
۵۰ مبتال به کرونا پس از هر مراسم عروسی و عزا!جنگ با »قلم نی« و »قلمو«
یک مسئول عنوان کردگفت و گوی قدس با نقاش و خوشنویس سال های دفاع مقدس

 جنگ الیه هــای پنهان بســیاری دارد. بــه اندازه 
تک تک همه آدم هایی که در هشــت ســال دفاع 
مقدس در قسمت های مختلف آن حضور داشته اند، 
روایت ها و نکات زیادی وجود دارد.به ســراغ یکی از 
هنرمندان نقاش و خوشــنویس آن دوران که اکنون 
بازنشسته سپاه است، می روم. از خاطرات آن دوران 

برایم می گوید و به نقش تبلیغات اشاره ...

رئیس گــروه بیماری هــای واگیر مرکز بهداشــت 
آذربایجان شــرقی گفت: پس از برگزاری هر مراســم 
عروســی یا عزا حــدود ۵۰ نفر مبتال بــه کرونا در 
 میان شــرکت کنندگان شناسایی می کنیم. سیمین 
خیاط  زاده بیان کرد: با وجود اینکه هنوز مجوز برگزاری 
مراسم های بزرگ مانند عروســی ها و عزاداری ها در 

تعداد زیاد را نداده ایم، اما متأسفانه ...
.......صفحه 4 .......صفحه 2 
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والدین گـزارش کنند
 با افزایش تعداد مبتالیان

به کووید 19 صورت گرفت 

مشهد در شرایط 
هشدار کرونایی 

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
در گفت وگو با قدس عنوان کرد

فروش خودروهای 
 احتکار شده 

با قیمت مصوب 

......همین صفحه

ایرنا: اســتاندار خراسان رضوی با اشاره به ویروس کرونا 
در این اســتان گفت: کرونا همچنان در دنیا وجود دارد. 
تاکنون با همراهی و مساعدت همه دستگاه ها این بیماری 

مدیریت شد و شرایط قابل قبولی پیدا کردیم.
رزم حســینی که در جلســه شــورای اداری خراسان 
رضوی ســخن می گفت، ادامه داد: از آســتان قدس 
رضوی و تولیت آن نیز به خاطر همکاری خیلی خوب 

تشکر می کنیم.
وی ادامه داد: اماکن مذهبی، مساجد و نمازهای جمعه  
بهتر از هر جای دیگر و ســایر اماکن دستورالعمل های 
مقابله با کرونا را رعایت کردند. دستورالعمل های بهداشتی 
همچنان باید رعایت شــود و نباید از این ویروس غفلت 
کرد. ایران در حوزه آسیب های اجتماعی و بیماری های 
پس از کرونا جایگاه خوبی نسبت به دیگر کشورها دارد 

که بخشی از آن مربوط به مسائل مذهبی است.
وی در ادامه با اشــاره به حکم وزیر کشور در زمینه 
تشکیل ستاد ویژه تدابیر اقتصادی استان نیز ادامه 
داد: همه پذیرفته اند که نظام اداری ما با مشکالتی 
روبه روســت که از جمله آن ها تمرکزگرایی اســت. 
خراســان رضوی به عنوان طرح آزمایشــی ســتاد 
تدابیر ویژه اقتصادی را تشکیل داده تا تصمیم های 
محلی در این ستاد گرفته شود، این ستاد همچنین 
کار فرهنگــی، اجتماعی و امنیتی انجام می دهد که 
منجر به اتفاق های خوبی خواهد شد و هر هفته دو 
جلسه با مســئوالن منتخب برگزار خواهد کرد. وی 
گفت: در این ســتاد، تصمیم های بزرگی در زمینه 
گره گشایی از مشــکالت و طرح های بر زمین مانده 
اتخاذ خواهد شــد. برای تعییــن تکلیف طرح ثامن 

هم کار خواهیم کرد.

قدسباهمکاریآموزشوپرورشتخلفدریافتشهریهنامنویسیمدارسدولتیراپیگیریمیکند

.......صفحه 2 

به بهانه زمزمه یک تغییر 
در خراسان رضوی

 سکانداری استانداری 
 جایگاه آزمون 

و خطا نیست 

اســتان خراســان رضوی و برخی مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد به علت روند شیوع کرونا در شــرایط هشدار قرار 
گرفته اند.مســئول کارگروه اطالع رسانی بیماری کرونا دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد با قطعیت درباره وضعیت قرمز شیوع کرونا در مشهد 
به خبرنگار ما گفت: عدم رعایت موازین و دستورالعمل های بهداشتی 

موجب افزایش چشمگیر مبتالیان در مناطق...

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 
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     صفحه 1 خراسان

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

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
تولید پالستیک مشهد  «  

اتحادیه های  بازرسان  انتخابات هیئت مدیره و  نامه اجرایی برگزاری  1 « ماده » 6 « آئین   « به استناد تبصره 
صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 99/03/03 کمیسیون نظارت بر 
اتحادیه صنف تولید  بازرس  و  ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره  سازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله 
پالستیک مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت می شود ظرف مدت 15 روز ) از روز سه شنبه مورخ 99/04/03 
 - )iranianasnaf.ir ( شخصًا با مدارک ذیل،  ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف ) تا روزسه شنبه مورخ 99/04/17
سامانه ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی، 
نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا 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 مشهد، واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 

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 حداقل 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
ایرانیان  اجرائی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

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

علیرضا ساالریمدیره اتحادیه ، الزامی است .
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول شركت تعاونی تولیدی توزیعی نظام مهندسی معدن تحول و عدالت رضا  تاریخ انتشار: 99/04/01
مجمع عمومی عادی س��االنه نوبت اول ش��رکت تعاونی تولیدی توزیعی نظام مهندسی معدن تحول و عدالت رضا روز چهارشنبه مورخ 1399/05/01 رأس ساعت 
12:30 در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در بلوار خیام- چهارراه ارشاد – خیابان پیام 8 - پالك 50 طبقه سوم برگزار می گردد . لذا از کلیه اعضای محترم دعوت 

می شود جهت اتخاذ تصمیم  نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
دس��تور جلس��ه: 1-گزارش هیئت مدیره و بازرس��ین در مورد عملکرد س��ال 1398  2- طرح و تصویب صورتهای مالی و عملکرد سال 1398    3- طرح و تصویب 

بودجه پیشنهادی سال 1399    4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 1399    5- تعیین روزنامه کثیر االنتشار
ضمنًا کس��انی که کاندید س��مت بازرس��ی شرکت می باشند از تاریخ انتشار آگهی تا روز قبل از برگزاری مجمع به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و فرم مربوطه را 
تکمیل نمایند و اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مذکور میسر نمی باشد وکیل و موکل می توانند در روزهای99/04/31 و99/04/30  در ساعات  

اداری به دفتر شرکت مراجعه و فرم وکالت را تنظیم نمایند. هر عضو می تواند وکالت سه نفر و غیر عضو وکالت یك نفر را دارا باشد. 
/ع هیئت مدیره 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شركت تعاونی حمل و نقل سیمان 

خود راننده استان خراسان رضوی
 نوبت اول 

تاریخ انتشار  نوبت اول: 1399/04/01
بدینوس��یله از کلی��ه اعض��اء ش��رکت تعاونی دعوت 
به عمل می آید در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطور 
فوق الع��اده نوب��ت اول ک��ه در س��اعت 17 مورخ��ه 
1399/04/23 در محل شرکت تعاونی واقع در جاده 
س��یمان کیلومت��ر 18 بعد از روس��تای فارمد برگزار 

میگردد حضور به هم رسانید.
دستورجلس��ه: 1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره و 

بازرسان
2- طرح و تصویب صورت مالی سال 1398

3- اتخاذ تصمیم در خصوص پیش بینی بودجه 1399
4- رأی گیری و انتخاب هیئت مدیره و بازرسان

تذکر: در صورتیکه حضور عضوی در جلس��ه میس��ر 
نباش��د می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه 
به عضو دیگ��ر واگذار نماید. عضو متقاضی میتواند 
ب��ه هم��راه نماین��ده قانون��ی خ��ود در تاریخ ه��ای 
1399/04/21 و 1399/04/22 از ساعت 9 الی 13 به 
آدرس دفتر ش��رکت مراجعه و ب��رگ وکالت خود را 
ارائه نماید. در اینصورت هر فرد عالوه بر رأی خود 
میتواند وکالت س��ه نفر را داش��ته باشد. همچنین 
اف��رادی ک��ه تمای��ل ب��ه کاندیدات��وری در هیئ��ت 
مدیره و بازرس��ی را دارن��د میتوانند در تاریخ های 
1399/04/16 و 1399/04/17 از س��اعت 9 الی 13 به 
دفتر ش��رکت مراجعه و فرم مربوط به کاندیداتوری 

را تکمیل نمایند.
ع  هیئت مدیره تعاونی خودراننده سیمان   9
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

 سینماهای خراسان شمالی 
از امروز بازگشایی می شوند

بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرست معاونت امور هنری 
ارشاد اسالمی خراسان شمالی گفت: بر اساس اعالم ستاد 
ملی مقابله با کرونا قرار اســت سینماها از ابتدای تیرماه با 
رعایــت پروتکل خاص و با ظرفیتی محدودتر بازگشــایی 
شوند.حیدری خاطرنشان کرد: سینماهای گلشن، عمیق و 
داریوش در بجنورد، سینما نسیم در اسفراین، سینما غدیر 
در شیروان، سینما اندیشه در مانه و سملقان و سینما یاس 
در شهر تیتکانلو شهرستان فاروج آمادگی کامل خود را برای 
میزبانی از اکران فیلم های سینمایی اعالم کردند.وی تصریح 
کرد: در مقطع بازگشایی و تا اعالم وضعیت سفید قطعی، 
ظرفیت فروش بلیت برای هر سالن تا سقف ۵۰ درصد مجاز 
است، رعایت فاصله گذاری برای مراجعه کنندگان الزامی است.

محبوبه علیپور: اســتان خراسان رضوی و برخی مناطق 
زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به علت روند شیوع 

کرونا در شرایط هشدار قرار گرفته اند.
مســئول کارگروه اطالع رسانی بیماری کرونا دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد با قطعیت درباره وضعیت قرمز شــیوع 
کرونا در مشــهد به خبرنگار ما گفــت: عدم رعایت موازین 
و دســتورالعمل های بهداشــتی موجب افزایش چشمگیر 
مبتالیان در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

شده است.
دکتر حمیدرضا رحیمی افزود: عالوه بر مشهد شهرستان های 

تایباد، تربت جام، بجستان و گناباد نیز از نظر کرونا وضعیت 
قرمز دارند و ۱4 شهرســتان استان در وضعیت سفید و ۱2 
شهرســتان در وضعیت زرد هستند. چنان که خوشبختانه 
بردســکن که در روزهای گذشته در شرایط زرد و کم خطر 
قرار داشــت به منطقه سفید تغییر وضعیت داده است.وی 
همچنین اظهار کرد: هم استانی های ما می توانند با مراجعه 
به سایت »ماسک« نسبت به وضعیت منطقه زندگی خود 
در زمینه شــیوع کرونا آگاه شوند. همچنین نحوه ارزیابی و 
تعیین وضعیت پرخطر مناطق شــهر مشهد نیز در سامانه 
اطالع رســانی، خود ارزیابی و ثبت بیماران کرونا، براســاس 

اطالعاتی است که مراجعه کنندگان به مراکز درمانی از محل 
سکونت خود اعالم کرده اند. 

