
»دیدن این فیلم جرم است«نرخ پروازهای خارجی نیازمند نظارت و کنترل است
گفت وگو با رضا زهتابچیان به بهانه اکران فیلمش در مشهدسخنگوی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی:

سخنگوی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
خراســان رضوی گفت: نرخ های نجومی پروازهای 
شرکت های هواپیمایی خارجی نیازمند کنترل و 
نظارت است.مجید فرقانی افزود: نرخ بلیت هواپیما 
در مســیرهای مختلف خارجی دچــار افزایش 
۱۰۰درصدی و حتی بیشــتر از آن شده است.وی 

با بیان اینکه هم اکنون پرواز ...

به بهانه چهلمین سالگرد دفاع مقدس روز گذشته 
»دیدن این فیلم جرم اســت« برای اصحاب رسانه 
در پردیس ســینمای هویزه مشــهد اکران شــد. 
فیلمی در ژانر سیاســی به کارگردانی و نویسندگی 
رضا زهتابچیان و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه که 
محصول تازه ســازمان سینمایی سوره حوزه هنری 

است. این فیلم که دریافت ...
.......همین صفحه .......صفحه 3 
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بررسی شرایط مستأجر جدید »خیابان بهار«
 گالیه باغداران از نبود پایانه صادراتی 

این محصول 

صادرات پسته 
 مه والت به نام
استانی دیگر!

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

این واگن ها قرار بود بیش از دو 
دهه پیش قطارشهری مشهد شوند

 نمایشگاه 
حیف و میل!

 مدتی اســت که شــهروندان مشــهدی با مراجعه به 
محــدوده کوه پارک با صحنه ای روبه رو می شــوند که 
مصداق بارز حیف و میل بیت المال اســت.محدوده ای 
محصور که تعدادی از واگن های ترامواهای قدیمی که 
دهه 7۰ برای به کارگیری در تراموای شــهر مشــهد 
خریداری شــدند را در خود جا داده است؛ واگن های 
خــراب و ویران شــده ای که بیشــتر یــادآور تصاویر 
شــهرهای خالی از ســکنه اروپایی در جنگ جهانی 
دوم است.نکته قابل تأمل این است که مدیران شهری 
در طول بیش از 2۰ ســال از زمان خرید این واگن ها 
هیچ برنامه ای برای آن ها نداشتند و تنها هر چند سال 
محل پارکینــگ این واگن ها را تغییر می دهند اما این 
بار برخالف دوره های پیشــین گویی با قرار دادن این 
واگن ها در معرض دید عموم می خواهند نمایشــگاهی 
عینی از مصادیق حیف و میل اموال خریداری شــده 
از پول مــردم و بیت المال  را بــه نمایش بگذارند که 

بی تردید هر بیننده ای را متأثر می  کند....

چه کسی مناسب سکانداری استانداری خراسان رضوی است؟

.......صفحه 2 

با دستور روز گذشته معاون اول 
ریاست جمهوری محقق می شود

گلبهار؛ یک قدم 
تا شهرستان شدن 

این روزها فصل برداشت پسته است محصولی که هم مشتری پسند 
داخلی اســت و هم خارجی ها آن را با رغبت می خرند. چند روزی 
اســت که از شروع برداشــت این محصول صادراتی در خراسان 

رضوی و شهرستان هایی که باغات پسته دارند ...

 با دستور روز گذشته معاون اول ریاست جمهوری به نظر می رسد  
گلبهار به زودی به شهرستان ارتقا یابد.به گزارش خبرنگار ما، اواخر 

.......صفحه 2 شهریور ماه در مطلبی با عنوان »گلبهار؛ ...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

چهار شنبه  9 مهر 1399

  12 صفر 1442 
 30 سپتامبر 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9357  
 ویژه نامه 3736 
+ صفحه »میهن« 

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

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
نمایشگاهداران اتومبیل مشهد «  

اتحادیه های  بازرسان  انتخابات هیئت مدیره و  نامه اجرایی برگزاری  1 « ماده » 6 « آئین   « به استناد تبصره 
نظارت  اجرای مصوبه مورخ 99/05/23 کمیسیون  در  و  نظام صنفی(  قانون  ماده 22  تبصره 3  )موضوع  صنفی 
صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  کلیه  از  بدینوسیله  مشهد  صنفی  سازمانهای  بر 
روز دوشنبه  از   ( روز  ذیل، دعوت می شود ظرف مدت 15  دارندگان شرایط  اتومبیل مشهد،  نمایشگاهداران 
اصناف  ایرانیان  سامانه  در  ابتدا  ذیل،  مدارک  با  شخصًا   )  99/07/28 مورخ  دوشنبه  روز  تا   99/07/14 مورخ 
) iranianasnaf.ir ( - 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 در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

