
گرایش جهانی به اسالم، دشمن را عصبانی کرده استبضاعت ها و حسرت های سینماگران خراسان
امام جمعه مشهد در خطبه مجازی این هفته:گفت وگوی قدس با هنرمندان شهرمان به بهانه »روز ملی سینما«

سینما را می شود رســانه ای دیداری و شنیداری 
مبتنی بر فناوری بدانیم که به وسیله آن فعالیت 
اقتصــادی صورت می گیــرد و سال هاســت در 
جهان با پیشــرفت های متنوع توانسته مخاطبان 
و عالقه منــدان زیادی را به خــود جلب کند.در 
کشور ما نیز ســرانجام در سال ۱۳۷۹ همزمان با 

بزرگداشت صدمین سال ورود سینما...

امام جمعه مشهد با ابراز تأسف از اینکه با اهانت به 
مقدسات، آن  را آزادی بیان عنوان می کنند، گفت: 
 احساســات و عواطف بیش از یک میلیارد و نیم

مســلمان را جریحه  دار کردن آزادی بیان است، 
اما سیاه پوســتان مظلــوم آمریکا کــه فقط داد 
می زننــد »جان انســان ارزش دارد« آزادی  بیان 

نیست!آیت اهلل سیداحمد علم الهدی...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

دست اندازهای فرهنگی روند مناسب سازی مشهد را کند کرده است 
مرز زمینی سرخس 

دوباره بسته شد

.......صفحه ۳ 

.......ادامه در صفحه 2 

آســتان نیوز: اقشــار مختلــف مــردم متدین و 
قدرشــناس مشــهد مقدس با رعایت شیوه نامه ها و 
اصول بهداشتی در پی هتک حرمت نشریه فرانسوی 
به ســاحت مقــدس پیامبــر)ص( در حــرم مطهر 
رضوی گردهــم آمدند و اقدام رذیالنه این نشــریه 

صهیونیستی را محکوم کردند.
جمعــی از علمای اعالم، روحانیــان، خانواده معظم 
شــهدا و اقشــار مختلف مردم متدین و والیتمدار 
مشــهد در اعتراض به اقدام موهن نشریه فرانسوی 
»شــارلی ابدو« در باز نشر کاریکاتورهای اهانت آمیز 
نسبت به ســاحت پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( و 
توهین به ارزش های واالی اسالمی و عقاید بیش از 
یک میلیارد مسلمان جهان، در صحن مسجد جامع 
گوهرشــاد حرم مطهر رضوی گرد هم آمدند و این 

اقدام سخیف و زبونانه را محکوم کردند.
در این مراسم که با حضور حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد، 
آیت اهلل علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه سراسر 
کشور به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن محکومیت 
ایــن اقدام ننگین ضِدانســانی و ضِدتوحیدی گفت: 
حضــرت ختمی مرتبت پیامبر بزرگ اســالم)ص(، 
الگوی کاملی برای بشــریت اســت و ایشان از آغاز 
رســالت پیوســته در معرض هتاکی کوردالن بوده 
و هســتند و اقدام این نشــریه بار دیگر عمق کینه 

استکبار با جهان اسالم را نشان داد.
وی افزود: مســلمانان در قبال بزرگان دین وظایفی 
دارند که این وظایف در قبال افرادی همچون پیامبر 
اسالم)ص( و رهبران دینی مهم تر و سنگین تر است.

کارشناسان با اشاره به چالش های توانبخشی معلوالن در طراحی فضاهای شهری در گفت گو با قدس: 

.......صفحه 2 

 در پی شکایت های مردمی 
پیگیری شد

مجازات گران فروشان 
تخم مرغ در 

خراسان رضوی 

ترکمنســتان مرز زمینــی خود با ســرخس در شمال شــرقی 
خراســان رضوی را پس از بازگشایی ســه روزه و آزمایشی، دوباره 
بســت.مدیر پایانه مرزی سرخس روز گذشته با اعالم این مطلب 
گفت: این مرز زمینی پس از تعطیلی ۶ ماه و نیمه به واسطه شیوع 
کرونا روز ۱۷ شهریور بازگشایی شد و طی سه روز تنها یک محموله 
تجاری شامل چهار تریلر حامل خودرو ترانزیتی از ایران وارد کشور 
ترکمنستان شد.محمدمهدی رضایی افزود: براساس توافق  اخیر بین 

مقامات دو کشور، طی سه روز مدت توافق شده...

وی.......صفحه ۳ 
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شنبه  22 شهریور 1399

  23 محرم 1442  
 12 سپتامبر 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9341  
 ویژه نامه 3720 
+ صفحه »میهن« 

     صفحه 1 خراسان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1905-99 مورخ 99/06/18 هیات به شماره کالسه 44-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود شاهرخی راد فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 14 صادره از شیروان در یک 
باب ساختمان به مساحت 189  مترمربع از پالک 907 فرعی از 163 اصلی  واقع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9906355
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد
 احمد اصغری شیروان

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 155-اصلی اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد 

1-ششدانگ یکباب انباری دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 182.80 متر مربع ابتیاعی آقای اهلل یار الهی از 
محل مالکیت ثبتی ابراهیم دلیریان برابر رای شماره 1879-99 مورخ 17/06/99 کالسه 48-99 هیات

2- ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 141.80  متر مربع ابتیاعی آقای بایرام محمد 
دهش از محل مالکیت ثبتی هادی باغچقی برابر رای شماره 1872-99 مورخ 99/06/17  کالسه 84-99 هیات

3- شش��دانگ یکباب انباری دارای پالک 1306 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مس��احت 72 متر مربع ابتیاعی 
آقای سعید داوری از محل مالکیت ثبتی سید حسین حسینی فرزند سید محمد  برابر رای شماره 1841-99 مورخ 

99/06/16 کالسه 177-99 هیات
4- ششدانگ یکباب انباری دارای پالک 1306 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 137.55 متر مربع ابتیاعی 
آقای سعید داوری از محل مالکیت ثبتی سید حسین حسینی فرزند سید محمد برابر رای شماره 1842-99 مورخ 

99/06/16 کالسه 175-99 هیات 
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتش��ار اگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق درمحل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. آ-9906356
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد-
احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1861-99 مورخ 99/06/17 هیات به شماره کالسه 95-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه نودهی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 1257 صادره از بجنورد در یک 
باب منزل به مساحت 150.06  مترمربع از پالک 155 اصلی  واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای رستم رستمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9906357
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد– احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1849-99 و 1850-99 مورخ 99/06/16 هیات به ش��ماره کالسه 332-98 و 129-98  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کاوه برات زاده قاچکانلو فرزند حسینعلی بشماره 
شناسنامه 0671204645 صادره از بجنورد  و خانم طاهره ابراهیمی مقدم فرزند اماموردی به شماره شناسنامه 493 
در یک باب منزل به مساحت 409.82 مترمربع از پالک 155 اصلی  واقع در اراضی کهنه کند خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی آقای عوض باغچقی فرزند قربان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9906358
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد– احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1880-99 مورخ 99/06/17 هیات به شماره کالسه 125-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه قهرمانی فرزند قنبرعلی بشماره شناسنامه 689 صادره از بجنورد در یک باب 
منزل به مس��احت 88.30  مترمربع از پالک 155 اصلی  واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی آقای گل محمد علی آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9906359
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99          تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد– احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1851-99 مورخ 99/06/16 هیات به شماره کالسه 274-98 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سیده مریم سیدی فرزند سیدعلی 
بش��ماره شناس��نامه 5264 صادره از بجنورد در یک باب منزل به مساحت 93.30 مترمربع از پالک 
2145 فرعی از 125  اصلی  واقع در اراضی قریه عزیز  بخش دو بجنورد خریداری از مالک رس��می 
آقای احمد حیدری فرزند محمد  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9906399
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد– احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1854-99 مورخ 99/06/17 هیات به شماره کالسه 49-99 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرش��ته حیدری فرزند اله یار بش��ماره 
شناسنامه 327 صادره از شیروان در یک باب ساختمان به مساحت 142.95  مترمربع از پالک 55 
فرع��ی از 125  اصل��ی  واقع در اراضی قریه عزیز  بخش دو بجنورد خریداری از مالک رس��می آقای 
یداله فالح عزیزی ورثه قربان محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9906360
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد– احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1878-99 مورخ 99/06/17 هیات به شماره کالسه 290-98 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم س��کینه نودهی  فرزند حس��ینعلی 
بش��ماره شناس��نامه 423 صادره از بجنورد در یک باب خانه به مساحت 168مترمربع از پالک 907 
فرعی از 163 اصلی واقع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

ش��هرداری بجنورد محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.9906362
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99         تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد
 احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1867-99 مورخ 99/06/17 هیات به ش��ماره کالس��ه 111-98 و 110-98 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد عباس��ی  فرزند باباقلی  بش��ماره شناسنامه 
739 صادره از مانه و س��ملقان و آقای فریدون مجردی به ش��ماره شناسنامه 732 فرزند کرم صادره از بجنورد 
بالس��ویه هر کدام  در س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب مغازه  و محوطه به مساحت  203.15 مترمربع از 
پالک 907 فرعی از 163 اصلی واقع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
شهرداری بجنورد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9906363
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد
 احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1886-99 مورخ 99/06/17 هیات به ش��ماره کالسه 345-98 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای براتعلی باغچقی  فرزند قربان  بشماره شناسنامه 708 صادره 
از بجنورد در یکباب منزل به مساحت  360.62 مترمربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش 
دو بجنورد خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می غالمعلی باغچقی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9906364
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 06                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد   احمد اصغری شیروان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی  
عادی بطورفوق العاده 

العاده  فوق  بطور  عادی   / عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
شرکت خدماتی شهرک صنعتی بینالود ) سهامی خاص( 
به شماره ثبت 54983 و شناسه ملی 14005067650 
در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 99/6/31 در 
در  واقع  بینالود  صنعتی  شهرک  خدماتی  دفتر  محل 
از کلیه  بینالود تشکیل میگردد، لذا  شهرک صنعتی 
مقرر  روز  و  ساعت  رأس  میشود  دعوت  سهامداران 

در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس ) حسابرس 
قانونی ( پیرامون عملکرد سال 1397 و 1398 

به  منتهی  مالی  صورتهای  تصویب  و  بررسی   -2
 1397/12/29

به  منتهی  مالی  صورتهای  تصویب  و  3-بررسی 
 1398/12/29

4- انتخاب بازرس اصلی ) حسابرس ( و علی البدل 
سال مالی 1399 

5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 
باشد.

هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک 
صنعتی بینالود 

/ع
99
06
40
3

 ش��هرداری کدک��ن در نظ��ر دارد به 
استناد مجوز ش��ماره 50/217 مورخ 
99/06/17 شورای اسالمی شهرکدکن 
نس��بت به فروش یک قطعه زمین به 
مساحت 250 متر مربع واقع در کوی 
عط��ار ب��ه قیم��ت کارشناس��ی اقدام 
نماید. لذا از متقاضیان درخواس��ت 
می ش��ود از تاری��خ درج ای��ن آگهی 
به مدت ی��ک هفته)هفت روز کاری( 
جه��ت دریاف��ت اس��ناد مزای��ده ب��ه 
دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. 