شــایان ذکر است، براساس دســتورالعمل های صادر شده، 
چنانچه متوسط تعداد بستری در ۱۰هزار نفر کمتر از یک 
نفر باشــد وضعیت سفید تلقی شــده و اگر بین یک تا سه 
مورد باشد زرد به شمار می آید. همچنین بیشتر از سه بیمار 

بستری در ۱۰ هزار نفر را قرمز می دانند.
دبیر کارگــروه مراقبت و درمان کووید۱۹ دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشــهد نیز با بیان اینکه از اول تیر ماه با دستور 
رئیس دانشــگاه، ۵۰ درصد ظرفیت تمامی بیمارستان های 
زیر پوشش به بیماران کرونایی اختصاص می یابد، اظهار کرد: 
عالوه بر این تمامی بیمارســتان های زیر پوشش موظف به 

رعایت تریاژ دو سطحی هستند.
دکتر علی اصغر انجیدنی با بیان اینکه با وجود پیش بینی های 
ابتدایی در زمینه بیماری کووید۱۹ و کاهش آمارها در فصل 

گرما امــا این پیش بینی ها صحیح نبود و در دو هفته اخیر 
آمار ابتالی بیماران سرپایی و بستری در مناطق زیر پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد به طور چشمگیری افزایش 
یافته است، تأکید کرد: در حال حاضر باید برنامه ریزی های 
مدون طوالنی مدت برای مدیریت درمان کرونا صورت گیرد 

تا بتوان با کمترین آسیب از این بحران عبور کرد.
 PCR وی افزود: در حال حاضر حداکثر ظرفیت آزمایش های
در دانشــگاه ۶۰۰ الی ۷۰۰ مورد در روز اســت که باید این 
میــزان را در مدت زمان کوتاه به یک هزار مورد در روز و در 

آینده به 2هزار آزمایش در روز رساند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ســه آزمایشگاه خصوصی 
در این حوزه فعال شده اند و به زودی آزمایشگاه بیمارستان 
رضوی نیز در این حوزه فعال خواهد شــد، افزود: همچنین 
افزایش ظرفیت آزمایشگاه بیمارستان امام رضا)ع( به ۵۰۰ 
مــورد در روز از دیگر برنامه های در حال اجرا در راســتای 

دســتیابی به انجام روزانه یک هزار آزمایش کرونا به شمار 
می رود.وی با اشاره به اینکه ساختمان داخلی بیمارستان امام 
رضا)ع( نیز از روز گذشته فعال شده است خاطرنشان کرد: 
این ساختمان حداکثر ظرفیت آن ۱۵۰ تخت بستری است 
که می تواند به عنوان یک پشتیبان برای اورژانس عدالتیان 
عمل کند.دبیر کارگروه مراقبت و درمان کووید۱۹ دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد افزود: بیمارستان قائم)عج( نیز مکلف 
شده است 24 تخت بستری و هشت تخت مراقبت های ویژه 
را برای پشتیبان کرونا اختصاص دهد که از امروز راه اندازی 

خواهد شد.
گفتنی اســت، ۷۵ درصد از جمعیت ۶ میلیون و 4۰۰ هزار 
نفری خراسان رضوی زیر پوشــش دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد قرار دارند و به بقیه توسط دانشکده و دانشگاه های 
علوم پزشــکی ســبزوار، گناباد، تربت حیدریه، تربت جام و 

نیشابور خدمات رسانی می شود.

با افزایش تعداد مبتالیان به کووید 19 صورت گرفت 

مشهددرشرایطهشدارکرونایی

در شورای اداری خراسان رضوی مطرح شد 

قدردانیاستاندارازآستانقدس
بهدلیلکنترلکرونا



قدسباهمکاریآموزشوپرورشتخلفدریافتشهریهنامنویسیمدارسدولتیراپیگیریمیکند

والدین گـزارش کنند
هاشمرسائیفر:دیروز در گزارشی به موضوع 
نام نویســی دانش آموزان برای سال تحصیلی 
پیــش رو پرداختیــم. موضوعی کــه معموالً 
واکنش های زیادی از سوی خانواده ها در بحث 
پرداخت وجه برای نام نویسی در مدارس دولتی 
را به دنبال داشته و دارد. بر اساس قانون گرفتن 
وجه در زمان نام نویسی از خانواده ها در مدارس 
دولتی خالف اســت و مدیریت مدارس دولتی 
هیچ حقی نســبت به این داســتان ندارند و 
نمی توانند خانواده ها را به پرداخت وجه در قبال 

نام نویسی فرزندانشان مجبور کنند. 
در راســتای پیگیــری موضــوع نام نویســی 
دانش آموزان و مشکالتی که برخی از خانواده ها 
در زمینه پرداخت وجه دارند قرار بر این شــد 
تا چنانچه مردم با چنین مواردی مواجه شدند 
و مدیر مدرســه ای به اجبار از آن ها طلب وجه 
کرد مراتب را به اطالع روزنامه قدس رســانده 
 تا پس از بررسی در اختیار مسئوالن اداره کل 
آموزش و پرورش خراسان رضوی قرار داده شود 

و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.

ممنوعیت گرفتن وجه اجباری از س
خانواده ها 

در همین رابطه سخنگو و مدیر روابط عمومی 
اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی با 
اشاره به اینکه طبق قانون تحصیل دانش آموزان 

در مدارس دولتی رایگان اســت و گرفتن وجه 
برای نام نویســی و تحصیل تخلف محســوب 
می شود به قدس گفت: چند سالی می شود که 
عمالً ســرانه ای برای امور اجرایی و هزینه های 
مدارس به آن ها پرداخت نمی شــود و مدیران 
مدارس نیز بــرای اینکه بتوانند این موضوع را 
مدیریت کنند و خدمات به دانش آموزان بدهند 
از خانواده هایی که خودشان مایل به همیاری 
و کمک داوطلبانه هستند وجوهاتی را دریافت 

می کنند.
مهدی مجیدی فر ادامه داد: بارها تأکید کرده ایم 
گرفتن وجه از خانواده ها آن هم به اجبار تخلف 

است اما از خانواده ها خواهش می کنیم تا حدی 
که امکان دارد و توانایی دارند مبلغی را به عنوان 
مشارکت برای هزینه های جاری فرزندانشان در 
مدارس پرداخت کنند؛ هزینه هایی که کم هم 
نیســت و نمی توان انتظار داشت مدیر مدرسه 

آن ها را از جیب خودش هزینه کند.
وی در خصوص اجبــار خانواده ها به پرداخت 
وجه در هنگام نام نویســی و شرطی که برخی 
از مــدارس قائل می شــوند، اظهار کرد: همان 
طور که عنوان شد هیچ اجباری در این زمینه 
وجود ندارد و اگر مدیری خانواده ها را مجبور به 
پرداخت وجه کند تخلف است و مردم می توانند 

در مشهد و شهرســتان ها با مراجعه به واحد 
ارزیابی عملکرد و پیگیری شکایات این موارد را 

گزارش کنند تا بررسی و رسیدگی شود. 

رسیدگی به تخلفات مدارسس
مجیدی فر در پاسخ به این پرسش که آیا نظارتی 
بر هزینه کرد وجوهات دریافتی از سوی مدیران 
مدارس وجود دارد یا خیر، گفت: همه مدارس 
در حال حاضر به دستگاه های پوز مجهز هستند 
که والدین اگر می خواهند کمک داوطلبانه ای 
داشته باشــند از این طریق اقدام کنند تا این 
پول مســتقیم به حساب مدرسه واریز شود نه 
شخص. وقتی که پول به حساب مدرسه واریز 
شود هم ادارات نظارت دارند و هم مدیر مدرسه 
اجازه برداشت غیراصولی از این حساب را ندارد 
و باید همه برداشت ها هماهنگ شده و شفاف 
باشد چون در طول سال همه این موارد رصد 

شده و به تخلفات احتمالی رسیدگی می شود.

نمایندگانخراسانرضویدرگفتوگوباقدس:
دولتدرانتخاباستاندارجدید•

تعللنکند
قدسآنالین: نمایندگان 
در  رضــوی  خراســان 
گفت وگو بــا قدس آنالین 
بر این باور هستند اگرچه 
در  رزم حســینی  وجــود 
استان یک فرصت است اما 
تغییر وی در شرایط فعلی 

به صالح استان نیست و در صورت معرفی وی به عنوان وزیر صمت، 
دولت نیز در انتخاب استاندار جدید نباید تعلل کند. 

نماینده گناباد و بجستان در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
قدس آنالین اظهار کرد: موضوع معرفی استاندار خراسان رضوی به 

عنوان وزیر صمت از سوی دولت هنوز در حد شایعه است.
محمــد صفایی تصریح کرد: اگرچه صحت ایــن موضوع را باید از 
استاندار جویا شد اما با توجه به برنامه ریزی و مجموعه فعالیت هایی 
که آقای رزم حسینی در استان به ویژه در حوزه اقتصادی و با تأکید 
بر مثلث توسعه اقتصادی شروع کرده اند تغییر وی در شرایط فعلی 
به صالح استان نیست. نماینده گناباد و بجستان در مجلس شورای 
اسالمی افزود: از طرفی طبق تجربه های چند سال گذشته دولت در 
معرفی اســتاندار، با تغییر رزم حسینی دوباره خراسان رضوی چند 
ماه با سرپرست اداره خواهد شد و از آنجا که مسئولیت سرپرست، 
موقتی و کوتاه مدت است از این رو هیچ گونه برنامه ریزی و تصمیم 
بلندمدتی در این چند ماه در خراســان رضوی که استانی زائرپذیر 

است، انجام نخواهد شد. 

دولت در روند انتصاب استاندار جدید تعلل نکندس
جلیل رحیمی جهان آبادی نیز در این باره به قدس آنالین گفت: از 
برخی دوستان در دولت موضوع معرفی آقای رزم حسینی به مجلس 
شورای اســالمی به عنوان یکی از گزینه های اصلی تصدی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت را شنیده ام.
نماینده تایباد و تربت جــام در مجلس یازدهم ادامه داد: با توجه به 
تجربه موفقی که رزم حســینی در استانداری های مختلف از جمله 
خراسان رضوی داشته است، وی گزینه مناسبی برای این وزارتخانه 
است و در صورت معرفی به مجلس نیز از همه توان خود برای کسب 

رأی الزم از سوی نماینده ها استفاده خواهیم کرد.
رحیمی جهان آبادی اظهار کرد: اما اینکه تغییر استاندار در شرایط 
فعلی به صالح خراسان رضوی هست یا نه، بستگی به دولت و سرعت 
در تصمیم گیری و انتخاب استاندار جدید از بین گزینه های جدی و 
مطرح از جمله رضا شیران خراسانی؛ نماینده مشهد در مجلس دهم 

است که شناخت کافی و الزم از استان دارد. 
وی تصریح کرد: از این رو اگر دولت در روند انتصاب استاندار جدید 
تعلل نکرده و بازه زمانــی آن را طوالنی نکند و از طرفی گروه های 
سیاسی نیز برای این موضوع چالش های معمولی را مطرح نکنند، 

فعالیت های استان دچار وقفه و روزمرگی نخواهد شد. 
نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: اگرچه وجود رزم حسینی در خراسان 
رضوی بدون تردید یک فرصت برای استان است اما در صورت تصدی 
وزارت صمت و با توجه به شناختی که از استان در زمینه های مختلف 
به ویژه فعالیت های صنعت، معدن و تجارت دارد فرصت بزرگ تری 

برای پیشبرد این حوزه های استان رقم خواهد خورد.

یکمسئولهشدارداد
احتمالقطعیبرق•

درصورترعایتنکردنالگویمصرف
ایرنا: ســخنگوی شرکت 
توزیع نیروی برق مشهد به 
شهروندان این شهر هشدار 
داد چنانچــه در روزهای 
آینده که گرمای هوا به اوج 
خود می رسد بیش از حد 
برق مصرف کنند خاموشی 

ناگزیر خواهد بود.
علیرضا کاشی اظهار کرد: بر پایه اعالم هواشناسی؛ موج جدید گرما 
وارد خراسان رضوی و مشهد شده و از امروز شاهد روزهای بسیار 
گرمی خواهیم بود که مصرف برق از ســوی شهروندان را افزایش 

خواهد داد. 
وی ادامه داد: بیشترین بار مصرفی برق مردم مشهد در سال گذشته 
در ۱۵ مــرداد ماه به میزان هزار و ۶۳۸ مگاوات ثبت شــد که در 
میانه تابستان بود اما امسال هنوز فصل بهار به پایان نرسیده است 
شــهروندان مشهدی در ۱۷ خرداد ماه امسال مصرف هزار و ۵۰۰ 

مگاوات را به ثبت رساندند که بسیار زیاد است.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: میزان تولید برق 
در شبکه مقدار مشخصی است و اگر مصرف، بیش از میزان تولید 

باشد چاره ای جز قطع برق شهروندان باقی نمی ماند.
کاشی افزود: الزم است شهروندان به ویژه از امروز میزان مصرف برق 
خود را مدیریت و کولرهای گازی را روی عدد ۲۴ و کولرهای آبی را 
روی دور کند تنظیم کنند و از استفاده از وسایل برقی پرمصرف در 

ساعات ۱۲ تا ۱۶ بپرهیزند. 