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

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس 4×3 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 معتبر اداره 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 
از  قبلی خود، پیش  از شغل  آنان  به استعفای  ، منوط  اتحادیه های صنفی  انتخابات هیئت مدیره  کشوری، در 
ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیأت 

علیرضا ساالریمدیره اتحادیه ، الزامی است .
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

/ع
99
07
21
6

ش�هرداری تایب�اد در نظ�ر دارد  به اس�تناد مجوز ش�ورای محترم اس�امی ش�هر تایباد نس�بت به 
واگ�ذاری امورات تامی�ن نظم و امنیت پارکینگ خ�ود واقع در گمرک دوغارون تا س�قف مبلغ 
2/280/000/000 ری�ال ب�ه مدت یک س�ال از طریق مناقص�ه عمومی اقدام نمای�د، لذا از کلیه 
شرکت های خدمات حفاظتی دارای مجوز دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه و ارایه 

پیشنهادات خود حداکثر تا ساعت 14 مورخ 99/07/29 به شهرداری مراجعه نمایند.
-محل دریافت اس�ناد مناقصه اداره حراس�ت ش�هرداری و آخرین مهلت دریافت اس�ناد مورخ 

99/07/29  می باشد.
-محل تحویل پیش�نهادات دبیرخانه ش�هرداری و آخرین مهلت تحویل پیش�نهادات س�اعت 14 

مورخ 99/07/29 می باشد.
-ضمانت شرکت در مناقصه مبلغ 114/000/000 ریال می باشد.

-در صورتی که برندگان اول تا س�وم از پیش�نهاد خود عدول نمایند س�پرده آنها به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

-شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه قید شده است و متقاضیان محترم می توانند جهت کسب 

اطاعات بیشتر با شماره  54522265 -051  تماس حاصل فرمایند.

) آگهی  تجدید مناقصه( نوبت اول
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ایوب سیدالحسینی-شهردار تایباد 

آگهیدعوتمجمععمومیعادینوبتاولبطورفوقالعاده
شرکتتعاونیمصرفکارکنانصداوسیما
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جلس��ه مجمع عمومی نوب��ت اول ش��رکت تعاونی مصرف 
کارکنان صدا و س��یما در روز ش��نبه مورخ 1399/08/03 
س��اعت 13 در محل مس��جد مرک��ز )در محیط ب��از مجتمع 

رضوان( تشکیل خواهد شد.
لذا از کلیه اعضا دعوت می شود شخصًا یا وکالتًا برای اتخاذ 
تصمیم در مورد موضوعات ذیل در این جلس��ه حضور به 
هم رس��انند. با توجه به ماده 19 آیین نامه تشکیل مجمع 
عمومی تع��داد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر 
شخص غیرعضو تنها یک رأی و محل بررسی وکالت نامه ها 
تا 24 س��اعت قبل از جلس��ه و در س��اعت اداری در محل 
ش��رکت تعاون��ی خواهد بود. ضمنًا کس��انی ک��ه متقاضی 
کاندیدات��وری ب��رای عض��و اصل��ی و علی الب��دل هیئ��ت 
مدیره و ب��ازرس اصلی و علی البدل می باش��ند. تا تاریخ 

1398/08/01 به محل تعاونی مراجعه و ثبت نام کنند.
دستورجلسه:1- گزارش عملکرد سال 1398 بوسیله 

هیئت مدیره و بازرس
2- اتخاذ تصمیم درباره عملکرد مالی س��ال 1398 تعاونی 
شامل: ترازنامه، حساب سود و زیان، تقسیم سود و سایر 

گزارش ها
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

4- خط مشی آینده شرکت تعاونی مصرف
5- افزایش س��رمایه اعضا )با توجه به گرانی بسیار زیاد 
قیمت اجناس در بازار و پایین آمدن قدرت خرید تعاونی 

مصرف(
6- تعیین حق الجلسه و پاداش هیئت مدیره و بازرس

7- انتخ��اب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای 
مدت 3 سال

8- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 
9- سایر موارد

 رئیس هیئت مدیره تعاونی مصرف کارکنان صدا 
و سیما- جواد صداقتی راد 
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آگهیدعوتمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهنوبتدومشرکتتعاونیفراوردههای
شیرپاستوریزهمرتعمشهدتاریخانتشار:1399/7/9