شهرداری کدکن

 آگهی مزایده
نوبت اول

/ع
99
06
37
1

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی پروفیل مشهد 
و حومه )شناسه ملی : 10380157871(

مجمع عمومی فوق العاده نوبت س��وم ش��رکت تعاونی تولیدی وتوزیعی پروفیل مش��هد راس ساعت 4 
بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02 درمحل نبش مطهری جن�وبی 20  )حسینیه جواد االئمه( 
برگزار می ش��ود . ازکلیه اعضاءدعوت می ش��ود ش��خصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به دس�تور 

جلسه  در این جلسه حضور به همرسانند.
ضمنًاب�ه اطالع می رس�اند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تش�کیل مجام�ع عمومی؛تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و هرش�خص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود.و اعضای متقاضی اعطای 
نمایندگی،می بایس�ت به همراه نماینده خ�ود حداکثر7 روز کاری از تاریخ انتش�ار آگهی بامراجعه به 

دفترشرکت پس از احراز هویت و تأیید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:

اصالح ماده 3 اساسنامه:
1_ ایجاد ، توسعه و مدیریت شهرک صنعتی غیردولتی 

2_ ایجاد واحدهای تولیدی _ صنفی _ صنعتی و کارگاهی در زمینه مصنوعات آهن و پروفیل
/ع هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی پروفیل مشهد و حومه 

99
06
38
5

روز گذشته در حرم رضوی صورت گرفتروز گذشته در حرم رضوی صورت گرفت

 اجتماع مردم مشهد در محکومیت  اجتماع مردم مشهد در محکومیت 
  aa اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم



کارشناسان با اشاره به چالش های توانبخشی معلوالن در طراحی فضاهای شهری در گفت گو با قدس: 

دست اندازهای فرهنگی روند مناسب سازی مشهد را کند کرده است 
محبوبه علیپور: حدود 40 ســال اســت که 
سازمان بهداشت جهانی، توانبخشی را مهم ترین 
اصل در توانمندسازی گروه های با نیازهای ویژه 
دانسته و تأکید دارد که با اجرای برنامه هایی در 
حوزه توانبخشی اجتماعی همانند مناسب سازی 
معابر می توان زمینه را برای خودکفایی و بهبود 
روند مشارکت اجتماعی این افراد فراهم کرد. اما 
پرسش اینجاست که در شهر ما مشهد چقدر 

به نیازهای گروه های یاد شده توجه می شود؟

مانع تراشی شهر برای مردمش س
دکتر سیدمحسن موسوی، صاحبنظر در حوزه 
طراحی شــهری در این باره اعتقاد دارد: برای 
گروه های با نیازهای ویژه در طراحی فضاهای 
شــهری کاستی هایی وجود دارد. این در حالی 
است که براســاس آمارها 11درصد جمعیت 
کشــور را معلوالن تشــکیل می دهند. به هر 
روی توجه به نیازهای همــه افراد در طراحی 
شهری ضروری اســت از این رو در جهان این 
نکته مورد تأکید قرار می گیرد که شهرسازان 
با پاهایشــان رأی می دهند. به این ترتیب که 
افراد یاد شــده در تصمیم ســازی های خود 
نیازها و خواسته های همه گروه های جمعیتی 
ساکن در شهرها را در نظر می گیرند. همچنین 
از لحاظ روان شناسی اجتماعی و روان شناسی 
جنســیتی این قضیه قابل تأمل است؛ چراکه 
 مقوله یاد شده بر نیازهای گروه های مختلف آثار 
تعییــن کننــده ای دارد. در صورتــی که در 
شهرهای ما اهمیتی به طراحی شهری با تأکید 
بر نیازهای گروه هــای متعدد وجود ندارد و به 
طور تخصصی و موضوع محور طراحی نمی شود.

 مدیرعامل انجمن حامیان شــهر بدون مانع 
نیز درباره روند اجرای مناسب سازی می گوید: 
مشــکالت تردد در شــهر بــرای گروه های با 
نیازهای ویژه نسبت به گذشته بهتر شده اما این 
چالش ها برای افراد یاد شده همچنان باقی است. 
چنان که در مقوله بهسازی معابر و پیاده روها 
همچنان نســبت به نیازهای افــراد کم بینا و 
شــهروندانی که از صندلی چرخدار اســتفاده 
می کنند، توجه کافی نمی شــود. سیدحمید 
 حســینی می افزایــد: انتظــار داریــم که در

 ساخت و سازهای جدید ضوابط بهره مندی افراد 

با نیازهای ویژه لحاظ شــود 
حال آنکه در این فضاها نیز 
اهمیتی به مناسب سازی داده 
نمی شــود. این در شرایطی 
اســت کــه در قوانین کالن 
جامعه در سال های اخیر به 
توجه  معلــوالن  از  حمایت 
افزون تــری می شــود اما در 
اجرا به دلیل ضعف نظارت ها 
بــا کاســتی هایی مواجــه 
هســتیم. از این رو شاهدیم 
در پروژه های ساختمانی که 
حتی به بخش هــای دولتی 
مربوط می شود گاهی اوقات 

مهندســان ناظر بی توجهی کرده و اطالعاتی 
به شــهرداری ها نمی دهند و گاه مهندسان به 
این نکات توجه کرده و مســائل را به مالک و 
شهرداری گوشزد می کنند اما شهرداری توجه 
چندانی نمی کند. بنابراین هر قدر برای اصالح 
مســائل تالش می شــود و گروه های مختلف 
پیگیری می کنند باز هم نارســایی هایی وجود 

دارد که این قضیه موجب دلسردی می شود. 
وی با اشــاره به توقعات ایــن گروه ها و ضعف 
سیستم حمل و نقل شهری می افزاید: در حال 
حاضر و با شرایط شیوع کرونا توجه به نیازهای 
گروه های یاد شــده قابل تأمل است؛ چرا که 
ایــن افراد ناگزیرند برای تردد، بیش از ســایر 
افراد جامعه با تکیه بر سطوح مختلف تحرک 

داشته باشند. بنابراین انتظار 
می رود ضمن بهبود خدمات 
و مناسب سازی و ایمن سازی 
معابر خودروهــا، ضدعفونی 
مکرر ســطوح مــورد توجه 
قرار گیرد. این در حالی است 
کــه گروه های یاد شــده در 
بخش حمل و نقل شهری با 

مشکالتی مواجه هستند. 

 اقبال کم رسانه ملی س
به فرهنگ سازی 

حسینی خاطرنشان می کند: 
نکته دیگر اینکه رسانه ملی نیز اهمیت چندانی 
بــه آموزش و فرهنگ ســازی بــرای تعامل و 
خدمت رســانی به گروه های با نیازهای خاص 
ندارد و اقدام های مؤثری نداشته است. در حالی 
که بنا بر قانون موظف است حداقل هفته ای دو 
بار طی برنامه هایی به فرهنگ سازی در زمینه 

تأمین حقوق افراد با نیازهای خاص بپردازد. 

در تقالی کسب حداقل حقوق شهروندی س
عضو هیئت مدیره شــبکه ملی تشــکل های 
غیردولتی معلوالن جســمی حرکتی کشــور 
نیز اظهــار می کند: گرچه در ســال های اخیر 
تالش هایی برای مناسب سازی در شهر مشهد 
صورت گرفته است اما با توجه به آمار قابل توجه 
گروه هایی با نیازهای ویژه در این شهر و همچنین 

به دلیل زائرپذیر بودن شهر مشهد ضرورت دارد 
که زمینه های مناسب سازی و دسترس پذیری 
برای گروه های کثیری از ســالمندان و افراد با 
نیازهای ویژه فراهم شــود. البته جا دارد اشاره 
کنم در این مقوله قوانین قابل توجهی با ساختار 
منسجمی وجود دارد اما عامل اجرا دچار ضعف 
و کاستی است. چنان که مقوله دسترس پذیری 
برای بیشتر مردم موضوع چندان مهمی تلقی 
نمی شــود، در حالی که این امر برای تســهیل 
زندگی گروه هایی که حتی دچار نیازهای خاص 
در دوره های موقت هستند همانند بانوان باردار، 
سالمندان و بیماران ضروری است.نسا خوش نیت 
می افزاید: ایجاد ساختارهای مناسب سازی شده 
به عنوان بخش سخت افزاری در این قضیه قابل 
توجه است، اما نکته اصلی توجه به فرهنگ سازی 
اســت زیرا اگر فرهنگ ســازی بــرای بهبود 
دسترس پذیری و مناسب سازی برای گروه های 
نیازمند حتی در میان مسئوالن و مدیران جدی 
گرفته نشــود همچنان چالش های این حوزه 
ادامه خواهد داشت. برای نمونه شهرداری رمپ 
اســتانداردی در یکی از معابر ایجاد می کند اما 
شهروندی خودرواش را در همین منطقه پارک 
می کند و کاسب محترمی نیز وسایل و بساطش 
را همین نقطه قــرار می دهد. به این ترتیب در 
عمــل این فضا کارایــی الزم را برای گروه های 
هدف ندارد. همچنین شهرداری در محل های 
پرتردد، فضایی را برای پارک خودرو افراد معلول 
اختصاص داده، اما در واقعیت استفاده از این فضا 
برای گروه های یاد شــده چندان میسر نیست. 
نکته دیگر اینکه اســتفاده از سنگ کوبیک در 
پیاده روها در جهان چندان متداول نیســت اما 
در شهر مشهد همچنان در طرح های شهری از 
این عنصر استفاده می شود در حالی که سنگ 
یاد شــده به ابزار کمک توانبخشــی معلوالن 
صدمه وارد می کند. همچنین در شــهر ما ابزار 
راهنمایی های صوتی همانند چراغ های راهنمایی 
برای گروه های نیازمند وجود ندارد. مسئله دیگر 
اینکه در امکانات شــهری همانند آسانسورها 
استفاده از خط بریل رایج نیست. البته ما قصد 
نداریم خود را با کشــورهای پیشرفته مقایسه 
کنیم اما ضروری اســت کــه حداقل نیازهای 

گروه های یاد شده رفع شود. 

امام جمعه مشهد در خطبه مجازی این هفته:
 گرایش جهانی به اسالم•

دشمن را عصبانی کرده است
قدس: امام جمعه مشهد 
بــا ابراز تأســف از اینکه 
بــا اهانت به مقدســات، 
آن  را آزادی بیــان عنوان 
می کنند، گفت: احساسات 
و عواطف بیــش از یک 
میلیارد و نیم مسلمان را 
جریحــه  دار کردن آزادی 

بیان است، اما سیاه پوستان مظلوم آمریکا که فقط داد می زنند 
»جان انسان ارزش دارد« آزادی  بیان نیست!

آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی در بیســت  وهشــتمین هفته 
برگزار نشــدن نماز جمعه در مشهد مقدس، در قالب »خطبه 
مجازی« افزود: گرایش جهانی اســالم، دشمن را عصبانی کرده 
اینکه خداوند می فرماید »إِْن تَْمَسْسُکْم َحَسَنٌة تَُسْؤُهْم« همین 
اســت، ما در حال تعالی و پیشرفت هستیم؛ امروز سه مسئله 
دشــمنان ما را سخت عصبانی کرده است؛ اول، گرایش جهانی 
مردم دنیا به اسالم است، امروز در همه نقاط دنیا، دسته دسته 
مردم دارند مســلمان می شوند و به اسالم می گروند، انسان های 
حقیقت یاب، بشرهای با احساس و دنباله رو فطرت در همه نقاط 
دنیا گرایششــان به سمت اسالم اســت، این اتفاق مسلم است 
دشمن ما را عصبانی می کند، چنین پیشرفتی برای اسالم آنان را 

شدیداً ناراحت می کند.
نکته دوم، نفوذ مقتدرانه یک نظام اســالمی مدافع و وابسته به 
پیغمبر در این منطقه از جهان است، مردمی به پا خاستند، جان 
دادند و عوامل استکباری را براندازی کردند، بر نظام و کشوری 
مسلط شدند، طی 40 سال مقتدرانه توسعه قدرت پیدا کردند 
و امروز منطقه تحت نفوذ این هاســت و این نفوذ مقتدرانه دارد 
روزبه روز بیشتر می شود و به جایی می رسد که با هیچ توطئه و 
شیطنتی نمی توانند این نفوذ را کم کنند؛ آمریکا در مسئله نفوذ 
ایران در عراق و سوریه به جایی رسیده است که این نفوذ اصاًل 
با هیچ چیزی قابل براندازی نیست، هر توطئه ای اجرا کنند، به 
ضررشــان است، این ها می خواهند نفوذ ایران و جریان مقاومت 
را در لبنــان براندازی کنند، دســت به توطئه آن انفجار عظیم 
می زنند، ده ها انسان بی گناه را خاک و خاکستر می کنند و این 
همه ویرانی به وجود می آورند، به خیال خودشان با نفوذ ما مقابله 
کنند و مقاومت را براندازی کنند، می بینند به ضررشــان تمام 
شد و روز به روز قدرت مقاومت بیشتر شد، این موضوع آن ها را 

عصبانی کرده است.
ســومین چیزی که امروز دنیای غرب، اروپا و آمریکا را عصبانی 
کرده اســت، توسعه موج مقاومت اســت، مقاومت دیگر امروز 
منحصر به ایران، عراق، ســوریه و لبنان نیست، می بینند از دل 
یمن مقاومت ســر می کشــد آن هم در یک جریان مقتدرانه و 
ایثارگرانه ای که همه چیزشــان را می دهند و در خط براندازی 
مزدوران آمریکا و استکبار، مرد و مردانه ایستاده اند و امروزشان از 

روز اول قوی تر و مقتدرتر هستند.
این توسعه موج مقاومت در دنیا این ها را شدیداً عصبانی کرده و 
از عصبانیت شروع کردند فحش دادن، جز فحش دادن کار دیگری 
نمی توانند بکنند، توجیه این جسارت به وسیله عوامل سیاسی 

این کشورهای اروپایی و عمدتاً فرانسه هست.
اراذل و اوبــاش و دزد ناپاک مثل نشــریه شــارلی ابدو توهین 
می کنند، رئیس جمهور فرانســه این توهین را توجیه می کند، 
توجیــه او بدتر از توهین کردن بــود یعنی فحش دادن، رذالت 
کردن، قداره کشی و عربده کشی را می گوید »آزادی بیان«، چطور 
شد؟ مقابله و اهانت به مقدسات بیش از یک میلیارد و نیم انسان 
آزادی بیان اســت اما تبیین جریان دروغ، ساختگی و افسانه ای 
هولوکاســت، آزادی بیان نیست؟ کســی در کشور شما جرئت 
ندارد تحقیق کند که جریان هولوکاست یک افسانه است، یک 
دروغ و تصویری است که بهانه کردید بیایید سرزمین یک مشت 
مسلمان مظلوم مثل فلسطین را غصب کنید، این دروغ و افسانه 
است؛ اگر یک نفر مورخ و محقق بیاید روی این مسئله تحقیق 
کند، می ُکشید، اعدام می کنید و محکوم می کنید که چرا فقط 

تحقیق کردی و حرف زدی، این آزادی بیان نیست؟
فحش دادن به پیغمبر آزادی بیان اســت، احساسات و عواطف 
بیش از یک میلیارد و نیم مســلمان را جریحه دار کردن آزادی 
بیان است، اما سیاه پوستان مظلوم آمریکا که فقط داد می زنند 
»جان انسان ارزش دارد«، آزادی بیان نیست، آنان را می کشند و 
ســرکوب می کنند که چرا چنین چیزی می گویید، این توجیه 
بدتر از آن اهانت اســت، این توجیه یعنــی یک میلیارد و نیم 
مسلمان را نادان گرفتن، جهان بشریت را بی عقل دانستن و به 
شعور هرچه انســان روی کره زمین هست، اهانت کردن که به 
مقدسات یک میلیارد و نیم انسان توهین کنند و بعد هم بگویند 

این آزادی بیان است!
عزیزان، مظلومیت پیغمبر اکرم، جسارت و اهانت به پیغمبر به 
یک زمان خاص در زمان صدر اسالم به وسیله مشرکان قریش 
خالصه نمی شود، این طور نیست که فقط بگوییم کفار و مشرکانی 
که در زمان پیغمبر بوده اند به پیغمبر جسارت می کردند، پیغمبر 
را دیوانه و مجنون می گفتند، مظلومیت پیغمبر در طول تاریخ 
تا امروز ادامه دارد، تا روزی که شیطان و جریان شیطانی وجود 
دارد، اهانت به پیغمبر ادامه دارد؛ می بینیم اهانت هایی به پیغمبر 
اکرم در طول تاریخ شــده که از آن جسارت و اهانت مشرکین 
هم بر پیغمبر ســنگین تر اســت و هم اهانت و ظلم به پیغمبر 

شدیدتر است.

 آموزش و پرورش خراسان رضوی •
در مسابقات قرآنی خوش درخشید

پورحسین:  حســین 
و  دانش آموزان  درخشش 
معلمان آموزش و پرورش 
استثنایی خراسان رضوی 
دوره  پانزدهمیــن  در 
عترت  قرآن،  مســابقات 
و نمــاز دانش آمــوزان با 
نیازهای ویژه و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت فرهنگیان 
آموزش و پرورش استثنایی کشور با کسب مقام نخست کشوری 
دانش آموزان با نیازهای ویژه به خط آخر رسید.رئیس آموزش و 
پرورش استثنایی خراســان رضوی در گفت وگو با قدس اعالم 
کرد: در این دوره از مسابقات که به میزبانی مشهد مقدس برگزار 
شد دانش آموزان و فرهنگیان استان خراسان رضوی توانستند به 
۲0 مقام اول، 1۳ مقام دوم و دو مقام سوم کشوری دست یابند.

 مهدی قاسمی پور ترویج فرهنگ و تربیت قرآنی و رعایت سبک 
زندگی اسالمی را از اهداف برگزاری این دوره از مسابقات عنوان 
کرد.رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: در این دوره 
از مسابقات که به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد دانش آموزان 
بانیازهای ویژه با کســب مقام اول پانزدهمین دوره مســابقات 
کشوری قرآن، عترت و نماز، افتخار ارزشمندی را برای آموزش 
و پرورش استثنایی خراسان رضوی به ثبت رساندند.قاسمی پور 
افزود: کســب ۲0 مقام در رشته های انشــای نماز، احکام نماز، 
نهج البالغه، صحیفه ســجادیه، اذان، مداحی، حفظ قرآن و... در 
بخش های دختر و پسر و در مجموع آموزش و پرورش استثنایی 
استان توانست با رقابت 400 شرکت کننده برگزیده سراسر کشور 

بر سکوی افتخار کشور ایستاده و مورد تقدیر قرار گیرد.
وی افزود: در این دوره از مسابقات قرآن، عترت و نماز در بخش 
فرهنگیان شــاغل در آموزش وپرورش استثنایی استان از میان 
۲00 شرکت کننده از سراسر کشــور در رشته های مختلف در 
بخــش خواهران و برادران یک نفــر مقام اول و دو نفر موفق به 

کسب مقام دوم کشور شدند.

در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی و 
تولیدی خراسان رضوی عنوان شد

پیشرفت در حوزه تولید با مدیران •
قانون گریز امکان پذیر نیست

هاشــم رســائی فر: 
اصل  کمیسیون  رئیس 
90 گفــت: در مجلس 
یازدهم سعی ما استفاده 
از ظرفیــت مجلس در 
رفع  و  بحث گره گشایی 
مشکالت بوده و اصل 90 
به نحوه اجرای فعالیت ها ورود کــرده و موارد دارای نقص را 
اصالح می کند.حجت االسالم نصراهلل پژمان فر در مراسم تجلیل 
از واحدهای نمونه صنعتی و تولیدی خراســان رضوی افزود: 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های زیرمجموعه 
آن در استان ها می خواهیم که قیمت های مصوب محصوالت 
تولیــدی را در اختیار مجلس قرار دهند تا ضمن صداقت در 

شفافیت، شاهد عدم سودجویی سوء استفاده کنندگان باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در 
این مراســم گفت: دولت با یک دست گلوی خودش را فشار 
می دهد و با دست دیگر طلب یاری می کند و مشکالت کنونی 
با مدیریت نامطلوب برطرف نمی شود، زیرا تعریف مشخصی 
از تولید نداریم و نتیجه آن مونتاژ و خام  فروشــی بسیاری از 

صنایع بوده است.
غالمحســین شافعی افزود: قانون فضای کسب و کار در سال 
91 تصویب شــد، اما فقط 1۸ درصد آن اجرا شــده است و 
مدیران آن وقتی خود قانون گریز باشــند، پیشرفت در حوزه 

تولید هم امکان پذیر نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی 
نیز گفت: مجلس برای اصالح قوانین کسب و کار وارد عمل 
شود، چراکه هر چه نشســت های ستاد تسهیل را برای رفع 
موانع تولید برگزار کنیم، تا زمانی که سیاســت های درست 
برای حمایت از تولید اعمال نشود، فضای کسب و کار بهبود 
نمی یابد.علی رسولیان افزود: در شرایط سخت اقتصادی به سر 
می بریم و استان با مشکل جدی تأمین مواد اولیه و صادرات 
مواجه اســت، اما همچنان واحدهای صنعتی مشغول تولید 
هستند در چنین شرایطی ما از اختیارات نداشته خود برای 
تأمین مواد اولیه و ترخیص آن از گمرک استفاده خواهیم کرد.
سید حسن حســینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی در این مراسم گفت: با اینکه کارگروه ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید برای گشودن گره های تولید در 
استان فعال است، اما اقدام هایش آنچنان که باید مؤثر نبوده و 
الزم است ستاد رفع بحران های اقتصادی در استان ایجاد شود.

 پیشکسوت موسیقی مقامی •
خراسان رضوی درگذشت

سپاهی  عباســعلی 
یونسی: دلدار رسول زاده 
پیشکسوت  اســتادان  از 
جام  تربــت  موســیقی 
 دیروز در سن 76 سالگی
روســتای  زادگاهش  در 
»پیروحــش« تربت جام 
زندگی را بــدرود گفت.غفور محمدزاده، پژوهشــگر و نوازنده 
موســیقی مقامی درباره این اســتاد پیشکســوت گفت: دلدار 
رسول زاده اگرچه مانند برخی چهره های مطرح موسیقی مقامی 
خطه خراسان از جمله استاد پورعطایی، استاد شریف زاده، استاد 
عســکریان و... در برنامه های رسمی موســیقی مقامی حضور 
نداشت، اما نواختن و خواندن از دغدغه های جدی او در زندگی 
بود.نویسنده »فرهنگ نامه موسیقی تربت جام« افزود: او آن قدر 
دلبســته این نوع موسیقی بود که خانه او در مشهد محل رفت 
و آمد هنرمندان بســیاری بود که در عشق و عالقه به موسیقی 
مقامی با او همدل بودند و یا او به دیدار این هنرمندان می رفت.

گردآورنده کتاب چهاربیتی های سرزمین جام تأکید کرد: مرگ 
بیشــتر از آنچه فکر کنیم بــه ما نزدیک اســت و رفتن دلدار 
رسول زاده که در صحت و سالمت در سفری به زادگاهش بر اثر 

ایست قلبی زندگی را بدرود گفت مؤید این مطلب است.

روز گذشته در حرم رضوی صورت گرفت
 اجتماع مردم مشهد در محکومیت •

اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم)ص(
ادامه از صفحه یک ....