باحضوررئیسسازمانآموزشوپرورشاستثنایی
بیستونهمینمدرسهاستثناییکشور•

درمشهدافتتاحشد
پورحسین: حســین
دبستان  پیش دبســتانی، 
استثنایی و مرکز راهنمایی 
خانــواده  مشــاوره  و 
نیازهای  بــا  دانش آموزان 
 ویژه شــهید شــکفته در 
 مراسمی در آموزش و پرورش 

ناحیه ۵ مشهد افتتاح شد.
در این مراســم که رئیس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی 
کشور، رئیس شورای اسالمی شهر مشهد و اعضای شورای معاونین 
آموزش و پرورش خراســان رضوی حضور داشــتند، سیدجواد 
حسینی اظهار کرد: مدرسه شهید شکفته بیست و نهمین مدرسه 

استثنایی است که در چند ماه اخیر افتتاح شده است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور افزود: وجود مرکز 
راهنمایی و مشاوره خانواده دانش آموزان با نیازهای ویژه در کنار 
این مدرسه می تواند عالوه بر ارائه خدمات به دانش آموزان به والدین 

دانش آموزان با نیازهای ویژه نیز خدمات ارائه کند.
رئیس شــورای اســالمی شهر مشــهد هم در این مراسم گفت: 
تحصیل، حق همه کودکان با هر شرایط جسمانی است بر همین 
اســاس شورای پنجم مصوبات حمایتی مختلفی را گذرانده تا در 
حد وســع و بضاعت خود نسبت به رفع موانع و مشکالت سر راه 

دانش آموزان به ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه اقدام کند.
محمدرضا حیدری افزود: یکی از مهم ترین مصوبات این دوره که 
چندین سال هم معطل مانده بود، موافقت شورای شهر با دریافت 
۳درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی و نوسازی به آموزش 
و پرورش است؛ مصوبه ای که به واسطه آن تاکنون چندین میلیارد 

تومان در اختیار این مجموعه قرار گرفته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: خیلی از فرزندان خانواده های دارای 
معلــول و با نیازهای ویژه به دلیل مشــکالت مالی و اقتصادی و 
ناتوانی در تأمین هزینه سرویس، از تحصیل بازمی ماندند بنابراین 
با پیگیری های مسئوالن آموزش و پرورش استثنایی استان، ردیف 
اعتباری برای دانش آموزان کم توان و معلول در نظر گرفته شد تا 

بخشی از هزینه های مربوط به رفت و آمد را پوشش دهد.
حیدری در ادامه با بیان اینکه مناسب سازی مدارس نیز در دستور 
کار مدیریت شهری مشهد قرار دارد، گفت: حسب مورد آسفالت 
مدارس و آماده سازی برای استقبال از مهر هم داشته ایم که برخی 

از مدارس معرفی شده شامل مدارس استثنایی می شوند.
وی در پایان به یکی دیگر از مصوبات حمایتی شورای پنجم برای 
معلوالن اشاره کرد و افزود: ویژه معلوالن شدید و نسبتاً شدید هم 
ماهیانه ۶۰ سفر رایگان با حمل  و نقل عمومی در نظر گرفته ایم که 

اعتبار آن نیز تخصیص پیدا کرده است.
شــایان ذکر اســت، مرکز راهنمایی و مشاوره شهید شکفته با 
زیربنای یک هزار و پنج مترمربع در سه طبقه ساخته شده است. 
این مرکز با مشارکت خانواده شهید شکفته و اداره کل نوسازی 
خراســان رضوی با ۱۵ اتاق ویژه دانش آمــوزان با نیازهای ویژه 

ساخته شده است.
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والدین گرامی!
در صورت اصرار اولیای مدرسه برای 
دریافت وجه نام نویسی دانش آموزان 
تلفــن  شــماره  بــا  را  موضــوع 
300072305 در میــان بگذارید تا 

پیگیری شود.

علیمحمدزاده: یک واقعیت و اصل قطعی وجود دارد که اگر 
هر برنامه یا فرایندی را در میانه راه متوقف یا قطع کنیم نتیجه ای 

نخواهد داشت و محکوم به شکست است.
بر همین اساس مدیران برجسته در بخش غیردولتی در حوزه های 
مختلف به هنگام پیشنهاد یک فرصت یا پست جدید به اشکال 
مختلف تالش می کنند تا تضمین کافی از طرف مقابل بگیرند که 
پیش از اتمام طرح و برنامه های آن ها برای ارتقا و بهبود شرایط 
حاکم بر حوزه مدیریتی مورد نظر در پســت خود بماند و البته 
این به معنای چشمپوشی از خطا یا هدر دادن منابع نیست و هر 

مدیری در صورت ارتکاب خطاهای کاری قابل عزل است.
حاال تصور کنید حوزه مدیریتی یک مدیر به وسعت یک استان 
پهناور با ۶ میلیون نفر جمعیت که بیشترین واحدهای صنعتی و 
تولیدی را پس از تهران در خود جا داده و مهم تر از همه مهم ترین 
شهر زیارتی پس از مکه مکرمه در این استان قرار دارد و ساالنه 

۲۵ میلیون نفر به این استان سفر می کنند.
بنابراین با در نظر گرفتن تمام اولویت ها و شرایط ویژه این استان 
نخستین انتظار این است که انتخاب مدیران عالی در این استان 
با حساسیت بیشــتری صورت گیرد و برای آنکه مشخص شود 
انتخاب درســتی صورت گرفته فرصت کافی به وی داده شود تا 

برنامه های خود را اجرا و به مرحله نتیجه گیری برساند.
با این حال متأســفانه در حالی کــه هنوز تنها ۱۵ ماه از معرفی 
علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار خراسان رضوی می گذرد 
زمزمه هایــی از تغییر او به گوش می رســد کــه با هیچ منطق 

مدیریتی سازگار نیست.
اینکه رزم حســینی توانمند اســت و می تواند یک وزارتخانه را 
مدیریت کند یک چیز است و اینکه او را بدون هیچ دستاوردی از 

مدیریت استان خراسان رضوی برداریم چیز دیگری است.
رزم حســینی با برنامه ویژه خود یعنی مثلث اقتصادی به نوعی 
نقش احیاگر صنعت و تولید خراسان رضوی را بازی کرد و البته 
توانســت نیروی دوباره ای به بخش هــای مختلف اقتصادی این 
منطقه تزریق کند ولی تردیدی نیست با رفتن او احتمال اینکه 
مدیر عالی بعدی این استان بخواهد برنامه های او را ادامه دهد در 
حد صفر است؛ چرا که هیچ فردی حاضر نمی شود موفقیت های 
خودش به نام فرد دیگری ثبت شود و بر همین اساس سعی دارد 

طرحی نو براندازد.
بر همین اساس با رفتن هر مدیر باید با تمام ایده های مدیریتی او 
خداحافظی کرد و این به معنای گذراندن یک دوره آزمون و خطا 
و حداقل انتظار دیگر است و هیچ آفتی بدتر از آفت بالتکلیفی در 
دوره کنونی نیست که همه چیز به سرعت در حال تغییر است و 
حتی یک سکته کوتاه می تواند یک جامعه را از دور خارج کند و 
از یک مجموعه پویای سودآور به یک مجموعه غیرپویا و زیانده 

تبدیل کند.
نکته دیگر اینکه در ۱۵ ماه گذشته تقریباً تمام توجهات معطوف 
یک برنامه به نام مثلث اقتصادی بود و چند ماه صرف شناسایی 
توانمندی ها و نقاط ضعف ها شــد و چند ماه هم طول کشید تا 
وظایف هر دستگاه مشخص شود و در بهترین حالت هنوز چند ماه 

از عملیاتی شدن این ایده نمی گذرد و اگر حاال قرار باشد با رفتن 
رزم حســینی همه چیز ناتمام بماند اوالً تمام تالش های صورت 
گرفته ۱۵ماه گذشته به نوعی هدر رفته و با معرفی استاندار جدید 
چند ماه دیگر هم صرف مقدمات معمول تغییر مدیریت ها از قبیل 
جابه جایی ها و شناسایی می شود که در مجموع یک نتیجه دارد و 

آن ضرر ساکنان استان خراسان رضوی است.
مسئله ترسناک دیگر این است که مانند تجربیات گذشته با رفتن 
رزم حسینی ماه ها صرف معرفی استاندار جدید و عمالً خراسان 
رضوی دچار ســکته مدیریتی چندساله شود )احتساب ماه های 
پیش از معرفی رزم حسینی و ۱۵ ماه مدیریت ناتمام او به عالوه 
ماه های معطلی برای معرفی استاندار جدید و چند ماه هم صرف 
عملیاتی کردن برنامه های مدیر بعدی(، بنابراین به نظر می رسد از 
آنجایی که عمر دولت روحانی در نیمه پایانی قرار دارد بهتر است 
بگذارند تا رزم حسینی در فرصت باقیمانده محصول دوره مدیریت 
خود را در این استان برداشت کند و این مدت را صرف یک برنامه 

ناتمام در وزارت صمت نکند.

بهبهانهزمزمهیکتغییردرخراسانرضوی

سکانداری استانداری جایگاه آزمون و خطا نیست

چشم سومچشم سوم

سرورهادیان: جنگ الیه های پنهان بســیاری دارد. به اندازه 
تک تک همه آدم هایی که در هشــت ســال دفــاع مقدس در 
قسمت های مختلف آن حضور داشته اند، روایت ها و نکات زیادی 

وجود دارد.
به سراغ یکی از هنرمندان نقاش و خوشنویس آن دوران که اکنون 
بازنشسته سپاه است، می روم. از خاطرات آن دوران برایم می گوید 
و به نقش تبلیغات اشاره می کند و اینکه به مدد دنیای ارتباطات، 
امروز چقدر می توان با انتشار مطالب در تغییر سرنوشت ها تأثیرگذار 
باشیم. رسالتی که هر کسی در هر جایگاهی نباید بی تفاوت از کنار 

آن بگذرد. 
سرگرد علی رحیمی متولد ۱۳۴۵ است که با سمت مسئول تبلیغات 

انتشارات قرارگاه انصار نیروی قدس سپاه بازنشسته شده است. 

از خطاطی تا حضور در جبههس
وی می گویــد: از کودکی به خوشنویســی عالقه مند بودم. در 
دوران راهنمایی نزد اســتاد موســوی در آستان قدس رضوی 
مشغول به یادگیری خط شدم. سال ۶۰ به عنوان خطاط جذب 
سپاه شدم. بعدها زیر نظر استاد توکلی در انجمن خوشنویسی، 
خطاطی را ادامه دادم و مدرک عالی را در رشته خط نستعلیق 
دریافت کردم، همچنین خط های شکسته، نسخ و ثلث را هم 
تجربی آموختم و طراحی و نقاشی در سبک رئالیسم را نیز نزد 
استاد منوچهر اسپهبدی آموختم. وی در مورد ورودش به فضای 
دفاع مقدس توضیح می دهد: بهمن ۵9 تا خرداد ۶۰ در جبهه 
ایالم از ناحیه بازو مجروح شدم و به مشهد بازگشتم. دوباره آبان 
ســال ۶۰ تا سال ۶۱ به کردســتان اعزام شدم و از سال ۶۲ تا 
۷۳ در لبنان حضور یافتم که در لبنان نیز به کارهای تبلیغاتی 

مشغول شدم.
پس از بازگشــت از لبنان، در قرارگاه انصار مسئولیت تبلیغات 

انتشارات آنجا را تا بازنشستگی برعهده داشتم.
وی درباره کشیدن پرتره شهدا در دوران دفاع مقدس می گوید: 
زمانی که از لبنان به مشهد بازمی گشتم در واحد تولید طراحی 
پرتره شــهدا مشغول به کار  شدم. آن زمان سپاه هشتم که در 
بولوار ملک آباد واقع بود واحدی به نام واحد تولید داشــتیم که 
حدود ۱۵ نفر بودیم. شهدا را که می آوردند عکس شهیدان را 
می کشیدیم. آن زمان تعدادی خطاط و تعدادی نقاش بودند و 
من چون هر دو این هنرها را داشتم هر دو کار را انجام می دادم.