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی فراورده های ش��یر مرتع مش��هد در ساعت 9 صبح 
روز چهارش��نبه م��ورخ 1399/7/23 در محل کارخانه واقع در ش��اهنامه 76 جاده محمدآباد ایلخان��ی انتهای کوچه اقاقیا 
ش��رکت ش��یر مرتع برگزار میگردد بدینوس��یله از کلیه اعضای محترم شرکت دعوت می ش��ود در جلسه یاد شده حضور 

بهمرسانند.
ضمنًا در صورتیکه امکان حضور عضوی بنا به عللی در جلس��ه مجمع فوق الذکر ممکن نباشد می توانند بموجب وکالتنامه 
کتبی حق رأی خویش را به عضو دیگری واگذار نمایند در اینصورت هر عضو از طرف سه نفر و غیر عضو از طرف یک نفر 

وکالت نامه جهت اعمال رأی ارائه نماید.
الزم به یادآوری است از تاریخ انتشار به مدت یک هفته از کلیه اعضائی که تمایل به کاندیداتوری سمت هیئت مدیره 
و بازرس��ی شرکت تعاونی را دارند درخواس��ت میگردد با مراجعه به دفتر شرکت واقع در بلوار شاهنامه- شاهنامه 76 
جاده محمدآباد ایلخانی انتهای کوچه اقاقیا- کارخانه ش��یر مرتع ضمن تکمیل پرسش��نامه مربوطه آمادگی خود را اعالم 

نمایند. بدیهی است به درخواست هایی که بعد از مدت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد.
دستورجلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در مورد عملکرد شرکت تعاونی در سال 1398

2- رس��یدگی و اتخ��اذ تصمیم درباره صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده )ترازنام��ه و یادداش��ت ها و گزارش های مالی                   
سال 1398(

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 1399
4- انتخاب 5 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل هیئت مدیره

5- انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای سال 1399
6- طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه شرکت

7- تصمیم گیری در مورد پرونده شرکت در محاکم قضائی و تأمین مطالبات مدیران قبلی
8- ط��رح و تصوی��ب گ��زارش کارشناس��ی رس��می دادگس��تری در م��ورد ام��وال و دارائی ه��ای منق��ول و غیرمنق��ول                                 

شرکت تعاونی
9-تصمیم گیری در مورد فروش کارخانه شرکت براساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری به نرخ روز 

/ع  هیئت مدیره شرکت تعاونی فراورده های شیر پاستوریزه مرتع مشهد
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سرور هادیان : به بهانه چهلمین سالگرد دفاع مقدس روز 
گذشته »دیدن این فیلم جرم است« برای اصحاب رسانه در 

پردیس سینمای هویزه مشهد اکران شد.
 فیلمی در ژانر سیاســی به کارگردانی و نویســندگی رضا 
زهتابچیان و تهیه کنندگی محمدرضا شــفاه که محصول 
تازه سازمان سینمایی سوره حوزه هنری است. این فیلم که 
دریافت پروانه ساخت آن مسیر پر پیچ و خمی داشته است، 

به ماجرای یک گروگان گیری می پردازد.
اکران این فیلم با حضور بیش از 2۰۰ نفر از اصحاب رسانه در 
مشهد و تعدادی از خانواده های معزز شهدای دفاع مقدس، 

شهدای مدافع حرم و شهدای سالمت انجام و در پایان از این 
عزیزان قدردانی شد.

از ریاضیات تا سینما س
رضا زهتابچیان، کارگردان و نویسنده این فیلم متولد ۱3۵۶، 
مشهدی االصل و کارشناس ریاضیات کاربردی و کارشناس 
ارشد مهندسی سیستم های مدیریت است. او درباره ورودش 
به عرصه ســینما می گوید: از سال ســوم دبیرستان که در 
دبیرســتان حکمت مشــهد تحصیل می کردم به شدت به 
مقوله هنر سینما عالقه مند شدم و این عالقه همچنان ادامه 

پیدا کرد. وی می افزاید: در ابتدا کار را با ســاخت فیلم های 
کوتاه شــروع کردم و در ادامه مسیر، در آشنایی با دوستانی 
که بعدها با آن ها همکار شــدم، یکی از فیلم نامه های بلندم 

به تولید رسید که همین فیلمی بود که به نمایش درآمد. 