وی با اشاره به اینکه تجمع علیه اقدام های توهین آمیز غرب با 
اتکا به منطق انسانی و عقالنی و با هدف حفظ ارزش های دینی 
از دیگر وظایف مســلمانان است، گفت: دشمنان دین مبین 
اســالم بدانند که مسلمانان در برابر توهین به نمادهای الهی 
سکوت نخواهند کرد و با این گونه حرکت ها با تکیه بر عقل 
و منطق برخورد خواهند کرد.گفتنی است، تجمع کنندگان با 
شعار »اهلل اکبر«، »الاهلل االاهلل«، »محمد رسول اهلل«، و همچنین 
»مرگ بر آمریکا« هتک حرمت به مقدســات اسالم به ویژه 
پیامبر اکــرم)ص( و قرآن کریم را محکــوم و انزجار خود از 

حمایت دولت های غربی از این اقدام موهن را اعالم کردند.
در این اجتمــاع بیانیه رهبر معظم انقــالب در محکومیت 
هتــک حرمت به پیامبــر)ص( و قرآن کریم قرائت شــد و 
شــرکت کنندگان با مرثیه ســرایی ذاکر اهل بیت)ع( »جواد 

قربانپور« به عزاداری پرداختند.

انتظار داریم که در 
ساخت و سازهای جدید 
ضوابط بهره مندی افراد 

با نیازهای ویژه لحاظ 
شود حال آنکه در 

این فضاها نیز اهمیتی 
به مناسب سازی داده 

نمی شود

بــرشبــرش

رقآن و عترترقآن و عترتنماز جمعهنماز جمعه

صنعتصنعت

یادیاد
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سرور هادیان : سینما را می شود رسانه ای دیداری و شنیداری 
مبتنی بــر فناوری بدانیم که به وســیله آن فعالیت اقتصادی 
صورت می گیرد و سال هاست در جهان با پیشرفت های متنوع 

توانسته مخاطبان و عالقه مندان زیادی را به خود جلب کند.
در کشور ما نیز سرانجام در سال 1۳79 همزمان با بزرگداشت 
صدمین ســال ورود سینما به ایران در چهارمین جشن بزرگ 
سینمای ایران، ۲1 شهریور به عنوان »روز ملی سینما« شناخته 

شد و هر ساله جشن خانه سینما در این روز برگزار می شود. 
به همین بهانه با تعدادی از هنرمندان شهرمان که در این عرصه 
فعالیت دارند درباره وضعیت سینماگران خراسان به گفت وگو 

پرداخته ایم که ماحصل آن پیش روی شماست.

نخستین ساخته سینمایی پس از انقالب در مشهدس
 یکی از نویسنده ها و کارگردانان پیشکسوت شهرمان در این باره 
می گوید: با فیلمی 16 میلیمتری به نام »دیوار« در سال 60 وارد 
عرصه سینما شدم که در واقع پس از انقالب برای نخستین بار 

کار تولید یک فیلم در مشهد آغاز شد.
شــهاب ملت خــواه متولــد 1۳۳1 در مشــهد و کارشــناس 
صنایع دستی از دانشگاه هنر تهران می افزاید: این فیلم زیر نظر 
بنیاد مستضعفان 16 میلیمتری تولید شد، زیرا مواد خام فیلم 
۳۵ میلیمتری در ایران نبود و قرار شد بعدها به ۳۵ میلیمتری 

برای اکران در سینما تبدیل شود. 
وی کــه در کارنامه هنری خود ســاخت فیلم های »آتا«، »زیر 
آتش« و »شب حورا« را دارد، با بیان این نکته که در حال حاضر 
مشغول نوشتن برای شبکه خراسان است، اظهار می کند: توقع 
داریم صنعتی با این عظمت که در بسیاری از کشورهای جهان 
یکی از مبانی اقتصادشان بر پایه این هنر و صنعت است، ما نیز 
از این بضاعت غافل نمانیم.این هنرمند پیشکسوت سینما تأکید 
می کند: یکی از دغدغه های من سینمای بومی است، زیرا باتوجه 
به ظرفیت  نیروهای خراسان رضوی می توانیم سینمای مستقل 
و منسجمی برای تولیدات سینمایی داشته باشیم تا فیلمسازان 
مــا برای کوچک ترین کاری در زمینه تولید، مجبور به مراجعه 

به تهران نباشند.
شهاب ملت خواه تصریح می کند: سال هاست در مشهد در بحث 
آموزش، دانشگاه ها و آموزشــگاه های زیادی مرتبط با سینما 
راه اندازی شده است، اما اینکه این دانشجوها و هنرجوها پس از 

دانش آموختگی، توانمندی هایشان در کجا به کار گرفته می شود، 
نامعلوم است.

تشکل سینمایی نداریمس
یکی دیگر از هنرمندان پیشکسوت فیلمساز شهرمان در پاسخ 
به این پرســش که وضعیت سینمای خراســان چگونه است، 
می گوید: به اعتقاد من این واژه معنایی ندارد ما می توانیم تئاتر 
خراسان یا مشهد بگوییم، چون آن ها تشکل دارند و همه چیز 
درباره تئاتر مشــخص است، نمایشــی به صحنه می آید و یک 
تشکلی کارها را رصد و پشتیبانی می کند، ولی متأسفانه ما چون 
تشکل سینمایی نداریم، نمی توانیم  چنین واژه ای را به کار ببریم. 
تا زمانی که ســینماگران مشهدی و خراسانی تشکلی نداشته 

باشند من اعتقادی به سینمای خراسان و مشهد ندارم.
جواد علیزاده که مســئولیت پنج سال خانه فیلم مشهد را در 
دهه 70 داشــته با اشــاره به این نکته که هنرمندان مشهد به 
صورت پراکنده کار می کنند، بیان می کند: برای مثال من یک 
فیلمســازم اما از همکارانم اطالعی ندارم که در حال حاضر چه 
کار می کنند، مگر آنکــه در فضای مجازی خبری در مورد کار 
آن ها و دغدغه هایشان به صورت پراکنده مطلبی بخوانم و این 
درحالی اســت که تعدادی از همکارانم هم با ارگان های دولتی 

کار می کنند.
وی با اشــاره به اینکه در اواخر ســال گذشته خانه هنرمندان 
جلســه ای برای برپایی خانه ســینمای خراســان برگزار کرد، 
می گوید: هنر مندان این عرصه از این جلســه استقبال کردند، 
ولی در حد نوشتن اســاس نامه ماند و دیگر هیچ خبری نشد، 
امیدوارم سینماگران مشهدی و خراسانی به یک تشکل برسند 
و زیر ســقف یک تشکل بتوانند فعالیت ها و تولیدهایشان را به 

ثمر برسانند.

حمایت انجمن سینمای جوانان ایران س
مدیر انجمن ســینمای جوانان ایران  در خراســان رضوی هم 
می گوید: عملکرد انجمن ســینمای جوانان ایران- دفتر مشهد 
به گونه ای بود که خوشبختانه در سال گذشته توانست جایگاه 
سوم کشور را کسب کند و پاتوق فیلم نامه انجمن به دلیل کرونا 
اگرچه در حال حاضر متوقف شده است، اما پس از کرونا تولید 

این فیلم ها از سر گرفته می شود.

سید وحید سیدحسینی بیان می کند: دفتر انجمن سینمای 
جوانان ایران در خراسان رضوی با همکاری اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی از فیلمسازان خراسانی برای 
تولیــد فیلم های کوتــاه )حرفه ای و نیمه حرفــه ای( حمایت 

می کند.
وی درباره اولویت های موضوعی و ســاختاری آثار تولیدی در 
سال 1۳99 بیان می کند: مضامین معطوف به افزایش سرمایه 
اجتماعی، اهمیت خانواده و سبک زندگی، افزایش امید و نشاط 
اجتماعــی، عدالت خواهی و مبارزه با فســاد، خودباوری، اراده 
و قدرت ملــی توجه به ایجاز و تجربه گرایــی در قصه گویی و 
به کارگیری عناصر زیبایی شناسانه و خالق ویژه فیلم کوتاه است.

وی می افزاید: همچنین توجه به ثبت و ضبط میراث فرهنگی 
اقلیم های مختلف شامل آداب و رسوم، زبان و گویش و لهجه، 
ســنت های ملی و دینی، مراســم آیینی و ارزش های اخالقی، 
اهمیت سالمت جســم و روان در جامعه در جهت تالش برای 
مقابله با ویروس منحوس کرونا )امیدبخشی و آگاهی بخشی، ایثار 
و فداکاری( از دیگر مضامین هستند. سیدحسینی خاطرنشان 
می کند: دومین پیچینگ نیز با اولویت های موضوعی مشخص 
شــده که در اوایل مهرماه برگزار خواهد شــد.وی در خصوص 
تولید فیلم اولی ها نیز اظهار می کند: در حال حاضر ۳6 فیلم نامه 
توســط مدرسان انجمن ســینمای جوانان ایران- دفتر مشهد 
بررســی شده که در روزهای آینده اسامی افرادی که می توانند 
مورد حمایت قرار بگیرند، اعالم می شود و این در حالی است که 
اگر فرد عضو انجمن نیز نباشد می تواند از حمایت برخوردار شود.

قدس: تفاهم نامه همکاری بین شرکت ایران خودرو خراسان و 
خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی منعقد شد.

مدیر و برخی اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های 
استان خراسان رضوی به همراه جمعی از مدیران، سردبیران، 
دبیران و خبرنــگاران روزنامه ها، خبرگزاری ها و رســانه های 
مختلف با حضور در شرکت ایران خودرو خراسان واقع در شهر 
جدید بینالود، پس از بازدید از سالن های تولیدی و آشنایی با 
همه مراحل تولید خودرو، در آیین امضای تفاهم نامه همکاری 
شرکت ایران خودرو خراســان و خانه مطبوعات و رسانه های 
خراسان رضوی شــرکت کردند.در این مراســم، مدیر خانه 
مطبوعات و رســانه های خراســان رضوی در سخنانی گفت: 
امروز عالوه بر تکنولوژی ساخت خودرو در سالن های تولیدی 

این شــرکت، شاهد نظم و همت عزیزانی بودیم که در عرصه 
جهاد اقتصادی فعال هســتند. مجتبی محمــودی افزود: در 
سالی که از سوی رهبر معظم انقالب به عنوان »جهش تولید« 
نام گذاری شــده است، این تفاهم نامه می تواند آغازی بر پیوند 
ارزشمند رسانه با صنعت باشــد و این اتفاق و همدلی و ارائه 
اخبار جهادگران خط مقدم تولید خودرو، موجب اعتماد مردم 
خواهد شد. وی ادامه داد: افتتاح دفتر ارتباطات و رسانه شرکت 
ایران خودرو خراسان هم نشان دهنده اهمیت دادن این شرکت 
به رسانه اســت و به طور قطع رسانه هم در کنار ایران خودرو 
خراســان برای رقم زدن اتفاق های خوب از خطه خورشــید 
خواهد بود.مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان نیز در ادامه 
این مراسم در سخنانی اظهار کرد: مهم ترین مبحث در تولید، 

شــناخت تأمین کننده، تولیدکننده و مصرف کننده از پروسه 
کاری یکدیگر است که رسانه ها و خانه مطبوعات در آشنایی 

ذی نفعان با یکدیگر می توانند مثمر ثمر باشند. 
بیژن زاهدی فرد افزود: رسانه می تواند با ارائه راهکار و پیگیری 

آن تا حصول نتیجه به تولید کمک کند. 
وی ادامه داد: در راه تولید، مشکالت و معضالت فراوانی وجود 
دارد که شــناخت آن ها و پیگیری برای حــل آن می تواند از 
سوی رسانه دنبال شــود. همه مشکالت در سایه تعامل رفع 
می شــود و امیدواریم این تفاهم نامه در ادامه به تعامل بیشتر 
رسانه و صنعت بینجامد. در پایان جلسه، تفاهم نامه همکاری 
بین شرکت ایران خودرو خراسان و خانه مطبوعات و رسانه های 
خراسان رضوی استان توسط مدیران دو مجموعه به امضا رسید.