ارتباط با تصاویر شهدا س
وی خاطرنشــان می سازد: هر کداممان روزانه به طور میانگین 

بین ســه تا پنج عکس شهید را می کشــیدیم. گاهی ۶۰ الی 
۷۰ شــهید را با هم می آوردند. هر یک از ما با هر شهیدی که 
مأنوس تر بودیم، چهره او را برای ترسیم انتخاب می کردیم. این 

حال و هوا در همه ما مشترک بود.

تصویر دوستانم در بین عکس های شهداس
وی با اشاره به اینکه هنر نقش بسزایی در دفاع مقدس داشت، 
تصریح می کند: گاهی عکس شهیدی می دیدم که از بچه های 
محله یا منطقه خودمان بود که دوستی هایی با آن ها داشتم مثل 
شهید حق پرست، شهید نوعی و... که کشیدن پرتره های آن ها 

باز حال و هوای متفاوت تری داشت.

تبلیغات و اعزام به جبهه ها س
این هنرمند دوران دفاع مقدس درباره نقاشی های دوران اعزام 
رزمندگان به مناطق مختلف اظهار می دارد: در بحث تبلیغات 
اعزام ما ســه نفر بودیم. من و دوســتانم آقایــان مهدوی نیا و 
کیهانــی که فضایی را در زیرزمین راه آهن مشــهد در اختیار 
ما قــرار داده بودند و پالکاردهای بزرگی در ابعاد ۱۵×۶ متر را 
نقاشی می کردیم که آن ها را از باالی ساختمان راه آهن آویزان 
می کردند که حال و هوای اعزام رزمندگان به جبهه را در راه آهن 
نشان می داد که بسیار تأثیرگذار بود مثل یک پیرمرد، یک جوان 

و مادری که فرزندش را بدرقه می کرد. 

سختی های کار تبلیغات در آن روزگارس
او درباره گذشــته های دور و خاطــرات دوران دفاع مقدس 
تعریف می کنــد: در بحث خطاطی خاطرات زیــادی دارم؛ 
در ســال ۶۰ دورانی که در سقز کردســتان که اوج فعالیت 
ضدانقالب و کومله بود، معموالً دانش آموزان دبیرستانی هم 

جــزو همین طیف بودند. روزی مشــغول خطاطی روی یک 
دیوار بودم که متن شعار »خواهرم، حجاب تو برتر از خون من 
است« بود. چند دختر دبیرستانی که از آنجا عبور می کردند 
با لگد زدن ابتدا رنگ هایم را ریختند و یک قوطی را هم روی 
صورتم پاشــیدند. آن زمان من ۱۶ ساله بودم، نباید با آن ها 
درگیر می شدم، چون آن ها دنبال همین بهانه ها بودند.  یک 
کاله کشی داشتم، آن را به سرم کشیدم و با یکی از دوستانم 
دیوارنویسی را تمام کردم و به قرارگاهمان برگشتم؛ تبلیغات 

کار راحتی نبود.

نقش تبلیغات در لبنانس
این هنرمند بازنشســته سپاه تصریح می کند: نخستین باری 
که به لبنان رفتم و قرار بود کارم را شروع کنم به خاطر دارم؛ 
دیوارنویسی در روستایی بود که در آنجا هم مسیحی ها و هم 
شیعه ها سکونت داشــتند. دیوار را با یکی از بچه های لبنانی 
رنگ زدیم و متنی که قرار بود روی آن دیوار بنویســم همان 
متــن قبلی بود: »یا اختی، حجابــک افضل من دمی« یعنی 
خواهرم حجاب تو برتر از خون من است. من آن زمان عربی 
بلد نبودم اما چون ترجمه این شــعار را زیاد نوشته بودم، این 
را متوجه شــدم. دیدم صدای همهمه تعدادی خانم می آید، 
متوجه شــدم در بالکن کناری دیــوار، چند خانم بی حجاب 
نشسته اند و مشغول گفت وگو هستند. با ذهنیتی که از اتفاق 
سقز داشتم با خودم گفتم این بار هم کتک را خورده ام. پس 
از اتمام دیوارنویسی مشغول سایه کاری و حاشیه اش بودم که 
دیدم پسربچه ای دو فنجان قهوه، دو استکان چای با یک لیوان 
آب برایمان آورد. برخالف ذهنیت من که چیز دیگری بود این 
رفتار برایم بســیار عجیب و قابل احترام بود. از مادر پسربچه 
تشــکر کردیم، همان خانم یک روســری سرش کرد و به ما 
خسته نباشید گفت. آنجا بود که من اثر تبلیغات را دیدم. سه 
ماهه توانستم زبان عربی را بیاموزم و مترجم شوم و ۱۱ سال 
در لبنان ماندم. وی خاطرنشان می سازد: من به خاطر تخصص 
خط و نقاشی هیچ درجه ای دریافت نکردم و به همین دلیل 
در سال های آخر کارم خط و نقاشی را در سپاه کنار گذاشتم 
و در حوزه مدیریتی مشغول به کار شدم که خوشبختانه موفق 
هم شدم و آخرین مسئولیتم نیز در رده تبلیغات و قرارگاه بود.

او در پایان می گوید: پس از بازنشسته شدن مغازه تابلوسازی 
در بولوار معلم راه اندازی کردم تا همچنان کارم با هنر عجین 
باشد اما چند سالی است که آن را جمع کرده ام و گاهی برای 

دلم خطاطی می کنم.

گفتوگویقدسبانقاشوخوشنویسسالهایدفاعمقدس

جنگ با »قلم نی« و »قلمو«
و گو و گوگفت  گفت 

ممنوعیتبرگزاری•
مجالسعروسیوترحیمدربردسکن

قدس: مدیر شبکه بهداشت 
و درمان بردسکن گفت: با 
توجه به شیوع کرونا و پیرو 
دستور دادستان شهرستان 
بردسکن، برگزاری هر گونه 
مراسم ترحیم و عروسی در 
این شهرستان ممنوع است.

دکتر مهدی عاقلتر افزود: با عامل یا عامالن برگزاری مجالس جشن و 
عزاداری، به عنوان متخلف و به جرم تهدید علیه بهداشت و سالمت 

عمومی، برخورد و این افراد به مراجع قضایی معرفی می شوند.
وی یادآور شد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا به دلیل حفظ سالمتی 
مردم مالقات از بیماران بخش های مختلف بیمارستان ممنوع شده 
که این موضوع همچنان ادامه دارد. این مسئول پخش هر گونه مواد 
غذایی و نذری در تکایا و حسینیه های شهرستان اعم از روستاها و 
شهرها را ممنوع ذکر کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل های ابالغی، 
مساجد فقط مجاز به برگزاری نماز جماعت با رعایت فاصله اجتماعی 

هستند و هر گونه اقدام دیگری در این اماکن مقدس ممنوع است.

یکمسئول:
بنگاههایاقتصادیاستان•

دراقتصادکشورموثرترعملکنند
قدس: رایزن اسبق بازرگانی ایران در عراق به عنوان معاون بازرگانی 

سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی معرفی شد.
در جلسه ای با حضور مدیر عامل ســازمان همیاری های خراسان 
رضوی و مدیران ستادی، شــرکت ها و مؤسسه های تابعه سازمان 
همیاری های شــهرداری های اســتان، ناصر بهزاد به عنوان معاون 

بازرگانی این سازمان معرفی شد.
کرمانی، مدیرعامل سازمان همیاری های شهرداری های استان در این 
مراسم گفت: سازمان همیاری های شهرداری خراسان رضوی به عنوان 

یک نهاد بازرگانی محور، تمرکز ویژه ای روی این مقوله داشته است.
معاون جدید بازرگانی ســازمان همیاری هــا هم با بیان اینکه 
شــرایط ویژه ای در اقتصاد کشور حاکم است، گفت: انتظاراتی 
که از استان خراســان رضوی وجود دارد ایجاب می کند تا هر 
بنگاه اقتصادی به نوعی در اقتصاد کشــور موثرتر عمل کند و 
معادالت اقتصادی، تجــاری وبازرگانی الزم را به نحو مطلوب و 

موثر انجام دهد.

باانجامموفقیتآمیزمهندسیمعکوسصورتگرفت
تهیهنقشهساختقطعاتآسیابکارخانه•

گندلهسازیفوالدخراسان
نیشابور-خبرنگارقدس: کارکنان فوالد خراسان با استفاده از 
روش مهندسی معکوس موفق به تهیه نقشه ساخت قطعات آسیاب 

کارخانه »گندله سازی« این شرکت شدند. 
رئیس تولید واحد گندله ســازی فوالد خراســان اظهار کرد: پس 
از راه اندازی کارخانه گندله ســازی؛ بومی سازی تجهیزات آسیاب 
با کروکی برداری، طراحی و مهندســی معکوس و تهیه نقشه های 
ساخت آغاز و به همت کارکنان نگهداری تعمیرات و دفتر فنی این 

واحد، با موفقیت به انجام رسید. 
علیرضا توکلی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با این اقدام، توقف های 
ناشــی از نبود قطعات یدکی در واحد گندله سازی فوالد خراسان 
کاهش یافته و برای آماده به کاری تجهیزات آسیاب که به واسطه 
ساختار و عملکرد خود دائم در معرض سایش هستند، گام بزرگی 

برداشتیم.
وی خاطرنشــان کرد: باال بردن عمر تجهیزات موجب می شود که 
خط تولید گندله با توقف کمتری روبه رو شود و در این راستا ضمن 
تهیه نقشه های ساخت نسبت به بهینه کردن قطعات هم از لحاظ 
طراحی، مونتاژ و دمونتاژ و هم از لحاظ باال بردن استحکام و استفاده 
از مواد اولیه مناسب فرایندهای آسیاب گندله سازی اقدام شد تا از 

توقف های ناشی از فرسایش قطعات جلوگیری شود.



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 دو مدیر هالل احمر استان•

 کرونا گرفتند
هالل سخنگوی   قدس: 

از   احمرخراســان رضوی 
ابتالی رؤسای هالل احمر 
مشــهد و فیــروزه بــه 
کرونا خبــر داد. مجتبی 
محمــودی در توییتــی 
زرگر  سیدجمال  نوشت: 

و عباس یوسفی از آغاز شــیوع کویید ۱۹ در کنار مدافعان 
ســالمت در خط مقدم مبارزه با کرونا در غربالگری و پایش 
سالمت مردم و طرح دستیار رزمایش مواسات و نیز آموزش و 

آگاهی بخشی عمومی فعال بودند.