ژانری با ظاهر سیاسی س
این نویسنده و کارگردان مشهدی، در مورد فیلم پرحاشیه اش 
اظهار می دارد: اگرچه ژانر این فیلم، ظاهری سیاسی دارد اما 

باطن آن اجتماعی است. 
وی در ادامه خاطرنشان می سازد: این فیلم نامه را پاییز ۸۴ تا 
۸۵ نوشتم، حدود ۱۵ سال پیش بود و احساسم برای نوشتن 
فیلم نامه آن بود که یک درد اجتماعی را بیان کنم، یکسری 
تمناهای عدالت خواهانه بود که منجر به این فیلم نامه شد. 
هنگام ساخت این فیلم، در سال ۹7 فیلم نامه به روزرسانی 
شد و به صورت جزئی تغییراتی انجام  شد اما قصه همان قصه 

ابتدای نگارش است.

وی در پاسخ به این پرسش که در اکران شب گذشته ارزیابی 
مخاطبان چگونه بوده است، بیان می دارد: مخاطبان رسانه ای 
و سایر حضار احساس خیلی مثبتی را به من ابراز کردند البته 
احساس همه را نمی دانم اما فضا خیلی مثبت بود و تصورم 
این است که اگر شرایط کرونا نبود، مخاطبان عام هم از این 
فیلم استقبال می کردند، همان طور که در جشنواره فجر۹7 

تماشاگران لطف خیلی زیادی به فیلم نشان دادند.

رویکردهای مردمس
وی همچنین درباره توصیه ای که در حاشیه های این فیلم 
بارها مطرح شد که این فیلم را مسئوالن ببینند نیز توضیح 
داد: به اعتقاد من بیشــتر از مسئوالن، مردم باید این فیلم 
را ببینند چون مسئوالن خودشــان می دانند چه کرده اند؛ 
آنچه مهم اســت، اینکه ما باید چــه واکنش هایی در برابر 

سوءعملکردهای آن ها داشته باشیم.
رضا زهتابچیان تأکید می کند: این فیلم ظاهر سیاســی اما 

باطــن اجتماعی دارد. در واقع بــه یک بی عدالتی و ظلمی 
که محقق می شــود و اتفاق می افتد، اشــاره دارد و به آنکه 

مسئولیت ما در قبال آن چیست، می پردازد. 
نویســنده و کارگردان »دیدن این فیلم جرم است«، درباره 
شرکت فیلم در جشنواره ها می گوید: هر فیلمی که ساخته 
می شود اگر در جشنواره حضور پیدا کند، صحبت درباره آن 
بیشتر است. به نوعی می توان جشنواره را مانند ویترین برای 
کار دانست زیرا فیلم بیشتر دیده می شود و از این رو کار را 

در جشنواره اکران کردیم.
وی در خصــوص برنامه اکران عمومــی این فیلم نیز اعالم 
مــی دارد: احتماالً تا یک ماه آینــده این فیلم اکران خواهد 
شد؛ گرچه متأسفانه در شرایط کرونا هستیم. تمام فیلم های 
جشنواره سی وهفتم در ســال ۹7، یکی پس از دیگری در 
وقت خود اکران شدند و فیلم ما، تنها فیلم آن جشنواره بود 
که از اکران عمومی ممنوع شد و زمانی مجوز اکران گرفت 
که کرونا، حمله اش را آغاز کرده بود. این ســنگ اندازی ها، 

ضرباتی جدی بــه این فیلم وارد کرد. من بعید می دانم که 
بتوانم از ظلمی که به من کردند بگذرم.

زهتابچیان درباره ساخت کار بعدی خود نیز اظهار می دارد: 
چند فیلم نامه آماده ســاخت دارم که همه آن ها اجتماعی 
هستند اما اینکه کدام یک را بسازم، بستگی دارد به متغیرها 
و پارامترهای مختلفی که در تولید یک فیلم اثرگذارند. باید 
ببینم اول از همه، حال شخصی خودم چگونه خواهد بود تا 

بعد، با توکل به خدا ببینم چه می توان کرد.

گفت وگو با رضا زهتابچیان به بهانه اکران فیلمش در مشهد

»دیدن این فیلم جرم است«



چه کسی مناسب سکانداری استانداری خراسان رضوی است؟

بررسی شرایط مستأجر جدید »خیابان بهار«
علی محمدزاده: کمتر از یک ســال مانده 
به انتخابات ریاســت جمهوری رزم حسینی 
بــه عنوان اســتاندار و در واقــع عالی ترین 
مقام دولتی خراســان رضوی از این سمت 
خداحافظی کرد و راهــی وزارتخانه صمت 
شد تا در جو بحران زده استان که البته ناشی 
از مباحــث کالن اقتصاد کشــور و کرونا و 
موضوعاتی از این قبیل است مشکل دیگری 
به نام نبود اســتاندار هم به مشــکالت این 