گفت وگوی قدس با هنرمندان شهرمان به بهانه »روز ملی سینما«

بضاعت ها و حسرت های سینماگران خراسان

انعقاد تفاهم نامه همکاری ایران خودرو خراسان با خانه مطبوعات و رسانه ها 

گپگپ

خبرخبر
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روی خط خبرروی خط خبر
مرز زمینی سرخس دوباره بسته شد•

ترکمنســتان  ایرنــا: 
مــرز زمینــی خــود با 
سرخس در شمال شرقی 
پس  را  خراســان رضوی 
از بازگشــایی سه روزه و 

آزمایشی، دوباره بست.
مــرزی  پایانــه  مدیــر 

ســرخس روز گذشــته با اعالم این مطلب گفــت: این مرز 
زمینی پس از تعطیلی ۶ ماه و نیمه به واســطه شیوع کرونا 
روز ۱۷ شهریور بازگشایی شد و طی سه روز تنها یک محموله 
تجاری شامل چهار تریلر حامل خودرو ترانزیتی از ایران وارد 
کشور ترکمنستان شد.محمدمهدی رضایی افزود: براساس 
توافق  اخیر بین مقامات دو کشــور، طی سه روز مدت توافق 
شده برای بازگشایی مرز، ناوگان باری ایرانی باید وارد نقطه 
صفر مرزی سرخس می شــد تا روزانه بار ۱۰ کامیون بدون 
یدک کش را تحویل خودروهای ترکمنستان دهد و رانندگان 
ترکمن هم باید این بار را به مقصد نهایی حمل کرده و سپس 
یدک خالی کامیون را به رانندگان ایرانی در سرخس تحویل 
می دادند.   وی اضافه کرد: روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه، سه 
روز مدت توافق یاد شــده با ترکمنستان برای تردد مرزی به 
شکلی که بیان شد به پایان رسید و روز پنجشنبه مرز از سوی 
ترکمنستان بازگشایی نشد و قرار است طرف ترکمنستانی 
تداوم جابه جایی کاال به شکل یاد شده و یا بسته  بودن مرز را 

به مقامات کشورمان اعالم کند.
پایانه مرزی سرخس در نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان 

و  ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد قرار دارد. 

 آغاز جمع آوری معتادان متجاهر •
در خراسان شمالی 

ایرنــا: دبیــر شــورای هماهنگی مبــارزه بــا موادمخدر 
خراسان شــمالی گفت: امســال بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ 
میلیــون ریال از مطالبات مراکز نگهــداری معتادان در این 
استان پرداخت شده اســت تا این مراکز فعال بمانند.سعید 
آیتــی در مورد فعالیت های فعلی این مراکز نیز گفت: مراکز 
ماده ۱۵ خراسان شــمالی که به دلیل ویروس کرونا تعطیل 
شــده بودند دو ماه اســت که فعالیت های خود را دوباره و با 
۵۰درصد ظرفیت آغاز کرده اند و  به ۳۰ تا ۴۰ معتاد به طور 
شبانه روز خدمات می دهند.وی افزود: در همه شهرستان های 
خراسان شمالی به جز  گرمه مراکز ماده ۱۵ فعال است و در 
گرمه نیز متقاضی بخش خصوصی برای راه اندازی این مرکز 
اعالم آمادگی نکرده اســت.وی در مورد جمع آوری معتادان 
متجاهر در استان گفت: این اقدام از اهداف کوتاه مدت شورای 
هماهنگی مبارزه با موادمخدر اســت و جمع آوری معتادان 
متجاهر از این هفته آغاز می شود. آیتی افزود: با توجه به اینکه 
تعمیرات اردوگاه ماده ۱۶ که از یک ماه پیش آغاز شــده بود 
به اتمام رســیده است، این مرکز پس از بازدید هیئت نظارت 
بــر اردوگاه و در صــورت تأیید آن ها دوباره شــروع به کار 
می کند و معتادان متجاهر پــس از جمع آوری به این مرکز 
تحویل خواهند شــد. آیتی با بیان اینکه در خراسان شمالی 
۴۰۰معتاد متجاهر شناسایی شده اند، اظهار کرد: جمع آوری و 
درمان آن ها از اقدام های قانونی است که انجام می شود و در 
آخرین طرح جمع آوری نیز ۱۰۳معتاد متجاهر از سطح استان 

جمع آوری و به اردوگاه ماده ۱۶ منتقل شدند.

پلمب 6 واحد صنفي متخلف در نیشابور•
خبرنگارقدس:  نیشابور- 
بهداشــت  مدیرگــروه 
بهداشت معاونت   محیط 

علوم پزشکی   دانشــکده  
نیشــابورازپلمب ۶ واحد 
متخلف توسط کارشناسان 

بهداشتی خبر داد.
 مهندس سعید یگانه پور مراکز پلمب شده را شامل نانوایی، 
اغذیه فروشی، قهوه فروشی و خدمات آشپزی اعالم و تصریح 
کرد: با توجه بــه عدم رعایت دســتورالعمل های ابالغی در 
بازدیدهای مکرر انجام شده، مراکز مذکور مطابق مقررات به 

دستور مراجع قضایی پلمب شدند.

توقیف  یک هزارو800کیلوگرم گوشت •
مرغ غیرقابل مصرف در نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: 
رئیــس واحــد نظارت 
دامپزشــکی  شــبکه 
نیشــابور اظهار کرد: در 
بازدیــد اکیپ نظارت بر 
فراورده هــای خام دامی 
۸۰۰کیلوگرم  و  یک تن 
مرغ بسته بندی و شنیسل مرغ به علت نامطلوب بودن شرایط 
ارگانولپتیکی توقیف و پس از نمونه برداری و انجام آزمایش های 
الزم، غیرقابل مصرف تشخیص داده شد و با حکم دادستان 

نیشابور در کشتارگاه طیور تبدیل به پودر ضایعات شد.

 عامل قتل با اسلحه شکاری•
 در مه والت دستگیر شد

قدس: درگیری فردی سابقه دار با دو برادر در فیض آباد، منجر 
بــه قتل یکی از دو برادر شــد.در این درگیری فرد ضارب با 
تیراندازی اسلحه شکاری یکی از برادران  را به قتل رسانده و 
دیگری را زخمی کرد. متهم به قتل پس از اقدام به تیراندازی 

از صحنه متواری شد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی در این خصوص گفت: در 
پی درگیری منجر به قتل در شهرستان مه والت، دستورات 
الزم برای پیگیری سریع پرونده صادر شد. بررسی های اولیه 
کارآگاهان پلیس آگاهی حاکی از آن بود فردی سابقه دار با دو 
برادر درگیر  شــده و با اسلحه شکاری یکی از آنان را به قتل 

رسانده و  دیگری را زخمی کرده است. 
 جــواد شــفیع زاده اظهــار کرد:کارآگاهــان پلیس آگاهی 
خراسان رضوی با ردزنی های گسترده و اقدام های اطالعاتی 
و در عملیاتی غافلگیرانه و هماهنگ با پلیس استان سمنان، 
قاتل را در کمتر از هشــت ساعت دستگیر کردند.وی گفت: 

تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی درباره پرونده ادامه دارد.

 کشف  هزار لیتر سوخت قاچاق •
در شهرستان درمیان

فرمانــده  ایرنــا: 
شهرســتان   انتظامی 
کشــف  از  درمیــان 
یک هزار لیتر ســوخت 
قاچاق در این شهرستان 
متهم  دو  دستگیری  و 

خبر داد.
سرهنگ حسن دشتستانی گفت: مأموران انتظامی شهرستان 
درمیان در راســتای طرح مبارزه با کاالی قاچاق و کنترل 
محورهای عبوری، به دو دســتگاه خودرو سواری مشکوک 
شــدند و خودروها را برای بازرسی متوقف کردند.وی افزود: 
مأموران در بازرســی از این خودروها یک هزار لیتر سوخت 
قاچاق کشــف و خودروها را توقیف کردند.فرمانده انتظامی 
شهرســتان مرزی درمیان بیان کرد: در این رابطه دو متهم 
دســتگیر و با تشکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

قدس: گران فروشی اقالم مورد نیاز خانواده ها 
هر روز در حال تغییر شــکل است و یک روز 
مقدار کاال کمتر می شــود و روز دیگر کیفیت 
آن تغییر می کند، ولی در نهایت متضرر اصلی 

مصرف کننده نهایی است.
فروش باالتر از قیمت مصوب هم همواره مورد 
گالیه شهروندان بوده و هست به همین دلیل 
هیچ گاه شاهد یکسان سازی قیمت ها نیستیم. 
تعدادی از کسبه و فروشگاه ها خود را ملزم به 
رعایــت قیمت اعالمی اقالم می دانند و برخی 
هم متأسفانه به بهانه های مختلف همان کاالها 

را با قیمت باالتری عرضه می کنند.
شکایت بیشتر شــهروندان مربوط به اقالمی 
اســت که بحث کیفیت در آن هــا نمی تواند 
مطرح شود، مصداق این موضوع در هفته اخیر 
فروش تخم مرغ به قیمت های متفاوت در نقاط 
مختلف شهر است در حالی که قیمت مصوب 
هر کیلو تخم مرغ اعالم شده و فروشنده ها ملزم 
به رعایت آن هســتند، با این حال با افزایش 
شکایت های مردمی، بازرسان سازمان صنعت، 
معــدن و تجارت به منظور کنتــرل بازار وارد 
ماجرا شده اند تا شــاید از تشدید این شرایط 

جلوگیری کنند.

تشکیل 7 پرونده تخلفس
سرپرســت معاونت بازرسی و نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: 
در پــی افزایــش قیمت تخم مرغ و تشــدید 

نظارت بر فــروش این کاال 
در بازار استان، پرونده تخلف 
گران فروشی در این حوزه به 
میزان ۸۵میلیون و ۴۲۰هزار 

ریال تشکیل شد.
محمدجواد ســاعدی افزود: 
تخلفــات  ایــن  احصــای 
نتیجه بازرســی از واحدهای 
عمده فروش یا شــرکت های 
بخش  همچنین  و  پخــش 
بازرســی اتاق های اصناف از 

بازار بوده است.

وی ادامه داد: صنوف متخلف 
هــر  خراســان رضوی  در 
کیلوگرم تخم مرغ را بیش از 
قیمت مصوب ستاد تنظیم 
بازار و باالتر از میزان هر کیلو 
۱۱۰هزار ریال عرضه کردند.

معاونــت  سرپرســت 
بازرســی و نظارت سازمان 
صنعــت، معــدن و تجارت 
خراســان رضوی گفــت: در 
نتیجه بازرســی از ۱۳ واحد 
صنفــی عمده فروش در این 

اســتان، هفت پرونده تخلــف در مجموع به 
میزان ۷۹میلیون و ۴۲۰هزار ریال تشــکیل و 

به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی افزود: نتیجه بازرســی حــوزه اصناف در 
خصوص مقابله با گران فروشی تخم مرغ شامل 
۵۴ بازرسی و تنظیم ۱۸ فرم تخلف به میزان 

۶میلیون ریال بوده است.