 تصویب استعفای دو عضو•
 شورای اسالمی شهر سبزوار

فــارس: دویســتمین 
نشســت علنی و رسمی 
شــورای اســالمی شهر 
ســبزوار با دســتور کار 
بررسی استعفای مسعود 
پســندیده و قربانعلــی 
این  عضو  دو  کل میشی، 

شورا، با حضور احمد برادران، فرماندار سبزوار برگزار شد.
پس از قرائت دالیل، اســتعفای مسعود پسندیده در صحن 
شــورای شهر سبزوار به رأی گذاشــته شد که با هفت رأی 
موافــق به تصویب اعضا رســید.همچنین پــس از تصویب 
استعفای مسعود پسندیده، قربانعلی کل میشی، عضو دیگر 
شورای شهر سبزوار به بیان دالیل استعفای خود از عضویت 
در شورای اسالمی شهر سبزوار پرداخت و استعفای او با هفت 

رأی به تصویب اعضای شورای شهر سبزوار رسید.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان:  
شهرداری و دانشگاه فردوسی شرایط  •

دوچرخه سواری سالم بانوان را فراهم کنند
–رضا  آنالیــن  قدس 
امربه  ستاد  دبیر  طلبی: 
معروف و نهــی از منکر 
گفت:  خراســان رضوی 
مطالبه ما از شــهرداری 
دانشگاه  و  مشــهدالرضا 
فردوســی این است که 
شــرایطی را برای بانوان 

فراهم کنند تا این قشــر از جامعه بتواننــد در محیط های 
ســالم و در قالب مواردی نظیر پارک هــای بانوان، از ورزش 

دوچرخه سواری استفاده کنند. 
عبداهلل ارجاعی در گفت وگو با قدس آنالین با اشاره به اینکه بنا 
به فتوای مقام معظم رهبری دوچرخه سواری بانوان در مألعام 
جایز نیســت، تصریح کرد: موضع ما درباره دوچرخه سواری 
بانوان در دانشگاه فردوسی، حمایت از بیانیه و نامه دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشــگاه اســت.  وی 
افزود: در این زمینه با رئیس دانشــگاه فردوسی مشهد نیز 
صحبت هایی مطرح شــد، اما پاسخی که این دانشگاه اعالم 

کرد به هیچ وجه قانع کننده نیست. 

در پی یک بی احتیاطی
25هکتار  از پارک ملی تندوره آتش گرفت•

مدیــرکـــل  ایرنــا: 
زیست  محیط  حفاظت 
گفت:  خراســان رضوی 
در پی وقــوع یک مورد 
پارک  در  آتش ســوزی 
ملی تندوره، ۲۵ هکتار از 
اراضی و عرصه های این 
پارک در آتش سوخت.تورج همتی افزود: جمعه گذشته در پی 
گزارش مردمی مبنی بر وقوع آتش سوزی در منطقه حفاظت 
شده تندوره  موسوم به »دره علی بالغ« مأموران یگان حفاظت 
محیط زیست به منطقه اعزام شدند.وی ادامه داد: با توجه به 
گستردگی آتش سوزی که از کنار پاسگاه طالبی از جاده درونگر 
شــروع شده و به سمت دره علی بالغ، ارتفاعات جلو پاسگاه و 
کنار جاده به سمت تیوان ادامه داشت، بالفاصله هماهنگی الزم 
با فرماندار و ســتاد بحران شهرستان صورت گرفت و نیروی 
کمکی از ارگان های دیگر از قبیل منابع طبیعی، سپاه، بسیج، 
مرزبانی و هالل احمر درخواست شد که این نیروها با همراهی 
تعدادی از طبیعت دوستان به محل عزیمت کردند و آتش پس 
از سه ساعت و نیم  تالش، مهار و کامالً خاموش شد.مدیرکل 
حفاظــت محیط زیســت خراســان رضوی گفــت: در این 
آتش سوزی عرصه های طبیعی شامل گونه های علفی و مرتعی 
و تعدادی از درختچه های جنگلی دچار حریق شــد. همتی 
افزود: با توجه به احتمال وقوع مجدد حریق در این منطقه، به 
مأموران اجرایی ابالغ شد شب را در داخل منطقه حضور داشته 
باشند. همچنین نیروهای یگان حفاظت استان نیز در آماده باش 
هستند تا در صورت اعالم نیاز بالفاصله در منطقه حضور یابند.

وی ادامه داد:  طبق بررسی های اولیه بی احتیاطی تفرجگران 
و افروختن آتش در طبیعت، علت وقوع این آتش سوزی بوده 
است.پارک ملی تندوره در شهرســتان درگز ۳۵هزار و ۳۴۶ 
هکتار مســاحت دارد و ۶۶ تیره گیاهی شامل ۳۰۰ جنس و  

۴۷۵ گونه شناسایی شده در آن وجود دارد.

آلبالغ همچنان روی خط حاشیه
 کشف 2تن سنگ معدن قاچاق•

در اسفراین
خط قرمز: سرپرست فرماندهی  انتظامی شهرستان اسفراین 
از توقیف دو دســتگاه خودرو نیســان حامــل ۲تن و ۶۷۰ 
کیلوگرم ســنگ معدن قاچاق از نوع سرب به ارزش بیش از 
۱۸۶ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.سرهنگ مجید 
یگانه پور گفت: در راســتای طرح عملیاتی مبارزه با استفاده 
غیرمجاز از معادن، مأمــوران کالنتری ۱۱ ولیعصر)عج( در 
حین گشــت زنی در سطح شهرستان موفق به شناسایی دو 
دستگاه خودرو نیسان حامل ســنگ معدن غیرمجاز از نوع 
سرب شدند.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مأموران  این 
خودرو ها را در سطح حوزه استحفاظی متوقف کردند، تصریح 
کرد: در بازرسی از این خودرو ها، ۲ تن و ۶۷۰ کیلوگرم سنگ 
معدن کشــف و ضبط شد.وی با اشاره به اینکه در این رابطه 
دو متهم نیز دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده به مراجع 
قضایی تحویل داده شدند، خاطرنشان کرد: خودرو های مورد 
نظر توقیف و سنگ معدن کشف شده تحویل اداره صنعت و 
معدن شهرستان شد.سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان 
اسفراین با بیان اینکه ارزش این مقدار سنگ معدن بیش از 
۱۸۶ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: اقدام های 
پلیس در راستای مبارزه با اســتفاده غیرمجاز از معادن در 
سطح شهرستان با قدرت ادامه دارد و از شهروندان عزیز انتظار 
می رود در صورت اطالع از هر گونه موارد مشکوک مراتب را 
بالفاصلــه از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

حادثه عجیب در نیشابور
انفجار پاوربانک آتش به پا کرد !•

میرعلمدار: مســئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: انفجار پاوربانک در 
داخل خودرو موجب آتش سوزی وسیله نقلیه شد.محمدمهدی 
سلیمان عنوان کرد: قرار گرفتن خودرو در آفتاب و در معرض 
تابش مستقیم نور خورشید که شیشه خودرو مانند ذره بین 
عمل می کند، موجب داغ شــدن و ترکیدن پاوربانک داخل 
آن و در نهایــت آتــش گرفتن خودرو شد.ســلیمان افزود: 
خوشبختانه مالک خودرو با اقدام به موقع و با استفاده از یک 
دســتگاه خاموش کننده دستی، آتش را مهار کرده و مانع از 
بروز خسارت جدی شده اســت.وی عنوان کرد: با توجه به 
اینکه خودرو در محل پارک بوده و سرنشینی داخل آن حضور 
نداشته، این حادثه هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشته و 
فقط شیشه جلو خودرو شکسته و  به داشبورد و سقف خودرو 

خسارت هایی وارد شده است.

عقیل رحمانی: دادســتان عمومی و انقالب 
مرکز استان خراسان رضوی در حالی از پلمب 
واحدهای صنفی عرضه کننده قلیان در شهر 
مشــهد خبر داد که به واسطه این اقدام بیش 

از ۱۶هزار تنه قلیان جمع آوری و معدوم شد.

سقلیان و بازی با سالمت جامعه
محمدحســین درودی، دادستان مشهد در 
تشریح این سلسله اقدام ها  به قدس گفت: با 
عنایت به ماده ۳ و ۱۳ قانون کنترل و مبارزه 
ملی با دخانیات، هر گونــه تبلیغ، حمایت، 
تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک 
افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع بوده، 
همچنین بنا به ماده یک آیین نامه ممنوعیت 
استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی 
در اماکن عمومی به منظور حفظ حقوق افراد 
جامعه و تأمین سالمت آن ها در برابر زیان ها 
و بیماری های ناشــی از استعمال دخانیات، 
اســتعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی 
در اماکن عمومی مسقف به هر نحوی ممنوع 
اســت.این مقام قضایی تصریح کرد: از سوی 
دیگر براساس مواد ۷، ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی 
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 
مصوب سال ۱۳۸۶ هیئت وزیران، استعمال 
مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اســت 
که وجــود این همه قوانیــن در این زمینه، 
نشان از اهمیت داشتن سالمت افراد جامعه  

دارد.

ستبدیل برخی قلیان خانه ها 
به پاتوق مجرمان

قاضی درودی اشــاره ای هم به مشکالتی که 
فعالیت ایــن گونه مراکز بــرای جامعه دارند 
کرد و اظهار داشــت: براساس گزارش مرجع 

انتظامی، فعالیت سفره خانه های عرضه کننده 
قلیان موجب حضور و تجمــع اراذل و اوباش 
به صورت مختلط بوده که ســبب نارضایتی 
شدید و گسترده شــهروندان  شده است. در 
مقابل، این ماجرا زمینه ساز بسیاری از جرایم 
از جمله استعمال موادمخدر، ارتباط نامشروع 
و شرب خمر است که پرونده های متعددی در 
این زمینه تشــکیل و به مرجع قضایی ارسال 

شده است. 
این مقام قضایــی از زاویه دیگــری به ماجرا 
پرداخت و عنوان کرد: براساس اعالم دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد و طبق بررسی های 
کارشناسی انجام شده، ارتباط معناداری بین 
مصرف قلیان و انــواع بیماری های مرتبط از 
جمله ســرطان ریه، ســرطان  مری و معده، 
بیماری های انســدادی مزمــن ریوی و قلبی 
عروقی و اختالالت ســالمت روان وجود دارد  

که نشان می دهد وجود این گونه مراکز عرضه 
قلیان به بهانه ایجاد شغل برای عده ای خاص، 
موجب انحراف و نابودی سالمت جوانان و سوق 

دادن آنان به سمت اعتیاد شده است.
درودی بیان کــرد: مصرف قلیــان و حضور 
نوجوانان و جوانان در قلیان خانه ها، عامل ایجاد 
بی انگیزگــی و باال رفتن نرخ بیکاری بین این 
قشــر خواهد شــد. در حال حاضر با توجه به 
شــیوع ویروس کرونا  که از سال گذشته در 
کشور شیوع پیدا کرد و یکی از راه های انتقال 
این بیماری، قلیان است، اهمیت برخورد با این 

مراکز بیش از پیش احساس شد. 
این گونه بود که دستورهای الزم به اداره نظارت 
بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان و 
نیز مرکز بهداشت شهرستان مشهد مبنی بر 
برخورد با واحدهای صنفی عرضه کننده قلیان 

صادر شد.

سپلمب مراکز زیرزمینی 
ایــن مقام قضایی گفت: در ایــن زمینه  ۱۱۷ 
دستور قضایی در سال ۹۸ صادر شد که نشان 
می دهد رصد این موضوع و حفظ سالمت آحاد 
جامعه برای ما بسیار مهم بوده و هست.در پی 
اجرای این سلسله اقدام ها، نیروهای عمل کننده 
موفق به کشف ۱۶هزار و ۸۳۶ تنه قلیان شدند 
که در ادامه تمامی این ادوات استعمال قلیان 
معدوم و چندیــن مرکز عرضه قلیان که اکثر 
آن ها به صــورت زیرزمینی و برخی در منازل 
مسکونی و ... فعالیت می کردند، پلمب شدند. 
جمع بندی ماجرا حاکی از آن اســت که برای 
جمع آوری این تعداد قلیان، ۲۶۰ مورد گشت 
مشترک صورت گرفته است.وی در پایان ابراز 
امیدواری کرد، با اجرای کامل قانون، شــاهد 
کاهش جرایم و آسیب های مربوط در این زمینه 

و در سطح شهرستان مشهد مقدس باشیم.

دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی خبر داد

صدور117 دستور قضایی برای برخورد با قلیان خانه ها
آب و هواآب و هوا

 هشدار هواشناسی نسبت•
 به گرمای هوا و افزایش شدت باد

قدس: مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی 
در خصوص افزایش شــدت وزش باد در سطح استان در ۳۶ 
ســاعت آینده و همچنین افزایش محسوس دما طی امروز 
هشــدار داد.بر این اســاس افزایش دما )بیــن ۴ تا ۶ درجه 
سلســیوس( طی امروز در غالب نقاط استان )بیشینه دمای 
روزانه در اکثر نقاط اســتان باالتر از ۴۰ و در نواحی گرمسیر 

باالتر از ۴۵ درجه سلسیوس( خواهد رسید.
همچنین از بعدازظهر امروز تا قبل از ظهر دوشــنبه غالب 
 نقاط اســتان به ویژه مناطق تحت تأثیــر صحرای قره قوم

 ) به خصوص شهرستان های سرخس، کالت و درگز( قرار 
خواهند گرفت و احتمال بروز خسارت و آسیب به سازه های 
موقت و کاهش میدان دید در غالب نقاط استان و کاهش 
کیفیت هوا را شاهد خواهیم بود.هوای امروز مشهد، صاف 
تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد  نسبتاً شدید و پاره ای نقاط 

توأم با گردوخاک پیش بینی می شود.
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خط قرمز: افسرنگهبان آتش نشانی مشهد 
ضمن بیان اینکه با تالش آتش نشانان پنج 
ایستگاه، حریق گســترده خرمن و مزرعه 
گندم در منطقه طرق مشــهد مهار شــد، 
گفت: سرعت عمل آتش نشان برای اطفای 
این آتش سوزی، منجر به کاهش خسارت ها 

به کشاورزان شد.
سرآتشــیار احمد مرندی افزود: این اتفاق 
عصر روز جمعه گذشــته به ســامانه ۱۲۵ 
اطالع رســانی شــد که ســتاد فرماندهی 
بالفاصله از پنج ایســتگاه نیروی امدادی به 
محل آتش سوزی در منطقه طرق اعزام کرد.

افسرنگهبان آتش نشانی مشهد خاطرنشان 
کرد: با ســرعت آتش نشــانان و تقســیم 
شــدن آن ها به چند تیم عملیاتی و کمک 

کشــاورزان، این آتش سوزی مهیب که در 
۱۰ هکتار زمیــن زراعی رخ داده بود، مهار 
و از ســرایت حریق به سایر مزارع گندم و 
باغ های اطراف به وســعت یک هزار و ۴۰۰ 
هکتار جلوگیری به عمل آمد. علت دقیق 
این آتش سوزی توسط کارشناسان مربوط 
در دست بررسی اســت و خوشبختانه به 

کسی آسیبی نرسیده است.

حریق در حاشیه شهر مشهد 

10 هکتار مزرعه گندم  خاکستر شد

محیط زیستمحیط زیست

باشگاه خبرنگاران: مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری خراسان شمالی، از محکومیت 
دو ســال حبس برای عامــالن حریق در 

عرصه های منابع طبیعی خبر داد.
حسن وحید با اعالم اینکه در هفته گذشته 
۲۱ فقــره آتش ســوزی در منابع طبیعی 
استان مهار شده اســت، گفت:جمعه شب 
گذشــته در پنج نقطه از عرصه های منابع 
طبیعی اســتان حریق رخ داد که با کمک 
مردم ، مســئوالن و نیرو های این اداره کل، 
آتش خاموش شد.وحید با بیان اینکه این 
آتش سوزی ها به بیش از ۱۸ هکتار از اراضی 
منابع طبیعی خســارت وارد کرده اســت، 
افزود:عوامل انســانی مهم ترین عامل این 
آتش سوزی هاست و با هماهنگی مقام قضایی 

اســتان با عامــالن ایجاد حریــق برخورد 
جدی خواهد شــد. وی با هشدار جدی به 
کشــاورزان در خصوص آتش زدن بقایای 
زمین های کشاورزی، عنوان کرد: اگر حریق 
از زمین های کشاورزی به عرصه های منابع 
طبیعی منتقل شود، عالوه بر خسارت هایی 
که باید پرداخت کنند، به دو ماه تا دو سال 

حبس محکوم خواهند شد.

یک مسئول هشدار داد
2 سال حبس در انتظار آتش افروزان در منابع  طبیعی•

عقیل رحمانی: مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از 
رسیدگی ویژه و فوری به پرونده های خودروهای احتکاری و 

توقیف شده، خبر داد.
ســیدمرتضی مدنی فدکــی، مدیرکل تعزیــرات حکومتی 
خراسان رضوی عنوان کرد: در حوزه خرید و فروش خودرو، با 
توجه به اینکه طرح نظارتی هم از سوی سازمان های مربوط 
اعالم شده، با همکاری دستگاه های متولی به خصوص سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان و سایر دستگاه ها، اقدام های 
خوبی صورت گرفته اســت.وی تصریح کرد: در صورتی که 
پرونــده ای در این زمینه تحت عناوین احتکار، عدم عرضه و 

... تشکیل شود و در ادامه تعزیرات حکومتی استان به ماجرا 
ورود پیدا کند، مردم عزیز مطمئن باشند در چارچوب قوانین 
و مقررات، پرونده به ســرعت، دقت و نگاه ویژه ای پیگیری 
خواهد شد.هم استانی های عزیز بدانند برخورد در این حوزه 
بدون کوچک ترین مماشاتی و با قاطعیت تمام صورت خواهد 
گرفت.  ســیدمرتضی مدنی فدکی در  پاسخ به این پرسش 
که تکلیف خودروهایی که تا به امروز توسط سازمان صمت 
استان تحت عنوان احتکار و عدم عرضه توقیف شده است، چه 
می شود، بیان کرد: در صورتی که در حین فرایند رسیدگی 
به ماجرا احتکار و یا هر نوع تخلفی در این رابطه ثابت شود، 

دستور عرضه خودروهای توقیفی را با قیمت مصوب خواهیم 
داد و این اقدام با همکاری ســازمان صمت اســتان صورت 

خواهد گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی  استان در گفت وگو با قدس:

خودروهای احتکار شده با قیمت مصوب به فروش می رسند

پیگیریپیگیری

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
 شرکت تعاونی سنگرسازان خراسان - ثبت 7461

مجمع  رساند،  می  محترم  سهامداران  کلیه  اطالع  به 
راس  شرکت  دوم  نوبت  در  العاده  فوق  عمومی 
 1399/04/12 مورخ  پنجشنبه  روز  صبح   9 ساعت 
بلوار  مشهد-  در  واقع  شرکت  دفتر  محل  در 
 -10 پالک  زنبق-  خیابان   -10 جنوبی  خیام  خیام- 
کلیه  از  گردد.  می  تشکیل   4 واحد  البرز  ساختمان 
حضور  مذکور  جلسه  در  میشود  دعوت  سهامداران 
حق  توانند  می  محترم  اعضای  ضمنا  رسانند.  بهم 
دیگری  فرد  به  وکالتنامه  موجب  به  را  خود  رای 
واگذار نمایند ) عضو سه رای و غیر عضو یک رای(.

اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد 
چهارشنبه  روز  صبح   11 تا   9 ساعت  از  باید  خود  نظر 
نمایند.  مراجعه  شرکت  محل  به   1399/04/11 مورخ 

دستور جلسه : 
1-طرح و تصویب تغییرماده یک اساسنامه از تولیدی 

توزیعی به تعاونی سهامی عام .هیئت مدیره شرکت 

/ع
99
02
50
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت 
دوم شرکت همیاران قدس ثامن به 

شماره ثبت 19606 
سهامداران  حضور  نرسیدن  نصاب  حد  به  علت  به 
شرکت  اول  نوبت  عادی   عمومی  مجمع  جلسه  در 
جلسه   1399/03/26 تاریخ  در  ثامن  قدس  همیاران 
 5 ساعت  شرکت  دوم  نوبت  عادی  عمومی  مجمع 
بعد از ظهر روز پنجشنبه 1399/04/26 درمحل مسجد 
خواهدگردید  تشکیل  شهدا  درچهارراه  واقع  کرامت 
لذا ازکلیه سهامداران محترم دعوت می نماید رأس 

ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1-ارائه گزارش هیئت مدیره وبازرس 
2-تصویب بودجه سال 1399 شرکت 
3- ارائه پیشنهادهای هیئت مدیره

پیشنهاد  و  شرکت  مالی  های  صورت  4-تصویب 
تقسیم سود سهام سال 1398

5-انتخاب 5 نفر عضو اصلی و2 نفر عضو علی البدل 
هیأت مدیره برای مدت 2 سال 

برای  البدل  علی  بازرس  و  اصلی  بازرس  6-انتخاب 
مدت یک سال منتهی به 1399/12/30 

از سهامداران محترمی که تمایل به کاندید شدن در 
سمت های ردیف 5 و اشخاص حقیقی و حقوقی )دارای 
مجوز رسمی حسابرسی (که تمایل به کاندید شدن در 
تا  حداکثر  نماید  می  دعوت  دارند  را   6 ردیف  سمت 
تکمیل  جهت   1399/04/24 مورخ  اداری  وقت  پایان 

فرم مخصوص به دفتر شرکت مراجعه فرمایند.
سهامداران  سهم  برگ  اصل  ارائه   : توجه  قابل 

محترم جهت دریافت برگ رای الزامی است.
هیئت مدیره شرکت

/ع
99
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آگهی
 

1-به اطالع سهامداران  شرکت تعاونی مسکن 
پرسنل مخابرات والکترونیک ثامن االئمه)ع(
 به ش��ماره ثبت 8264میرساند نام شرکت به 
شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی بهشت آفرین 

شاندیزتغییر کرده است 
2-س��هامدارانی که تاکنون نس��بت به اصالح 
مشخصات ،تغییر نام وهمچنین تعیین تکلیف 
بدهی س��هام اق��دام ننموده اندمیرس��اند به 
آدرس بل��وار خی��ام جنوب��ی –خیام30جنوب��ی 
پ��الک 1 مراجعه نمایند در غیر اینصورت برابر 

ضوابط قانونی اقدام خواهد شد.
 شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی بهشت 

آفرین شاندیز   ع 9
90
13
43
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شهرداریفیضآباد در نظر دارد مناقصه عمومی )واگذاری خدمات شهری و حفظ و نگهداری و توسعه فضای 
سبز( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره 2099093029000002 برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت یا همان س�تاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د. و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/3/25 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 مورخ 1399/4/9
مهلت زمانی ارایه پیشنهادات: ساعت 14 مورخ 1399/4/19

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18 مورخ 1399/4/21
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه

نش�انی: خراسان رضوی- شهرستان مه والت- ش�هر فیض آباد- میدان امام خمینی)ره( شهرداری فیض آباد 
تلفن: 56722336- 051

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934 -021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519371968

جواد جعفری - شهردار فیض آباد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم
 خدمات: واگذاری خدمات شهری حفظ و نگهداری فضای سبزشهر فیض آباد

 ش��رکت تعاونی بازرگانی مرزنش��ینان دهس��تان غالمان در نظر دارد 3 قطعه زمین با کاربری کش��اورزی- مسکونی – 
تجاری را طبق اسناد مزایده عمومی با شرایط زیر به فروش برساند: 1- مورد مزایده: مشخصات عمومی:

 3 قطعه زمین در محدوده اراضی و طرح هادی روستای تازه قلعه بخش غالمان
2- سپرده شرکت در مزایده: معادل 5% قیمت پایه ملک به صورت واریز نقدی می باشد

3- نحوه تهیه اس��ناد و شرکت در مزایده: متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده از تاریخ1399/04/16 لغایت 
1399/04/18  از س��اعت 9/30 صبح الی 12/00 و صرفا از طریق مراجعه حضوری به دفتر تعاونی واقع در شهرس��تان 
رازوج��رگالن- بخش غالمان- ش��هر غالمان- دفتر مرزنش��ینان نس��بت به دریافت اس��ناد مزایده اق��دام نموده و از 
محل پالک مذکور بازدید نمایند. مهلت ارائه پیش��نهادات: متقاضیان باید پیش��نهاد خود را در پاکت الک و مهرشده 
قرارداده و حداکثر تا س��اعت 11/00 روز ش��نبه 1399/04/21به دفتر ش��رکت تعاونی به آدرس فوق تحویل و رس��ید 
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 راه اندازی مراکز »مثبت زندگی« •
با ۲۲ خدمت در قم
قم: مدیرکل بهزیســتی 
اســتان قــم از راه اندازی 
مراکز مثبت زندگی با ۲۲ 
خدمت در قم خبر داد و 
گفت: موافقت اصولی این 
مراکز در هفته آخر تیرماه 
مصادف با هفته بهزیستی 

صادر خواهد شد.
مهدی پهلوانی ادامه داد: مراکز خدمات بهزیستی )مثبت زندگی( 
مراکزی غیردولتی هستند که بر اســاس بند ۴ ماده ۲۶ قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پس از کسب پروانه فعالیت 
از بهزیستی، مجموعه ای از خدمات سطح یک سازمان بهزیستی 
را در بستر فناوری اطالعات در راستای بهتر زیستن آحاد جامعه 

ارائه می کنند.