استان اضافه شود.
اینکه ســامان دادن اوضاع اقتصادی کشور 
بی تردید اولویت بیشــتری دارد قابل قبول 
اســت اما اینکه دولت بخواهد با برداشــتن 
استاندار اســتانی چون خراسان رضوی خأل 
مدیریتی خود در وزارتخانه ای را جبران کند 
جای تأمل دارد، شاید ارزش گذاری استان ها 
امر متــداول یــا معمولی نباشــد ولی اگر 
بخواهیم با هر فرمول و مقیاسی چه به لحاظ 
اقتصادی از جنبه تعداد واحدهای صنعتی و 
تولیدی و چه به لحــاظ جمعیتی و مهم تر 
از همه از بعد معنوی و فرهنگی به مقایســه 
استان های کشور بپردازیم بی تردید خراسان 
رضوی به جز حوزه اقتصاد که پس از تهران 
در رده دوم قــرار دارد در مابقی حوزه ها در 

رتبه اول کشور قرار می گیرد.
اســتانی با حدود 8 میلیون جمعیت و شهر 
مشــهد با 3 میلیون جمعیت پس از تهران 
پرجمعیت ترین کانون انســانی کشور است 
و شــهر مشهد به ســبب وجود بارگاه منور 
رضوی شــهر زائر و مســافرپذیری است که 
شــاید در دنیا نمونه اندکی داشــته باشد، 
وجود هزاران واحد تولیدی، صنعتی، مراکز 
تاریخی و فرهنگی و هم مــرز بودن با چند 
کشور که مهم ترین آن ها همجواری با کشور 
بحران زده افغانستان است که همواره مستعد 
شــکل گیری کانون های تهدیدآمیز اســت 
جایگاه خراسان رضوی را خاص کرده است 
پس می توان گفت اگر معیــار ذخایر نفتی 
و نقــش آن در تأمین منابــع مالی دولت را 
در نظــر نگیریم و بخواهیم بــا هر معیاری 
ارزش گذاری کنیم خراسان رضوی مهم ترین 

استان کشور است. 
حال با این مقدمه کلی تصور کنید چند ماه 
مانده به انتخابات ریاســت جمهوری دولت 
تصمیم می گیرد اســتاندار این استان را در 
جای دیگری به کار بگیرد که از چند جنبه 
قابــل تجزیه و تحلیل و البته نقد اســت؛ از 
بعد سیاسی چنانچه بنا به هر دلیلی از قبیل 
فشار کانون های قدرت و یا دست های پشت 
پرده گزینه مناســبی را جایگزین وی نکند 
تبعات مختلفی به دنبال خواهد داشــت که 
هزینه آن را نه تنها مردم خراسان رضوی که 

شاید کل کشور باید بپردازند.

چالش های سیاسیس
به بیــان ســاده اصلی ترین نیــاز برگزاری 
انتخابات آرام و بدون حاشیه ایجاد همگرایی 
بین گروه های مختلف با گرایش های سیاسی 
متفاوت اســت؛ چراکه اگر شرایط مناسبی 
حاکم نباشــد عده ای از تفاوت سلیقه عادی 

و منطقی در حوزه سیاسی 
سوءاســتفاده خواهند کرد 
و شــاید زمینه ساز فتنه ای 
دیگر باشــد و در این میان 
اهمیت وجود استانداری که 
بتواند نقش واســط تعدیل 
هیجان های سیاســی را به 
خوبی ایفا کنــد دوچندان 
بتوان  می شود پس شــاید 
ویژگی  مهم تریــن  گفــت 

استاندار بعدی خراسان رضوی در کنار تمام 
شرایط الزم برای تصدی این پست شناخت 
کامل داشتن از جریان های سیاسی استان و 

به ویژه شهر مشهد است.
با نگاهی به انتخابات ســال های گذشته به 
اتفاق های  تأثیرگــذار  نقش  خوبی می توان 
سیاســی رخ داده در شــهر مشهد را بر کل 
کشور مشــاهده کرد؛ چراکه همان گونه که 
گفته شد دومین کانون جمعیتی کشور پس 
از تهران است و هر لرزه کوچکی در این شهر 
می تواند زمینه ســاز پس لرزه های بیشتر در 
سایر نقاط باشد، بر همین اساس به طور قطع 
می توان به این نتیجه رسید که اگر هر گزینه 
غیربومی در مقطع کنونی وارد این اســتان 
شــود فرصت شــناخت کافی ابعاد مختلف 
سیاسی این استان و شهر مشهد را نخواهد 
داشت و تردیدی نیست که فرصت طلبان از 
معرفی یک استاندار غیربومی بسیار خشنود 
خواهند شد و از هم اکنون برنامه ریزی های 
الزم برای حاشیه سازی در انتخابات بعدی را 

آغاز خواهند کرد.