 افزایش قیمت تخم مرغس
 به دلیل گرانی نهاده

ساعدی ادامه داد: نتیجه بررسی بازرسان از سه 
ســردخانه در خصوص گران فروشی تخم مرغ 
نشــان داد تخم مرغ ها از نــوع صنعتی بوده و 

تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی دلیل عمده رعایت نکردن قیمت مصوب 
از ســوی اغلب فروشندگان تخم مرغ را هزینه 
زیاد تولید دانست و گفت: نهاده دامی دولتی 
کفاف نیاز واحدهای تولیدی مرغ و تخم مرغ را 
نمی دهد و آن ها ناگزیر به تأمین نهاده با قیمت 
بیشتر از بازار آزاد هستند و این امر هزینه تولید 

و قیمت نهایی محصوالت را افزایش می دهد.

در پی شکایت های مردمی پیگیری شد

مجازات  گران فروشان تخم مرغ در خراسان رضوی

 در نتیجه بازرسی
 از ۱۳ واحد صنفی 

عمده فروش در این 
استان، هفت پرونده 
تخلف در مجموع به 
میزان 7۹میلیون و 

۴۲۰هزار ریال تشکیل 
و به تعزیرات حکومتی 

ارسال شد

بــرشبــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
پیش بینی آسمانی صاف تا کمی ابری •

برای خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه های هواشناسی در ۴۸ ساعت آینده آسمان استان غالباً 
صاف تا کمی ابری و در ســاعات بعدازظهر افزایش سرعت 
وزش باد )در مناطق بادخیز به  ویژه جنوب شرق گاهی وزش 
باد نسبتاً شدید توأم با گردوخاک( پدیده جوی غالب خواهد 
بود. ضمن اینکه طی این مدت تغییرات دمایی قابل مالحظه 

و محسوس نیست.
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گرانی بی سروصدای نانس
نــوع جدید گرانی نان بدون اطالعیه اتحادیه نانوایان، نان ســنگگ از یک هزارو۴۰۰تومان به 

یک هزارو۵۰۰تومان رسید وهیچ کس جوابگونیست !
 ۹370000082

تکلیف پالک ۱76 را روشن کنیدس
۱۰۰ بار پیامک دادم یک بار چاپ نکردید. در خصوص زمین های نمایشــگاه پالک ۱۷۶ چرا 

شهرداری منطقه ۱۲جوابگو نیست؟۲۱سال گذشت خواهش می کنم پیگیری کنید. 
   ۹3700007۱۱

بانک صادرات و سهام عدالتس
بانک صادرات هنوز فروش و آزادســازی ۳۰ درصد دوم سهام عدالت را آغاز نکرده است. لطفاً 

پیگیری کنید.
 ۹۱50000۱6۹

مخابرات بخواند
۱۵ روزه کابل تلفن خانه ما را در جاده ســیمان کشمیری دزدیدند و به هر جا زنگ می زنیم 

کسی پاسخگو نیست . 
   ۹36000063۱

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

قدس: برخورد کامیون با پراید در مشهد ۶ مصدوم به 
جا گذاشت. مدیر روابط عمومی آتش نشانی مشهد با 
اعالم این خبر گفت: روز گذشته با اعالم خبر تصادف 
کامیون و سواری پراید روی پل حافظ بزرگراه شهید 
کالنتری مشــهد، گروه های امــداد و نجات و اطفای 
حریق ایستگاه های ۱۱ و ۴۰ آتش نشانی با حضور در 

محل به ۶ مصدوم این حادثه امدادرسانی کردند.

آتشــیار رضا حیدری افزود: آتش نشانان  و نجاتگران 
ضمن رهاســازی محبوس شــدگان در درون هر دو 
خودرو، امدادرسانی الزم را به مصدومان انجام داده و 
آنان را برای انتقال به بیمارستان تحویل تکنسین های 
اورژانس حاضر در محل دادند. شایان ذکر است، علت 
دقیق این سانحه رانندگی توسط عوامل پلیس راهور 

در دست بررسی است.

 سانحه رانندگی 
در مشهد 6 مصدوم 

به جا گذاشت

حادهث روزحادهث روز

ایرنا: دادســتان سرخس گفت: ازســرگیری فعالیت معدن 
زغال سنگ »آق دربند« این شهرستان که پس از وقوع حادثه و 
فوت دو کارگر آن متوقف شده بود، به تأمین ایمنی و تجهیزات 

الزم برای کارگران مشروط شده است.
حیدر جهانی افزود: از سوی دیگر سال ها از این معدن فرسوده و 
قدیمی استفاده شده و معدن نیاز به مرمت دارد، متولیان معدن 
نیز به دلیل فراهم نشدن شرایط ایمنی و تجهیزات الزم در این 

خصوص تمایلی برای فعالیت مجدد معدن ندارند.
وی ادامــه داد: پــس از حادثه انفجار پنجم شــهریور ماه در 
معدن زغال  سنگ »آق دربند« که منجر به فوت دو کارگر شد، 

دادستانی حکم به توقف فعالیت این واحد معدنی داد.
دادستان شهرستان سرخس گفت: با توجه به اینکه اعالم شده 
اســت پیش از وقوع انفجار، اداره صنعت، معدن و تجارت در 
خصوص نبود ایمنی و تجهیزات مورد نیاز برای کارگران به این 

واحد معدنی اخطار داده بود؛بنابراین اکنون دادستانی منتظر 
نظر کارشناسان این اداره در زمینه وضعیت ایمنی معدن است.

در پی حادثه پنجم شهریور ماه در معدن »آق دربند« سرخس 
در شمال شرق خراسان رضوی مسئوالن محلی اعالم کردند 
این انفجار در خالل عملیات توسعه اکتشاف معدن رخ داده 
و موجب ریــزش چوب های نگهدارنده ســقف معدن روی 
کارگران مشــغول کار و زیرآوار ماندن دو نفر و مرگ آ ن ها 

شده است.
معدن زغال  ســنگ »آق دربند« با مساحت ۴۰ کیلومتر مربع 
دارای ذخیره اکتشــافی ۱۲میلیون تن زغال سنگ کک شو، 
حرارتی و تولید ســاالنه ۲۰هزار تن زغال سنگ است و برای 

۱۷۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است. 
 آق دربند که تنها واحد معدنی تولید کک در خراسان رضوی 
به شمار می رود عالوه بر اکتشاف و استخراج، دارای واحدهای 
زغال شــویی و کک پزی با ســرمایه گذاری بخش خصوصی و 

تولید ساالنه ۸هزار تن کک است. 

فعالیت معدن سرخس مشروط به تأمین ایمنی کارگران شد
معدنمعدن

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده)نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع
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جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور ف��وق العاده نوبت 
دوم ش��رکت تعاونی مسکن کلبه س��ازان نور بدیع 
م��ورخ 99/07/05  16 عص��ر روزش��نبه  درس��اعت 
درمحل مش��هد بولوار امامت ، امامت 56 حس��ینیه 
تش��کیل ذی��ل   جلس��ه  دس��تور  ب��ا  ابوالفض��ل 
 م��ی گ��ردد.از کلی��ه اعضا محت��رم تعاون��ی دعوت 
می ش��ود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ 
تصمیم نس��بت به موضوعات دستور جلسه در این 

جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره 

2- ارائه گزارش بازرس
3- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1398

4-ط��رح و تصوی��ب بودجه پیش��نهادی س��ال مالی 
 1399

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
6-تصمم گیری در خصوص اخراج اعضای بد هکار

7-تصمیم گیری در خصوص نحوه انتخاب واحد
8-تصمیم گیری در خصوص تعیین قیمت واحدهای 
مس��کونی با احتس��اب میزان مرغوبیت و اس��تفاده   
مشاعات و میزان بهرمندی از خدمات عمومی توسط 

کارشناس رسمی دادگستری

  9-تصمیم گیری در خصوص نحوه عقد قرارداد با پیمانکار
تذک��ر:1.در صورت��ی ک��ه حض��ور عضوی در جلس��ه 
مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رآی خود را 
ب��ه موج��ب وکالتنامه ب��ه عضو دیگر ی��ا نماینده 
تام االختیار واگ��ذار نماید.در این صورت هر عضو 
ع��اوه بر رای خود تا س��ه رای ب��ا وکالت و غیر عضو 
فق��ط یک رای ب��ا وکالت می تواند داش��ته باش��د.

عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه 
نماین��ده خ��ود حداکثر تا تاریخ ی��ک هفته مانده به 
برگ��زاری مجم��ع مورخ 1399/07/05 در س��اعت 
اداری ب��ه دفت��ر ش��رکت مراجع��ه نماین��د در 
صورت انقضای مهل��ت مذکور وکالت ها معتبر 

نمی باشد.
ضمن��ا داوطلبان عضویت در بازرس��ی ش��رکت 
موظفند از تاریخ انتش��ار این آگهی حداکثر به 
مدت یک هفته جهت ثبت نام به دفتر ش��رکت 

تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند
 هیئت مدیره

 تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع 

مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی 
مصرف کارگران سیمان مشهد )نوبت اول(

 
از کلی��ه اعضاء ش��رکت تعاونی مصرف کارگران س��یمان 
مشهد دعوت می شود در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 
99/7/5 در محل نمازخانه مجتمع صنعتی س��یمان شرق 
مشهد جهت رسیدگی به تصمیم گیری در خصوص موارد 
زیر حضور به هم رسانند، و یا وکای خود را جهت شرکت 
در جلسه، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار 
آگهی از ساعت 11 الی 14 حضورًا به دفتر شرکت واقع در 
واحد بهداشت آقای حسن دلدار معرفی نمایند. الزم به 
ذکر اس��ت، تعداد آراء وکالت��ی هر عضو 3 رأی و هر غیر 
عضو 1 رأی خواهد بود. اعضایی که متقاضی کاندیداتوری 
در سمت های هیئت مدیره و بازرس می باشند از تاریخ 
99/6/22 لغای��ت 99/6/28 جه��ت ثب��ت ن��ام به هئیت 

مدیره مراجعه نمایند
دس��تور جلس��ه: 1- افزایش سرمایه ش��رکت و پذیرش 

عضو جدید
2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

3- انتخ��اب اعض��ای اصل��ی و علی البدل بازرس��ی برای 
یکسال مالی

4- تعیین تکلیف ادامه فعالیت یا انحال تعاونی
5- انتخاب س��ه نف��ر هیئت تصفیه ]در ص��ورت رأی به 

انحال شرکت[  6- انتخاب دو نفر ناظر هیئت تصفیه
9ع هیئت مدیره شرکت 

90
62
60

 شهردار گناباد در نظر دارد در رعایت 
م��اده 5 آئین نامه مالی ش��هرداری ها 
دو قطع��ه ملک خود)کش��تارگاه قدیم. 
طالقانی 3(را از طریق مزایده کتبی به 
فروش رساند. لذا کلیه متقاضیان می 
توانن��د از تاریخ درج آگهی نوبت دوم 
به م��دت 10روز جهت دریافت اس��ناد 
ب��ه امور مال��ی ش��هرداری مراجعه ویا 
با ش��ماره تلفن 05157222276تماس 

حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد  ,ع
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 آگهی مزایده کتبی



خبرخبر خبرخبر

 آغاز ساخت ۲ هزار واحد مسکن •
برای محرومان گیالن

گیالن: با حضور معاون 
عملیات  جمهور  رئیس 
اجرایی ســاخت 2هزار 
محرومان  مسکن  واحد 
آغاز  اســتان گیالن  در 

شد.
در  نوبخت  محمدباقــر 

مراســم آغاز این عملیات اجرایی کــه به صورت متمرکز در 
روستای نرگستان از توابع شهرستان صومعه سرا برگزار شد، با 
بیان اینکه وظیفه داریم همان اهدافی که مردم توقع داشتند 
را محقق کنیم، اظهار کرد: عملیات اجرایی ساخت 2هزار واحد 
مسکن محرومان آغاز شده و روند کار با شتاب پیش می رود.