 ساخت ۲۴ کالس درس•
با مشارکت بنیاد برکت در ایالم

نوسازی،  مدیرکل  ایالم: 
مدارس  تجهیز  و  توسعه 
ایالم گفــت: ۲۴ کالس 
درس با مشــارکت بنیاد 
برکت امسال در این استان 

ساخته می شود.
نصرت اهلل رحیمی عنوان 

کرد: در نخستین اقدام، در حال بستن قرارداد با بنیاد برای ساخت 
۶ کالس درس هستیم.

وی با ذکر اینکه بنیاد برکت تاکنون در ساخت ۵۲ مدرسه استان 
مشارکت داشته است، ادامه داد: تاکنون از این تعداد ۴۶ مدرسه 
به بهره برداری رســیده و عملیات ساخت ۶ مدرسه نیز در حال 

اجراست.

 پرداخت تسهیالت اشتغال زایی •
به محرومان در اردبیل

کمیته  مدیرکل  اردبیل: 
خمینی )ره(  امــام  امداد 
اســتان اردبیل گفت: در 
سال جاری برای پرداخت 
هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال 
تســهیالت اشــتغالزا به 
مددجویان زیر پوشــش 

برنامه ریزی شده است.
حسین دشــتی عنوان کرد: سهم اســتان اردبیل برای ارائه 
تســهیالت اشــتغالزا و خودکفایی خانوارهای زیر پوشش در 
ســال جاری هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود که با 
پیگیری هــای صورت گرفته این مبلغ به هزار و ۴۵۰ میلیارد 

ریال افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: با افزایش تسهیالت اعتباری امسال سقف ایجاد 
فرصت شغلی برای مددجویان زیر پوشش کمیته امداد استان 

از ۲ هزار نفر به 3 هزار نفر افزایش یافته است.

 احتمال افزایش بستری های کرونایی •
در گیالن

بهداشتی  معاون  گیالن: 
علوم پزشــکی گیالن از 
کرونایی  بیماران  افزایش 
استان طی  در  بســتری 
دو هفته اخیــر خبر داد 
و متذکر شــد: حدود ۵۰ 
درصد بیمــاران کرونایی 
کامالً بدون عالمت هستند.

دکتر آبتین حیدرزاده اظهار کــرد: حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از 
بیماران باقی مانده عالئم خفیف دارند و به شــکل سرپایی با 
مراجعه به پزشک و یا بدون مراجعه به پزشک معالجه می شوند.

وی عنوان کرد: به نظر می رسد اگر همین روند مسافرت ها ادامه 
پیدا کند، تعداد بستری های استان گیالن یک هفته تا ۱۰ روز 
آینده افزایش خواهد داشــت و ممکن است دوباره به سمت 

مرگ و میر ناشی از کرونا برویم.

 ورود ۴03 مفسد اقتصادی •
به زندان های کرمان

کل  رئیــس  کرمــان: 
دادگستری استان کرمان 
گفــت: ۴۰3 نفر به علت 
ارتــکاب جرایم مفاســد 
اقتصادی در اســتان طی 
سال گذشته و سال جاری 

وارد زندان ها شده اند.
یداهلل موحد صبح شــنبه در نشســت خبری به مناســبت 
گرامیداشــت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: 3۴۴ نفر به علت 
ارتکاب جرایم مفاســد اقتصادی در استان طی سال گذشته 
و ۵۹ نفر نیز در ســال جاری وارد زندان ها شده اند. ۱۴۴ نفر 
زندانی هم داریم که به اتهام جرایم مفاسد اقتصادی در زندان 

به سر می برند.

برگزاری مراسم در خانه باغ های مهاباد •
ممنوع شد

مرکز  رئیــس  مهاباد: 
بهداشــت مهاباد گفت: 
مراسم  هرگونه  برگزاری 
و تجمع در خانه باغ های 
این شهرســتان ممنوع 
بوده و در صورت مشاهده 
طبــق قانــون بــا آنان 

برخورد خواهد شد.
قاســم امینی اظهار کرد: برهمین اســاس هرگونه تجمع و 
دورهمی تخلف بوده و در صورت مشاهده و گزارش برگزاری 
مراسم که ازدحام انسانی را فراهم آورد )اعم از انباری و خانه باغ( 
نســبت به تعطیلی محل و معرفی عامل یا عامالن مراسم به 

مراجع قضایی اقدام خواهد شد.

 باغ های اصفهان •
از حمله ملخ ها مصون ماندند

اصفهــان: مدیــرکل 
بحــران  مدیریــت 
از  اصفهان  اســتانداری 
مقابله بهنگام با ملخ ها در 
استان خبر داد و گفت: با 
اقدام به موقع و جلوگیری 
از رسیدن ملخ ها به سن 

پرواز از آسیب جدی به باغ ها و مراتع پیشگیری شد.
منصور شیشه فروش با اشاره به ردیابی ملخ ها در استان، اظهار 
کرد: ســال جاری ردیابی ملخ ها در ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی، باغ ها و مراتع توسط سازمان حفظ نباتات انجام شده 

است.
وی افــزود: عملیات مبارزه با ملخ هــا در حدود ۵ هزار هکتار 
از اراضی و باغ ها در شهرســتان های لنجان، شهرضا، تیران و 
کرون، ســمیرم، نائین، فریدون شهر، دهاقان و میمه در حال 

انجام است.

 آب سد گتوند •
راه های روستایی را زیر آب برد

عنبر  بخشــدار  اهواز: 
مسجد ســلیمان گفت: 
آب مخزن ســد گتوند 
در روزهای اخیر در حال 
باال آمدن اســت و این 
برخی  شده،  موجب  امر 
راه های روستاهای اطراف 

سد به زیر آب برود.
یوسف بهمنی عنوان کرد: آب مخزن سد گتوند روزانه تا ۵۰ 
سانتیمتر در حال باال آمدن است و همین امر موجب شده دو 
روستای »پرنوشته« و »تلخاب تاجدین« که در کنار مخزن سد 

هستند با خطر آبگرفتگی مواجه شوند.
وی افزود: خانه های روســتایی که در ارتقاع پایین قرار دارند 
بیشتر در معرض آبگرفتگی قرار گرفته اند ضمن اینکه راه های 
اصلی این دو روستا به علت طغیان آب، کامالً مسدود شده اند.

 ۵0 مبتال به کرونا •
پس از هر مراسم عروسی و عزا !

تبریــز: رئیــس گروه 
بیماری های واگیر مرکز 
بهداشت آذربایجان شرقی 
گفت: پــس از برگزاری 
عروســی  مراســم  هر 
یا عــزا حــدود ۵۰ نفر 
مبتال بــه کرونا در میان 

شرکت کنندگان شناسایی می کنیم.
سیمین خیاط  زاده بیان کرد: با وجود اینکه هنوز مجوز برگزاری 
مراسم های بزرگ مانند عروسی ها و عزاداری ها در تعداد زیاد را 

نداده ایم، اما متأسفانه مردم این کار را انجام می دهند.
وی افــزود: به افرادی که دارای بیماری زمینه ای هســتند، 
توصیــه می کنیم در خانــه بمانند و افرادی کــه به دالیل 
اقتصادی مجبور به حضور در بیرون از خانه هســتند، حتماً 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت و ناظران هم حتماً بر نحوه 

اجرای آن نظارت کنند.

 ماشین آالت تخریب کننده باغ ها •
توقیف می شوند

یزد: فرماندار تفت گفت: 
از این پس ماشــین آالتی 
که بــدون دریافت مجوز، 
اقدام بــه تخریب باغ های 
این شــهر کنند با حکم 
دادستانی توقیف می شوند.

علیرضــا نــوکار افزود: 
در نشســتی که با دادستان شهرســتان داشتیم مقرر شد 
شهرداری تفت به اتحادیه و شــرکت هایی که دارای لودر و 
دیگر ماشین آالت ساختمانی هستند اعالم کند تخریب باغ ها 
باید با دریافت مجوز قانونی باشد و اگر فردی بدون مجوز الزم 
نسبت به تخریب باغ ها اقدام کند، ماشین آالت او به دستور 

دادستانی توقیف خواهد شد.
وی تأکید کــرد: با هدف جلوگیری از تخریب باغ ها و تغییر 
کاربری آن ها، ســقف تخریب هم بیشــتر از ۱۵۰ مترمربع 

نخواهد بود حتی اگر مساحت باغ زیاد باشد.

تفاهم نامه های امضا شده، اجرا نشده است

احتمال آتش سوزی در پارک ملی گلستان 
گرگان: پــارک ملی گلســتان بــا دارا بودن 
گونه هــای مختلف گیاهی و جانوری، در ســال 
 ۱3۵۴ به عنوان ذخیره گاه زیســت کره در زمره 
۵۰ ذخیره گاه بیوســفری جهان در فهرســت 
یونسکو ثبت شد و حال با گرم شدن هوا بار دیگر 
دغدغه آتش افروزی و یا حریق احتمالی در این 
زیستگاه ارزشمند بین مسئوالن باال گرفته است.

پارک ملی گلســتان قدیمی تریــن پارک ملی 
 ثبت شــده در ایران و پناهگاهی کم نظیر برای 
حیات وحش اســت که یک هــزار و 3۵۰ گونه 
گیاهی و 3۰۲ گونه جانــوری از جمله نیمی از 
گونه های پســتانداران ایــران را در حدود ۹۰۰ 
کیلومتر مربع گستره خود جای داده و به همین 
دلیل به عنوان ذخیره گاه زیســت کره در میراث 

جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
پارک ملی گلســتان از بهترین زیســتگاه های 
پســتانداران بزرگی چون پلنگ، خرس قهوه ای، 
گرگ، وشق، مرال، شوکا، گوسفند و بز وحشی، 
آهوی ایرانی و گراز است و البته به خاطر جمعیت 

فراوان قوچ و میش اوریال معروف است.
با وجود اهمیت این زیستگاه، اما همه ساله حریق 
بخشــی از این ثروت ملی را دود می کند، امسال 
نیز با توجه به رشد خوب علف ها بیم آن می رود 
که این پارک ملی دچار حریق و خســارت های 

جبران ناپذیر شود.

قول هایی که به مقصد نرسیدس
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با بیان 
اینکه همه ساله نیروهای آتشبان از اواخر خرداد 
تا اواخر مهرماه در مناطق مســتعد آتش سوزی 
مســتقر می شــوند، افزود: با وجــود برگزاری 
جلسه های مختلف با اداره های مربوطه و آمادگی 
نیروهای محیط بانی، اما واقعیت این اســت که 
تجهیزات برای اطفای حریق به ویژه آتش سوزی 

در سطح گسترده امکان پذیر نیست.
محمدرضا کنعانی با اشــاره بــه این موضوع که 
در گذشــته تفاهم نامه ای بین وزارت ارتباطات، 
ســازمان حفاظت محیط زیســت و استانداری 
گلستان برای نصب سنسور اعالم حریق به امضا 
رسیده بود، اظهار کرد: متأسفانه این تفاهم نامه 
هنوز اجرایی نشده و مراحل پایانی را طی می کند.

