که از این کشــورها به اســتان وارد و 
کاالهایی که صادر می شود، انجام شود تا بتوانیم 

حجم صادرات محصوالت را افزایش دهیم.

بهره بانکی، 
تحریم  های 

ظالمانه، فرسودگی 
ماشین آالت، نبود 

بازار فروش و ورود 
پارچه های قاچاق 

صنعت نساجی 
اصفهان را به رکود 

کشانده است

بــرشبــرش
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ارومیه: گرچه کمتر از ۱۲ درصد ســاختمان های کشــور بیمه 
آتش سوزی و کمتر از ۷ درصد آن ها بیمه زلزله دارند، اما واحدهای 
مسکن مهر همگی بیمه حوادث غیرمترقبه هستند؛ بیمه ای که 
زلزله زدگان کرمانشاهی در سال ۹۶ پس از زلزله ماه ها با آن سروکله 
زدند و حتی استاندار تهدید کرد که از شرکت بیمه گذار شکایت 
می کند. حال همین موضوع دیرکرد پرداخت بیمه ها در زلزله قطور 

دوباره نمایان شده است.
پرداخت خسارت از محل صندوق های بیمه در حوادث غیرمترقبه 
همواره یکی از مشکالتی بوده که مردم به ویژه روستاییان زیان دیده 
از آن شکایت داشتند چنان که در سال ۹۶ استاندار کرمانشاه تعلل 

شرکت های بیمه را به منزله بازی با اعصاب مردم تلقی کرد!
در آذربایجان غربی نیز بار دیگر این مشــکالت برجســته شده و 
درحالی که بسیاری از مردم چشم انتظار دریافت غرامت هستند، اما 
ظاهراً جبران این خســارت ها در پیچ وخم اداری بیمه ها گرفتار و 
رقم های کارشناسی شده مورد قبول مردم و حتی مسئوالن نیست.

چهارم اســفند ابتدا منطقه »قطور« و ســپس »زرآباد« خوی با 
زمین لرزه نســبتاً شــدیدی لرزید که این امر در مجموع موجب 
مصدومیت حدود ۱۰۴ نفر، بستری شدن ۱۰ نفر، تلف شدن صدها 
رأس دام، تخریب ۴ هزار واحد مسکونی و وارد شدن خسارت های 

جزئی به یک هزار واحد دیگر در روستاهای خوی و سلماس شد.

برآوردهای شرکت بیمه قابل قبول نیستس
برآورد خسارت شرکت های بیمه برای پرداخت خسارت به گونه ای 

اســت که تاکنون منجر به اعتراض بســیاری از مدیران اســتان 
آذربایجان غربی و حتی شخص استاندار شده است.

محمدمهدی شــهریاری بارها و در جلســات متعدد به این نکته 
تأکید کرده اســت که برآوردهای شــرکت بیمه طرف قرارداد از 
میزان خســارت های وارده به قطور مورد قبول نیســت و باید در 
کارشناســی های انجام شــده تجدیدنظر صورت گیرد و بر اساس 

تفاهم نامه منعقده عمل شود.
اســتاندار اضافه کرد: خسارت های پرداختی برای اماکن روستایی 

از طرف بیمه تا زمان شروع عملیات بازسازی قابل برداشت نیست.

بیمه خسارت را کامل پرداخت کندس
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز گفت: 
بیمه عامل باید به تعهدات خود عمل و خسارت واحدهای زلزله زده 

قطور را بر اساس توافق نامه به صورت کامل پرداخت کند. 
آیدین رحمانی در خصوص رسیدگی به مشکالت بیمه واحدهای 
خســارت دیده از زلزله قطور با انتقــاد از تعلل در زمینه پرداخت 
خسارت زلزله زدگان شمال آذربایجان، افزود: انتظار می رود شرکت 

بیمه گذار به تعهدات خود براساس قرارداد عمل کند.
وی بابیان اینکه تعلل انجام گرفته به هیچ وجه قابل  قبول نیســت، 
اظهار کرد: عده ای از هم اســتانی های ما دچار بحران و خســارت 
شــده اند و با گذشــت حدود ســه ماه همچنان در چادر زندگی 

می کنند و ما موظف به رسیدگی و حل مشکالت آنان هستیم.
 وی ادامه داد: مجموع خســارت واحدهای آســیب دیده در زلزله 

قطور خوی افزون بر 3۰ میلیارد تومان برآورد شده که از مجموع 
۲هزار و ۱3۱ واحدی که برای دریافت خســارت معرفی  شده اند 
تاکنــون برای یک هزار و 3۹۸ واحد بیــش از ۱۵ میلیارد تومان 

خسارت پرداخت  شده است.