وی گفت: امیدواریم با حمایت های بنیاد مسکن این واحدهای 
طرح تأمین مســکن محرومان تا ۹ مــاه آینده آماده تحویل 

شوند.

 کمک های مؤمنانه •
تا پایان کرونا ادامه دارد

کرمان: فرمانده ســپاه 
ثــاراهلل کرمــان گفت: 
کمک هــای  رزمایــش 
زمانی  تــا  را  مؤمنانــه 
که نیاز باشــد و درگیر 
ویروس کرونا هستیم با 
برگزار  رعایت کرامــات 

می کنیم.
ســردار حســین معروفی بیان کرد: مرحله نخست رزمایش 
کمک های مؤمنانه تا پایان ماه رمضان در سه فاز و مرحله دوم 

هم طی سه فاز در دهه امامت اجرا شد.
وی عنوان کرد: شهرستان جیرفت در مرحله دوم موفق شد 
در سه فاز رزمایش کمک های مؤمنانه را برگزار کند که در این 
مرحله 2 هزار و 800 بسته معیشتی به همت بسیج، سپاه و 
خیران جمع آوری شــد که ارزش هر بسته تقریباً 270 هزار 

تومان است.

 توقیف سه فروند شناور •
حامل کاالی قاچاق در خلیج فارس

اهواز: فرمانده مرزبانی و 
دریابانی خوزستان گفت: 
استان  مأموران دریابانی 
روز  اطالعاتی  رصــد  با 
پنجشــنبه موفق شدند 
سه فروند شناور تجاری 
حامــل کاالی قاچاق را 

در آب های سرزمینی شمال غرب خلیج فارس توقیف کنند.
 ســردار لطفعلی پاکبــاز ارزش این محموله هــای قاچاق را
5 میلیــارد و 200 میلیون ریال عنوان کــرد و افزود: در این 
ارتباط ۱8متهم بازداشــت شده که پس از تشکیل پرونده به 

مراجع قضایی معرفی می شوند.
اداره کل تعزیزات حکومتی خوزستان مسئولیت رسیدگی به 

پرونده های قاچاق کاال را برعهده دارد.

 امکان دفن اموات کرونایی •
در خارج از قم

ایســنا- قم: استاندار 
قــم گفت: بــا توجه به 
شــرایط ایجاد شــده از 
نظر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی ازایــن پس 
امکان دفن افرادی که به 
دلیل بیماری کرونا فوت 

می شوند در مناطق اطراف و خارج شهر قم نیز وجود دارد.
بهرام سرمســت اظهار کرد: تاکنون محــل دفن فوتی های 
کرونایی در آرامستان بهشت معصومه قم متمرکز بود، ولی با 
توجه به دستورالعمل های بهداشتی ارائه شده از سوی دانشگاه 
علوم پزشکی استان، اجســاد متوفیان کرونایی می تواند در 
خارج از شــهر قم و منطقه ای که در آن سکونت داشتند نیز 

دفن شود.

 دریچه چاه نیمه های زابل•
روی هامون گشوده شد

سیستان و بلوچستان: 
محیط  حفاظت  مدیرکل 
و  سیســتان  زیســت 
بلوچستان گفت: سومین 
مرحلــه از حقابــه تاالب 
هامون از محل چاه نیمه 
اول سیســتان وارد تاالب 

شــد. وحید پورمردان بیان کرد: ورود آب از مســیرهایی که 
تاکنون کامالً خشــک بوده و تنها در شرایط ورود دشتمال 
آبگیری می شده و از سویی ایجاد موج در چاه نیمه و هوادهی 
این منبع آبی که در بهبود کیفیت شرب حائز اهمیت باالیی 
اســت از جمله اهداف رهاسازی سومین مرحله حقابه تاالب 

هامون از چاه نیمه اول است.

 نسخه نجات بخش یک فرمانده•
برای جنوب کرمان 

فرمانده ســپاه  کرمان: 
ثــاراهلل اســتان کرمان 
استان  در جنوب  گفت: 
باید بتوانیم سرمایه گذار و 
شبکه انتقال را بیاوریم و 
مراقبت کنیم سفره های 

مردم رنگین بماند. 
سردار حسین معروفی، فرمانده سپاه ثاراهلل توجه به دو اولویت 
اصلی کشاورزی و صنعت را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید 
نگاه را درست کرد و نوع نگاه باید تغییر کند. نگاه به مسائل 
کشاورزی باید دقیق و حساب شده باشد و مدیریت نماییم تا 

کشاورزی علمی شود.

 تهدید پلیس ساختمان•
با سالح گرم در سیاه سنگ پردیس

پردیس  شهردار  تهران: 
گفت: پلیس ســاختمان 
روز  پردیس  شــهرداری 
گذشــته در بازرسی خود 
از ساخت وســاز غیرمجاز 
بــا ممانعــت و مقاومت 
ســازندگان مواجــه و با 

سالح گرم تهدید شد.
مرتضی همتی اظهار کرد: در منطقه صنعتی سیاه سنگ پردیس 
طی دو ساعت یک سوله غیرمجاز ساخته می شود و سرکشی و 
بازرسی پلیس ســاختمان به تمام نقاط منطقه یاد شده هشت 

ساعت زمان می برد.
وی اظهار کرد: تعداد زیادی از متخلفان در حوزه ساخت وســاز 
غیرمجــاز به دنبال ارزش افزوده چشــمگیر در مناطق صنعتی 

هستند.

 بیش از 3 هزار حلقه چاه آب غیرمجاز •
در کردستان مسدود شده است

سنندج: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان گفت: از چند 
سال گذشته تاکنون 3هزار و 500 حلقه چاه آب غیرمجاز در نقاط 

مختلف این استان مسدود شده است.
کامران خرم اظهار کرد: با مسدود شدن این تعداد چاه، ۴5 میلیون 

مترمکعب آب به آبخوان های استان برگشت داده شده است.
وی به مسدود کردن ۱80 حلقه چاه غیرمجاز در سال ۹8 اشاره 
کرد و یادآور شــد: امســال نیز با هماهنگی و همکاری دستگاه 
قضایی و انتظامی تا پایان مرداد ۱۶7 حلقه چاه غیرمجاز در استان 

پر و مسدود شده است.

 ایجاد 800 شغل •
با رفع مشکل برق یک کارخانه در البرز

کرج: استاندار البرز با بیان 
اینکه 300 نفر مشغول به 
کار در واحد تولیدی بزرگ 
لوازم خانگی هستند، اظهار 
کــرد: یک خــط تولید با 
مشــکل برق مواجه شده 
است که با تأمین برق مورد 

نیاز این خط تولید، 800 شغل ایجاد خواهد شد.
عزیزاهلل شهبازی گفت: یکی از طرح های بزرگ و ملی کشور در 

منطقه ویژه اقتصادی پیام توسط مادیران به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه از تیر سال ۹7 آغاز شد و 
با اعتباری حدود ۶00 میلیارد تومان با سرعت پیش رفت و اکنون 

شاهد افتتاح آن هستیم.

دالیل استعفای فرماندار سلسله چه بود؟•
لرستان: معاون استاندار لرستان در خصوص استعفای فرماندار 

سلسله توضیحاتی ارائه کرد.
محمود ثمینی گفت: به علت بروز برخی ناهماهنگی های اداری، 
مدیریت ارشــد استان در هفته جاری تصمیمی مبنی بر تغییر 

فرماندار شهرستان سلسله اتخاذ کرد.
معاون اســتاندار لرستان اضافه کرد: براساس برنامه ریزی قرار بر 
برگزاری مراسم تکریم و معارفه فرماندار سلسله در جلسه شورای 
اداری روز پنجشنبه 20 شهریور ماه جاری شهرستان بود که در 
این میان شریف خسروی با علم به برکناری از سمتش، اقدام به 

انتشار خبر استعفای خود در فضای مجازی استان کرده است.

ایجاد اشتغال اعتبار می خواهد•
مدیرکل  کرمانشــاه: 
کمیتــه امداد امــام)ره( 
اســتان کرمانشاه با اشاره 
بــه هدف گــذاری ایجاد 
۶هزار فرصت شــغلی در 
امسال گفت:  استان طی 
اگــر اعتبارات مناســب 
اختصاص یابد، می توانیم این تعداد را به ۱0 هزار فرصت شغلی 

افزایش دهیم.
محسن رخصی تصریح کرد: کمیته امداد در حوزه اشتغال زایی، 
در کنار ایجاد فرصت های شغلی، مهارت آموزی را هم در دستور 
کار دارد و در همین راســتا سال گذشته 2هزار و 500 نفر تحت 

آموزش های مهارتی قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: امســال هم اگر منابع مناسب تأمین شود 

تعداد آموزش های مهارتی استان به 5 هزار نفر می رسد.

گزارش قدس از مشکالت دانش آموزان مناطق محروم

»شبکهشاد«دانشآموزانسیستانوبلوچستانراشادنمیکند
از  منتشرشــده  تصاویر  درحالی کــه  زاهدان: 
مدرسه های پایتخت کشــور حکایت از رعایت 
تمامی پروتکل های بهداشتی در مدارس داشته 
و در هر نیمکت تنها یک دانش آموز نشسته است، 
اما در مرکز سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان 

شرایط مانند داخل فیلم ها نیست!
از دانش آموزی که با دمپایی به مدرســه آمده 
و همان روپوش و مقنعه ســال گذشــته را بر 
سرکرده است به خوبی می توان اوضاع اقتصادی 
خانــواده اش را حدس زد و این دانش آموزان را 
نمی توان مورد مؤاخذه قرار داد که چرا ماسک 
ندارند و یــا ژل ضدعفونی با خــود به همراه 

نیاورده اند!
این سخنان یکی از معلمان مدارس حاشیه شهر 
زاهدان اســت که در توصیف اوضاع مدارس این 

شهر در زمان کرونا می گوید.
خانم میــر می گوید: در این منطقه آموزشــی 
دانش آموزان خانواده هــای بی بضاعتی دارند که 
حتی توان خرید کفش برای ســال تحصیلی را 
نداشتند و در پاسخ به خانواده هایی که می گویند 
نباید مدارس بازگشــایی می شد، اظهار می کند: 
اگر مدرسه را تعطیل کنیم چگونه باید به آن ها 

آموزش دهیم؟
وی بیان می کند: شــاید به نظر شما خریداری 
یک ماسک 2هزارتومانی به نظر ناقابل و بی ارزش 
بیاید، اما بسیاری از خانواده های این دانش آموزان 

قدرت خرید این لوازم را ندارند.
وی ادامه می دهد: برخی از این بچه ها با روپوش 
خواهر خود به مدرســه آمده و دفاتر مشق سال 
گذشته را امسال هم استفاده می کنند و آموزش 
مجــازی آن هم از طریق تلفن همــراه برای این 

بچه ها بیشتر شبیه شوخی است.
وی عنــوان می کنــد: اطالع رســانی بــه این 
دانش آموزان بسیار سخت است، زیرا 80 درصد 
خانواده ها گوشــی هوشمند و یا اینترنت ندارند؛ 
بنابراین اطالع رســانی به آن ها بــا ایجاد گروه 
اجتماعی بی معنی اســت و تنها ارتباط ما باید 

حضوری باشد.
وی اظهار می کند: البته این ضعف مالی موجب 
نشده که از بهداشت بچه ها غافل شویم، بلکه با 
کمک خیران نسبت به تهیه الکل و ماسک اقدام 
کردیم، اما واقعیت این است که این وضعیت تداوم 

چندانی ندارد.