فرجام مثلث اقتصادیس
از سوی دیگر و از آنجایی که مسئله معیشت 
مردم ارتباط مســتقیمی با حضور آن ها در 
صحنه هایــی چون انتخابات دارد شــناخت 
مشــکالت و معضالت اقتصادی استان و در 
صدر آن شهرستان مشهد نقش حیاتی دارد؛ 
چراکه بــا رفتن رزم حســینی برنامه بزرگ 
اقتصادی او تحت عنوان »مثلث اقتصادی« 
هم به پایان خواهد رسید و تردیدی نیست 

مدل  بــا  بعدی  اســتاندار 
اقتصــادی خود به ســراغ 
ساماندهی این حوزه خواهد 
رفت پس اگــر تصور کنیم 
در بهترین حالت ممکن تا 
یک ماه دیگر یک استاندار 
ناب  اقتصــادی  تفکرات  با 
راهی خراسان رضوی شود 
کمتریــن زمانــی که الزم 
است تا او در جریان کامل 
مباحث اقتصادی استان قرار بگیرد چهار تا 
پنج ماه خواهد بود که به معنای از دســت 
رفتن 6ماه از 10 ماه مانده به انتخابات سال 
1400 است و آنچه مســلم است نمی توان 
توقع داشــت در چهار ماه مانده به انتخابات 
ســال آینده اقتصاد خراسان رضوی متحول 
و مشکالت یک دهه ای بنگاه های اقتصادی 
این اســتان حل و فصل شــود بنابراین اگر 
بنا به هر دلیلی مانند تعلل اســتانداری در 
رفع مشکالت حوزه صنعت و تولید بر تعداد 
بیکاران افزوده شود و بر مشکالت واحدهای 
تولیدی بحرانی افزوده شود نمی توان انتظار 

نتیجه مثبت از شرایط منفی داشت.
نکته قابل تأمل دیگر اینکه رزم حســینی با 
مثلث اقتصادی خود هر چند در بخش هایی 
عملکرد مثبت داشته ولی در بخش عمده ای 
از ســرمایه گذاری های این حوزه مطالباتی 
ایجاد کرده که شــاید با رفتن او عده ای از 
بازیگران مثلث اقتصادی هم پا پس بکشند 
که در آن صــورت مثلث اقتصادی به دامی 
سه ضلعی تبدیل خواهد شد که هر مدیری 
را با چالــش روبه رو می کند و اگر این مدیر 
هیــچ پیش زمینه و شــناختی از این حوزه 
نداشــته باشــد با مشکالت بیشــتری باید 
روبه رو شــود پس اگر مدیری بومی که در 
جریــان تعامالت صورت گرفتــه قرار دارد 
جایگزین اســتاندار شــود خواهد توانست 
بــا اصالحات اندکی در ایــن حوزه حداقل 
بهره بــرداری را از اقدام هــای انجام شــده 
داشته باشد و  زمینه ساز بر هم خوردن تمام 

معادالت نشود.

امتیازات استاندار بومیس
مســئله قابل توجه دیگر اینکه با نگاهی به 
عملکرد استانداران گذشته خراسان رضوی 
به خوبی می بینیم مثاًل در دوره فردی مانند 
رشــیدیان که استانداری بومی بود تعامالت 
بین بخشــی دســتگاه های مختلف و مهم تر 
از همــه کانون های اقتصــادی، فرهنگی و 
سیاســی بیشــتر از هر زمان دیگری بود و 
زمان بیشــتری در این پست بود و در مقابل 
استانداران تحمیلی غیربومی را هم داشتیم 
که اندکی بیشــتر از یک سال در این سمت 
بودند و بدون هیچ دســتاوردی اســتان را 
ترک کردند.با تمام ایــن اوصاف امیدواریم 
این بار هیئت دولت و به طور خاص شخص 
وزیر کشــور اوالً  در زمان کوتاه تری استاندار 
جایگزین رزم حســینی را معرفی کند و در 
کنار شــرایط عمومی الزم برای تصدی این 
پســت، بومی بودن و داشتن شناخت کافی 
همراه با عملکرد و ســابقه قابل قبول را نیز 
لحاظ نماید؛ چرا که بــا گماردن یک مدیر 
پایتخت نشــین و یا مدیر غیربومی در پست 
اســتانداری خراســان رضوی در یک سال 
باقیمانده از عمر دولت یازدهم تمام توجهات 
دســتگاه ها و نهادهای دولتی این اســتان 
معطوف اما و اگرهای رفتن یا ماندن مدیران 
عالی این مجموعه ها خواهد شد که بسیاری 
از ما تجربه چنین دوره هایی را در دولت های 
قبلی داشته ایم و اگر این تصمیم گرفته شود 
یک ســال آینده صرف شناخت مشکالت و 
تغییر مدیران خواهد شد و خدمت رسانی و 
آماده ســازی جامعه برای برگزاری انتخاباتی 