آخرین روند بازسازی قطور س
در همین راســتا مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان بابیان اینکه 
تاکنون برای ۲ هزار و ۹۱۴ واحد مسکونی پروانه ساخت براساس 
طرح هادی صادر شده اســت، اظهار کرد: تاکنون ۲  هزار و 3۰۰ 

واحد مسکونی تخریبی نیز آواربرداری شده است.
امیرعباس جعفری افزود: در حــال حاضر یک هزار و 3۴۰ واحد 
وارد مرحله پی کنی، ۱۷۵ واحد وارد مرحله فونداســیون و ۱۱۰ 
واحد وارد مرحله نصب اسکلت فلزی شده اند. وی تأکید کرد: روند 
امدادرسانی توسط کارشناسان بنیاد مسکن آذربایجان بدون وقفه 
همچنــان ادامه دارد. مدیرکل مدیریت بحــران آذربایجان گفت: 
عملیات آواربرداری واحدهای خسارت دیده از زلزله قطور به پایان 

رسیده و وارد مرحله اجرایی ساخت وساز شده است.

گالیه خسارت دیدگان و مسئوالن از نحوه پرداخت خسارت 

صندوقهایبیمهتنزلزلهزدگانرامیلرزانند!
گزارشگزارش

۷83۰zadehalireza@gmail.comجدول
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۱. آلودگــی هــوا تاثیــر مســتقیم براین 
عارضــه خطرناک دارد- دســتگاه نمایش 
فیلم ۲. حیلــه و فریب - غــذای کفش- 
الکتریکــی  پتانســیل  اختــالف   واحــد 
3. پسته کوهی- آموختنی لقمان- ابزارکار 
نجــار- ناشــنوا ۴. لنگه در- روشــی برای 
 پخــت برنج- ذلیل شــده- لوله تنفســی 
۵. از نیروهای چهارگانه ارتشی- پرحرف- 
واصل سگدســت و میل فرمــان ۶. ظاهر 
التهابــی  بیماری هــای  از   - ســاختمان 
روده- سرگذست قدما ۷. شهری در کانادا- 
پوشاننده است و از صفات باریتعالی- ضمیری 
در دســتور زبان عرب ۸. بــاالی فرنگی- 
 گرانمایه تر- قطره اشک- نفس نفس خسته 
 ۹. نوعی لنز عکاســی- دیلم- رسم و سنت 
۱۰. بی صــدا مانده- هویج- خویشــاوندی 
۱۱. گاز بی رنــگ و بوی شــیمیایی- غالم 
خاص امام علی»ع« که به دســتور حجاج 
 ابن یوســف به شــهادت رســید- نوشین 
۱۲. بســیار پرنــور- مســابقات حرفه ای 
فوتبال اسپانیا- درس خوانده و باسواد- نام 

ترکــی ۱3. لحظه- خانه زنبــور- طریق و 
سبیل- خودپسندی و غرور ۱۴. نبرد- علم 
مــواد- رایزنی کردن ۱۵. امتیازی در ورزش 

کاراته- دوران میانه زیستی زمین

۱. ششــمین برج سال شمسی- سه کشور 
ایران ، پاکستان و ترکیه در سال ۱۹۶۲آن را 
 پایه ریزی کردند ۲. ایالت سوئیســی- وت 
3. ســبزی خردکردنی- بخت و شانس هم 
معنی می دهد- حیله گر- نقیض کل ۴. خدای 
درویش- طبایع- درخت زبان گنجشــک- 
خبرگزاری رسمی کویت ۵. آینده- مردن- 
ترمــز کشــتی ۶. ســاده دل- رودخانه ای 
 پــرآب در خوزســتان- بنــد و گرفتاری 
۷. دروازه- آزاده دشــت کربــال- گیاهی از 
تیــره نعناعیان که بــه آن پونه کوهی هم 
می گویند ۸. عدد نخست- پرنده سحرخیز- 
از صبحانه جات- دریا ۹. نویسنده اسپانیایی 
 »دن کیشوت« – مروارید درشت- سر و راز 
۱۰. وسط و میان- شــهر صنعتی- لباس 
شــنا ۱۱. گرد جامدات- از کمک غذاهای 

گیاهی- شکوه کردن ۱۲. خداوند- پسوند شباهت- دانه 
خوراکی بومی مناطق امریکای جنوبی که شبیه برنج 
طبخ می شــود– شب آبادی ۱3. برهنه- نام دخترانه- 
ســوره زنان- محله و برزن ۱۴. هیئت دولت- تساوی 

۱۵. اتاقک ظهور و چاپ عکس آنالوگ – فهمیدن

  افقی

  عمودی
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