درسبااعمالشاقهس
زینب یکی از همین دانش آموزانی 
است که در مدارس حاشیه شهر 
واقع در بولوار رســالت مشغول 
به تحصیل است در پاسخ به ما 
که سال گذشته باوجود تعطیلی 
مــدارس، چگونــه آموزش ها را 
فرا گرفته است، می گوید: ما در 
یک حیاط با چهار خانواده دیگر 
زندگی می کنــم و فقط دایی ام 

در اینجا گوشی هوشمند دارد که او  هم صبح ها 
حاضر نبود آن را در اختیار ما بگذارد.

وی می گویــد: دایــی ام با وانــت کار می کند و 
نمی توانست صبح ها به خاطر فراگیری ما از شبکه 
شاد در خانه بماند. او ادامه می دهد: ما حاضریم هر 
روز مدرسه بیاییم ولی درس ها اینترنتی نباشد، 

چون چیزی از آن متوجه نمی شویم!

حاشیههایمدارسس
مدیرکل آموزش وپرورش سیستان و بلوچستان 
که خود نسبت به وضعیت دانش آموزان حاشیه 
شهرهای اســتان نگران است، می گوید: حاشیه 
شهرهای استان با تراکم باالی دانش آموز همراه 
بوده و کمبود امکانات بهداشــتی بر این نگرانی 

بیشتر دامن زده است.
حمیدرضا رخشانی می افزاید: 
اگرچه استفاده از ماسک در 
تمام مدارس استان ضروری 
اســت و دانش آموزان پیش 
از ورود بــه مدرســه مورد 
تب ســنجی قرار می گیرند، 
اما بیشتر خانواده ها در این 
مناطق حتی توان مالی تهیه 
ماسک و مواد ضدعفونی را 
ندارند چه برســد به تهیه گوشی های هوشمند و 
بهره گیری از سامانه شاد! وی عنوان می کند: البته 
ما نســبت به تهیه و توزیع ماسک اقدام کردیم و 
نهادهای بســیاری ازجمله ستاد اجرایی امام)ره(، 
بسیج و سپاه برای تأمین نیاز بچه ها پای کار آمدند.

وی با اشــاره به اینکه بیشــترین نگرانی ما در 
خصوص مدارس مناطق حاشیه نشــین است، 
یادآور می شــود: حدود 7۱ درصد دانش آموزان 
اســتان در مناطق روستایی مشغول به تحصیل 
هســتند و باوجودآنکه بســتر اینترنت در این 
مناطق وجود ندارد و امکان برگزاری کالس های 
آنالین فراهم نیست، اما با توجه به تراکم پایین 
دانش آموزان در این مناطق، نگرانی برای برگزاری 

کالس های حضوری نداریم. 

شبکهشادبهتنهاییجوابنمیدهدس
وی عنوان می کند: در مدارس شــهری هم که 
دسترسی دانش آموزان به تبلت و اینترنت فراهم 
اســت و خانواده ها هم همکاری بیشتری برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی با مدارس دارند، 
تا حدودی نگرانی های ما را در این زمینه رفع 
کرده اند. وی با اشــاره به این موضوع که امکان 
اســتفاده از سامانه شــاد برای همه خانواده ها 
وجود ندارد، بیان می کنــد: در حال حاضر از 
مجموع حدود 700هزار دانش آموز سیســتان 
و بلوچستانی تاکنون تنها 300هزار نفر در این 
سامانه نام نویسی کرده  و بقیه به دلیل مشکالتی 
همچون نبود زیرساخت های اینترنت، نداشتن 
گوشی هوشمند و تبلت و همچنین کم آگاهی و 
ناآشنایی والدین و دانش آموزان با کار در محیط 
مجازی، نتوانســته اند در این سامانه آموزشی 

ثبت نام کنند.
مدیرکل آموزش وپرورش سیستان و بلوچستان 
عنوان می کند: می دانیم شرایط به گونه ای است که 
بسیاری از خانواده ها امکان تهیه گوشی هوشمند 
را ندارند به همیــن دلیل برای این دانش آموزان 
درسنامه هایی تهیه  کرده و از مدارس خواسته ایم 
این جزوه ها را در اختیار آنان قرار دهند تا آن ها در 

خانه تکالیف خود را انجام دهند.

امکاناستفادهاز
سامانهشادبرای
همهخانوادههای

سیستانوبلوچستانی
وجودندارد
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ارومیه: اســتان آذربایجان غربی یک میلیون 
هکتار زمین کشاورزی دارد که ۴00 هزار هکتار 

آن زیر کشت آبی و بقیه دیم است.
به گفته کارشناســان در 30 ســال گذشــته 
گســترش زمین های کشــاورزی و آبیاری آن 
به صورت غیرعلمی، سبب خشک شدن دریاچه 

ارومیه شد.
متأسفانه در سال های گذشته سطح آب دریاچه 
ارومیه پایین آمد و خشکیدگی عالوه بر ایجاد 
طوفان های نمکی موجب مهاجرت بسیاری از 
ســاکنان همجوارش شد. اما در چند بهار سال 
گذشــته به لطف بارش های الهی جان تازه ای 
گرفت که ضروری است برای تداوم این حیات 
کمی در مصرف آب و سیاســت های گذشــته 

تجدیدنظر و تأمل  کنیم.
به نقل از کارشناســان حوزه کشاورزی در حال 
حاضر حدود 7 میلیارد مترمکعب آب در بخش 
کشاورزی مصرف می شود که این رقم باید بین 

یک تا 2 میلیارد مترمکعب باشد.
چغندرقند یکی از محصوالت آب دوست است 
که کاشت آن در حوزه دریاچه ارومیه مشتری 
بسیاری دارد و البته به گفته کارشناسان محیط 

 زیست آب این دریاچه را می بلعد.
هرچند چغندرقند به تنهایی کام دریاچه ارومیه 
را تلخ نکرده، بلکه چرخ صنعت چوب و مبل هم 
در آذربایجان غربی و شرقی زیر سایه صنوبرها 

می چرخد. 
صنوبر هم درختی پرآب بر است و از سوی دیگر 
زندگی هزاران نفر در این دو اســتان به صنوبر 
و چغندر و صنایع مرتبط با آن، وابسته است و 

تاوان آن را دریاچه می دهد.
حال اگر به تمامی این مشکالت تعداد 23 هزار 
و 828 حلقه چاه غیرمجاز در استان که پس از 
سال ۱385 حفر شده را به این حجم برداشت ها 
اضافه کنیم دیگر چــه انتظاری می توان از این 

دریاچه داشت؟!

نسخهنجاتارومیهچیست؟س
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان در 
پاسخ به این ابهام ها و مصرف بی رویه آب توسط 
کشاورزان سنتی پاسخ می دهد: این استان 830 
هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد که ۴00 هزار 
هکتار اراضی دیم و 3۱0 هزار هکتار اراضی آبی 
و ۱20 هــزار هکتار باغ ها هســتند که ۴۶ نوع 

محصول در این اراضی تولید می شود.
رســول جلیلی درباره محصوالت کشــاورزی 
تولیدی در آذربایجان غربی می گوید: آذربایجان 
غربی بــا تجهیز یک هــزار هکتــار از اراضی 
کشاورزی خود به شیوه آبیاری نوین در فروردین 
و اردیبهشت سال ۹۹، استان پیشتاز کشور در 
این عرصه شد و تاکنون یک هزار و 300 هکتار 
از اراضی کشاورزی منطقه در سال جاری به این 

شیوه های نوآورانه تجهیز شده اند.
وی با اشاره به اینکه از مجموع اراضی کشاورزی 
اســتان 2۶5 هزار هکتار برای اجرای طرح های 
آبیاری نوین مستعد هستند، اظهار کرد: ۶۶ هزار 
هکتار آن به شیوه های نوین آبیاری در کشاورزی 

تجهیز شده اند.
وی بیان می کند: درمجموع این اقدام ها توانستیم 
بیش از 558 میلیون مترمکعب در مصرف آب 

صرفه جویی کنیم.
 وی می افزایــد: ایــن صرفه جویی بــه مقدار
230 میلیون مترمکعب آب از طریق استفاده از 
فنون علمی و فنی  و 328 میلیون مترمکعب از 
محل کاهش دریافت از محل سدهای استان در 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه بوده است. وی یادآور 
می شود: کشاورزان آذربایجان غربی در سال های 
اخیر اهتمام خاصی به آبیاری های مدرن داشتند 
که بهره گیری از این شــیوه های نوین موجب 
افزایش تولید با استفاده بهینه از آب خواهد شد.

به دلیل برداشت های بیش از حد

دریاچهارومیهآبمیرود!
گزارشگزارش

7904zadehalireza@gmail.comجدول
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۱. از سیســتم هاي پخش صوتــي- بیماري 
رعشه و فلج بخش هایي از صورت- حیله زدن 
 2. جزیره دشــمن گرسنگي- آتشدان- فاني 
3. درخشش- از فالسفه غربي- یارو ۴. دیده- 
برداشتن و گذاشــتنش سرکسي جرم است- 
 دســته و تیم 5. به خودآمده- باني- از احشام 
۶. زدنــي بهانه گیر- ناتــوان از انجام هرگونه 
فعالیتــي- از چهارعمل اصلــي ریاضیات- 
بااهمیــت 7. شــاعر ایرانــي کــه دردوران 
سلطنت »عالم گیرشــاه« به هندوستان رفت 
و به وی انتســاب یافت- پرچم- برابر 8. لقب 
»محمدبیگــي« بینان گذار فقیــد تعلیم و 
تعلم امروزي ایالت کوچنده ایران ۹. ســنگ 
زینتي- خــروس جنگي- معیــار و مقیاس 
۱0.اسباب ریشخند دیگران شده- نام دخترانه 
وطني- طنین صــدا- حرف فاصله ۱۱. تکرار 
یک حرف- عالم - وســایل ۱2. گوشه زمین 
 فوتبال- قواي نظامــي- دریاچه اي در حمام 
 ۱3. آزادشدن - رودخانه مدرك پاکستان- پایان 
 ۱۴. قانون مغولي- تشکیل شده- محصول سینما 

۱5. ظرف رختشویي- ستاره- زیور و زینت

 ۱. یاري جســتن – روزنامه ای چاپ ترکیه 
2. چک و درگوشــي- دربان عهد قاجاری- 
حرفي در الفباي التین 3. ســرود و نغمه- 
درگیري و نزاع- نــوار ضبط صوت ۴. جاده 
آهنین- از مراحل تکاملي  حشرات در فاصله 
نــوزادی تا بلوغ- بحــر 5. نماینده- ایده آل 
۶. قورباغــه درختي- ناگزیــر- نزد ایرانیان 
اســت و بس- آب تــازي 7. نوعي گل زیبا 
 و پرپشت- سرپرســتان- پوشش و حجاب 
 8. مثــل و مانند- ترازو- درس نوشــتني 
۹. ســخن و گفته- نشردادن- پرنده شناگر 
۱0. درخت زبان گنجشــک- قطعه چوب 
بیمارپرسي-  هیزم شــکن-  مثلثي شــکل 
گونــه برجســته ۱۱. از اصلي ترین عوامل 
 طبیعی تخریب زمین های زراعی - ســاعي 
 ۱2. صفت گربه- نخ بافتني- واحد شمارش شتر 
۱3. نبات رستني از زمین- محل عبور سیل- 
 جانور دریایي مدور با تیغ های متحرك فراوان 
۱۴. نویسنده »بیست هزار فرسنگ زیردریا«- 
 ایالتي در هندوســتان- رام و دســت آموز 

۱5. خط نگهدار فوتبالي- گزارش کتبی

  عمودی  افقی
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