بدون حاشیه فراموش می شود.
نتیجه اینکه در برهه کنونی مدیری بومی که 
بتواند نقــش همگرایی مدیر عالی دولت در 
اســتان را خوب بازی کند اصلح ترین گزینه 
خواهد بــود در غیر این صــورت و انتخاب 
فردی که در این بخش ضعف داشــته باشد 
می تواند خراســان رضوی را در یک ســال 
آینده به صحنه مطرح شدن مباحثی تبدیل 
کند که حاشــیه های آن بــه مرزهای این 

استان هم کشیده می شود.

 در گفت وگو با نویسنده و کارگردان 
این فیلم کوتاه عنوان شد

 »مرسانا« روایت حس هنر شنیداری•
 در ناشنوایان

 هادیان: ۹ مهر هر سال 
برابــر با 30 ســپتامبر، 
ناشنوایان«  جهانی  »روز 
نام گذاری شــده اســت. 
هدف از ایــن نام گذاری، 
ارتقای فرهنگ ارتباط با 
ناشــنوایان، دانسته هایی 
از زبان اشــاره و آگاهی 

سیاستمداران و همچنین عموم مردم از مشکالتی است که این 
قشر با آن روبه رو هستند.هنر نیز یکی از ابزارهایی است که شاید 
بتواند از راه های ارتباطی در راستای تفهیم حس شنیدن برای 
ناشــنوایان قرار گیرد حتی اگر هنری باشد که برای ناشنوایان 
شنیده نشود.فیلم کوتاه »مرسانا« به کارگردانی »سامان کافی« 
با پایان مراحل تصویربرداری و تدوین این روزها به کار خویش 
خاتمــه داد. این فیلم کوتاه به تهیه کنندگی مشــترک انجمن 
ســینمای جوانان مشــهد و ســامان کافی، به روایت  داستان 
دختربچه ای می پــردازد که طبق عادت روزانه ضبط صوتش را 

روشن می کند تا موزیک مورد عالقه اش پخش شود... .

شروع برای ادامه جدی در سینماس
ســامان کافی متولد 68، مشهد و فوق دیپلم نرم افزار است. او 
از هنرجویان دوره فیلم سازی انجمن سینمای جوان سال ۹6 
مشهد است و در حال حاضر در رشته صدابرداری در سینما 
به صورت جدی مشــغول به کار اســت.وی درباره ورودش 
به فضای ســینما می گوید: از ســال 84 با آهنگ سازی کارم 
را شــروع کردم و ســال ۹6 با دوره فیلم سازی در انجمن با 
کار سینما آشنا شــدم و به صورت جدی کارم را ادامه دادم.

وی در خصوص نخســتین کارش می افزاید: نخســتین کارم 
فیلمی برای پایان دوره انجمن بود و فیلم های کوتاهی چون 
سردرگم، معجزه، پاداش و... را ساختم و اغلب ساخته هایم در 
جشنواره های فیلم کوتاه کشورهایی چون روسیه، انگلستان، 

آمریکا و... راه یافتند و اکران شده اند. 

سوژه های اجتماعی نابس
این فیلمساز جوان شهرمان درباره انتخاب سوژه هایش توضیح 
می دهد: معموالً به سراغ سوژه هایی که کمتر دیده شده است، 
می روم. ژانر اجتماعی در اولویت هــای من قرار دارد و معتقدم 
باید به سمت مسائل و مشکالت اجتماعی به روز رفت، مسائلی 