وی بــا ابــراز نگرانی از حریــق احتمالی، اظهار 
می کند: با گرم شــدن هوا و به دنبال آن خشک 
شدن پوشش های گیاهی بســیاری که امسال 

داشــتیم، خطر حریق مناطق تحت مدیریت ما 
به خصوص پارک ملی گلستان را تهدید می کند. 

وی یادآور شد: امســال با توجه به شرایط آب و 
هوایی، شاهد پوشش گیاهی بسیار مناسبی در 
سطح مراتع و جنگل ها هستیم که این موضوع 
خطــر وقوع حریق در این عرصه ها را به شــدت 

افزایش داده است.
مدیرکل محیط زیست گلستان تصریح کرد: با 
همکاری بخش خصوصی، نیروهای آتشــبان به 
مدت چهار ماه در سه نقطه از پارک ملی گلستان 
که ســابقه تاریخی وقوع حریق دارند، مســتقر 

خواهند بود.

نگرانی از آتش افروزی گردشگرانس
گرمای هوا و خشــک شــدن علفزارها و برخی 
درختچه های پارک ملی گلستان به ویژه در بخش 
مرتعی آن و وجود برگ ها و علف های خشک در 
کف جنگل، شرایط را برای حریق مستعد می کند 
که رعایت نکات ایمنی در روشن و خاموش کردن 
آتش توسط مســافران و گردشگران و پرهیز از 
برجای گذاشتن زباله هایی مانند قوطی های فلزی 
و شیشه ای که بازتاب دهنده نور خورشید هستند، 
می تواند از وقوع حریق در این پارک حفاظت شده 

جلوگیری کند.
در همین راســتا رئیس پارک ملی گلســتان از 

مســافران و گردشــگران 
عبوری و نیز از مردم منطقه 
که برای استراحت و تفریح 
پــارک می روند،  ایــن  به 
روشــن  هنگام  خواســت 
کردن آتــش از مکان هایی 
استفاده کنند که کمترین 
بــرگ و علف خشــک در 
اطراف آن ها باشد و پس از 
پایان کار از خاموش شدن 

آتش مطمئن شوند.
مهدی تیمــوری گفت: در 
بسیاری از نقاط پارک ملی 
گلســتان به خصــوص در 
تفرجگاه های آن مکان هایی 

برای روشن کردن آتش پیش بینی شده که بهتر 
است مسافران و گردشگران از آن ها استفاده کنند.

وی با اشاره به اهمیت پارک ملی گلستان و تنوع 
پوشــش گیاهی و جانوری آن و نیز نقش آن در 
تلطیف هوای منطقه، از همه اقشار مردم منطقه 
به خصوص مسافران و گردشگران عبوری خواست 

مراقب این ذخیره گاه مهم زیست کره باشند.

کمبود اعتباراتس
رئیس پارک ملی گلستان با بیان اینکه تاکنون 

3۰ میلیــارد ریــال از مجموع 
بودجه ۸۰ میلیارد ریالی امسال 
ایــن پارک برای خرید وســایل 
ایمنی و تجهیزات لوازم حفاظتی 
اختصاص یافته اســت، افزود: با 
توجه به کمبود وســایل ایمنی 
بــرای محیط بانان پــارک ملی 
گلستان، قرار است بخشی از این 
بودجه به تجهیز این افراد به لوازم 
حفاظتی، خرید تجهیزات اطفای 
حریق و ایجاد چادرهای آتشبانی 

اختصاص یابد.
تیموری با اشاره به مستقر بودن 
۱۲ پاســگاه محیط بانی در این 
پاسگاه های  تعمیر  افزود:  پارک، 
محیط بانی و تجهیز آن ها به امکانات حفاظتی 
و خرید اســب و خودرو برای پاسگاه ها از دیگر 

برنامه های امسال پارک ملی گلستان است. 
وی گفت: با توجه به برقرار شــدن ردیف بودجه  
اختصاصی برای پارک ملی گلستان، امسال ۱۲ 
نیرو با عنوان آتشبان آموزش دیده برای فعالیت 
در چادرهای آتشبانی جذب شدند که قرار است 
این چادرهــای مجهز تا هفته آینــده در چهار 
منطقه قوش چشمه، گلزار، جمشیدآباد و دشت 

که سوابق آتش سوزی دارند، مستقر شوند.

به  امسال با توجه 
شرایط آب و هوایی 
شاهد پوشش گیاهی 

 بسیار مناسبی 
در سطح جنگل ها 

هستیم که این 
موضوع خطر وقوع 

حریق را افزایش 
داده است

بــرشبــرش
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بوشهر: کمبود آب موضوع جدیدی نیست و در سال های اخیر 
همواره شاهد این مشکالت در بیشتر نقاط کشور بودیم، ولی در 

شهرستان عسلویه این مسئله سخت تر شده است.
ساکنان شهرستان عسلویه از نبود آب گالیه دارند، به گونه ای که 
در بسیاری از مناطق در طول شبانه روز تنها چند ساعت سهمیه 
آب  دارند و در بعضی روستاها و محالت نیز ممکن است تا ۶ روز 

متوالی آب شرب و لوله کشی در دسترس شهروندان نباشد.
اگرچه عسلویه به پایتخت انرژی ایران شهرت دارد، اما متأسفانه 
کمبود آب، زندگی در این منطقه را با سختی همراه کرده به نحوی 
که بسیاری از مردم برای نجات از این مشکل به ایجاد حوض انبار 
در حیات منازل خود روی آورده تا بدینوسیله آب را برای مصرف 

ذخیره سازی کنند.
گفتنی است در همین راستا بســیاری از روستاهای شهرستان 
عســلویه نیز مانند بخش چاه مبارک به شــدت درگیر بی آبی و 
در تأمین آب در مضیقه هســتند و با توجه به اینکه در شــرایط 
سهمیه بندی آب، سهمیه ها بسیار محدود است، خواستار بهبود 
وضعیت فعلی هستند.بسیاری از روستاییان و شهروندان که حاال 
مجبور به خریداری آب هستند، اظهار می کنند: ادامه این وضعیت 

برای مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر ممکن نیست.

اختصاص اعتبارس
مردم عسلویه در حالی با کمبود آب  دست و پنجه نرم می کنند که 

استاندار بوشهر ماه گذشته از اختصاص اعتبار 3۰ میلیارد تومانی 
برای برطرف کردن مشکالت آب روستاهای این استان خبر داد.

عبدالکریم گراوند ماه گذشته در نشست بررسی مسائل و مشکالت 
آب استان بوشــهر، افزود: از این میزان اعتبار ۱۵ میلیارد تومان 
اعتبار اســتانی و ۱۵ میلیــارد تومان هم از محــل بودجه ملی 

دهیاری ها تأمین خواهد شد.
وی بیــان کرد: یکی از موضوع های مهــم در زمینه تأمین آب، 
تکمیل پروژه های آب شیرین کن در مناطق مختلف استان بوشهر 
است، براین اساس شرکت آب و فاضالب این استان باید آخرین 
وضعیت پروژه های آب شیرین کن را از نظر مشکالت موجود احصا 
و با هماهنگی حوزه معاونت عمرانی نســبت به برطرف کردن 

آن ها اقدام کند.

ساخت دو پروژه آب شیرین کنس
مدیرعامل آب و فاضالب اســتان بوشهر با اشاره به افزایش سرانه 
مصرف آب شهرستان عسلویه، بیان کرد: هم اکنون سرانه مصرف 

آب در این شهرستان به 3۴۰ لیتر رسیده است.
عبدالحمیــد حمزه پــور با اشــاره به صدور مجوز ســاخت دو 
پروژه آب شیرین کن در شهرستان عســلویه، اظهار کرد:  این دو 
آب شیرین کن هر یک دارای ظرفیت ۵ هزار مترمکعب در شبانه روز 

هستند که در عسلویه و هاله اجرا می شوند.
وی با اشــاره به اقدام های صورت گرفته و طرح های مدنظر برای 
جبران کمبود آب آشــامیدنی شــهرها و روستاهای شهرستان 
عســلویه، افزود: افزایش حجم انتقال آب از خط آبرسانی کوثر به 

شهرستان عسلویه از طرح های مدنظر است.
وی بابیان اینکه حجم انتقال آب از خط کوثر به عسلویه به میزان 
۱۰ لیتر بر ثانیه افزایش  یافته اســت، گفت: آب تولیدی از منابع 
محلی به میزان ۲۰ لیتر بر ثانیه وارد مدار شــده که ســبب رفع 

مشکل کم آبی ناشی از پیک مصرف خارج از سرانه شده است.
حمزه پور از استقرار اکیپ کنترل و بهره برداری در روستاهای دارای 
مشــکل آب شهرستان عســلویه خبر داد و بیان کرد: اقدام های 
 الزم برای بهبود وضعیت آب در نقاط مرتفع روستاهای مجتمع 

چاه مبارک انجام  شده است.

مردم جنوب کشور از کمبود آب گالیه دارند

تشنگی در پایتخت انرژی 
گزارشگزارش

7836zadehalireza@gmail.comجدول
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۱. شهری در بوسنی وهرزگوین که در جنگ 
بالکان شــاهد جنایات فراوان صرب ها بود 
- دربند و زندانی ۲. گله گوســفند – رهبر 
 ضد نژادپرســتی آفریقــا- از جنس مس 
3. قهرمان ســرزمین ترویا- نیکی – جمع 
مکسر »خزینه« ۴. بیماری و مرض- سرای 
مهروکین- میانگین ۵. ستون خیمه – نام 
دخترانه وطنــی – از شــرکت های نفتی 
فرانسوی ۶. آهنگساز شهیر آلمانی و خالق 
»روبستال« - محب- پشت سر 7. اشعه- امر 
از شنیدن- رود اروپایی – دیدار ۸. امیدوار- 
از عوارض طبیعی ســطح زمین – زخم ها 
۹. دلیل ، برهــان- جوی خون- همچنین 
– شاعر نیشابوری ۱۰. چروک روی پوست 
– صالح – رشــته کوه آمریکایی ۱۱. »ترد« 
توخالی – خوش خلق – نهایت ۱۲. مدفن 
موالنا- می گویند گرفتنی اســت- خشکی 
۱3. قلم نقشه کشی – اشتیاق – فریاد شادی 
۱۴. از فروع دیــن – از چین خوردگی های 
 ســطح زمین – ابــزار اعالم خطــر خودرو

۱۵. بخشــی از ســرزمین پهنــاور چین- 

فراهم کردن مقدمات کاری  

۱. از تیم هــای فوتبال باشــگاهی انگلیس 
– عیــد ویتنامــی ۲. درس دیکتــه - از 
 وســایل عظیم الجثه تبلیغاتی- شایســته 
3. بازداشتن- درخواست این بازیکن سابق 
تیم ملی ســاحل عاج از طرف های درگیر ، 
پس از راهیابی این کشــور به جام جهانی ، 
منجر به پایان جنگ داخلی در این کشــور 
 شــد- معروف ترین صنایع دستی ایرانیان 
۴. پــول غنا- یکی از دوجنــس – دریچه 
اطمینــان ۵. عزیز همگان- لقب اشــرافی 
– شــاعر انقالبی معاصرکه چهره ماندگار 
کشــور در ســال ۱3۸۲ لقب گرفت ۶. از 
پسوندهای مکان- سعی و تالش – تمایل 
پیداکردن 7. شهر روی آب- حجر- مختصر 
سیاه- یازده ۸. تیره و تار- فرایند غذاسازی 
از نــور در گیــاه- نامبــارک ۹. خاندان- 
همســر زن- اما – خیال خــام ۱۰. مقابل 
»جبر« - پرنده ســیاه – ریسمان یا بندی 
که برگــردن چهارپایان بندنــد ۱۱. کنایه 

 از آدم احساســاتی اســت – آســایش- عدد خیطی 
۱۲. دالوری- چهــره – گریبــان ۱3. گســترده – 
ســرزمین ها – بیماری مسری خطرناک ۱۴. پایتخت 
موسیقی– اهالی خاور زمین – تجلی کردن ۱۵. صحنه 
نمایش – از علما و دانشــمندان ایرانی و استاد شیخ 

مرتضی انصاری
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