که کمتر دیده می شود و در رابطه با آن کمتر گفته شده است.
وی هدف از فیلم ســازی را حرف هــای ناگفته خویش می داند 
و می گوید: به اعتقاد من هر انســانی حرف هایی دارد که دلش 
می خواهد آن ها را بیان کند و هنرمندان با ابزار هنرشــان این 
کار را انجام می دهند و من نیز با فیلم ســازی سعی کرده ام این 
ناگفته هایم را بگویم.وی در خصوص ساخت فیلم کوتاه مرسانا 
که درباره یک کودک ناشنواســت، اظهار می دارد: خیلی اوقات 
دیدن یک فرد نابینا و ناشنوا توجهم را نسبت به زندگیشان جلب 
می کرد تا اینکه این پرســش برایم پیش آمد، یک فرد ناشــنوا 
چگونه حس موســیقی را می تواند درک کند و این پرسش در 
فیلم مرسانا پاسخ داده می شود.سامان کافی خاطرنشان می سازد: 
از این رو با مدرســان زبان اشاره به گفت وگو پرداختم و این در 
حالی است که ناشنوایان هیچ درکی از موسیقی ندارند اما واکنش 
آن ها در مواجهه با آن برایم ایده ای را به همراه آورد.وی با اشاره 
به آنکه حس هنر روی افرادی که ناشنوا هستند، می تواند حس 
خوبی را به همراه داشته باشد، اظهار می دارد: ناشنوایان دنیای 
زیبایی دارند زیرا با آنکه شــناختی از نــت و نواها ندارند اما در 
دنیای خودشــان آن ها حتی با وجود نشناختن آن، به درکی از 
آن ها می رسند و حس خوبی نسبت به آن دارند. آن ها از دیدن 
واکنش های دیگران نســبت به موســیقی به درک می رسند و 

همین می تواند دنیای زیبایی را برای آن ها خلق کند.

بودجه فیلم اولی هاس
این فیلمســاز جوان شــهرمان تصریح می کند: بودجه این کار 
توسط انجمن سینمای جوان به من تعلق گرفت. بودجه ای که 
برای ساخت فیلم اولی ها در نظر گرفته شده است و معموالً برای 
فیلمســازانی که یک قدم تا حرفه ای شدن قرار دارند این طرح 
اجرا می شــود. این کار زیر نظر شورا انجام و سپس نظرسنجی 
خواهد شــد و در نهایت این بودجه برای کارهای نیمه حرفه ای 
تعلق می گیرد.فیلم کوتاه مرسانا از تولیداتی است که در پاتوق 
فیلمنامه خوانی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مشهد مورد 
تأییــد اعضا قرار گرفته اســت و عوامل تولیــد این فیلم کوتاه 
عبارت اند از: سامان کافی؛ نویســنده، کارگردان و تصویربردار، 
سیدرهام رسولی؛ مدیر تولید و بازیگران:  هانا مهتدی، ساره نجفی 
و... هستند.تهیه کننده و مجری طرح نیز انجمن سینمای جوانان 

ایران دفتر مشهد و سامان کافی است.

 با دستور روز گذشته معاون اول 
ریاست جمهوری محقق می شود

گلبهار؛ یک قدم تا شهرستان شدن•
روز  دســتور  با  فیاض: 
اول  معــاون  گذشــته 
ریاست جمهوری به نظر 
می رسد  گلبهار به زودی 

به شهرستان ارتقا یابد.
به گــزارش خبرنگار ما، 
اواخــر شــهریور ماه در 

مطلبی با عنوان »پاییز؛ گلبهار شهرســتان می شود« که در 
همین صفحه به چاپ رســید حاال به نظر می رسد با دستور 
مستقیم اســحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری، 
روند شهرستان شدن گلبهار تسریع شود.بر پایه این خبر؛ روز 
گذشــته معاون اول ریاست جمهوری در حاشیه نامه حسین 
امامی؛ نماینده مردم چناران، طرقبه شاندیز، گلبهار و گلمکان 
در مجلس شورای اسالمی با قید »تسریع شود« برای اقدام و 
اعالم شهرستان شدن گلبهار به مبادی ذی ربط دستور صادر 
کرد.موضوع تبدیل شهر جدید گلبهار به شهرستان مدت هاست 
که به یک خواست جدی مدیران و اهالی این شهر نوپا تبدیل 
شده است؛ چرا که به ادعای مدیران این شهر جمعیت ساکن 
آن هم اکنون بیش از 100 هزار نفر اســت و امکانات موجود 
پاسخگوی نیاز جمعیتی آن نیست و ارتقای این شهر می تواند 

زمینه ساز افزایش زیرساخت های مورد نیاز در این شهر باشد.

 معاون درمان و توانبخشی هالل احمر 
خراسان رضوی در واکنش به گزارش قدس:

  دلیل کمبود انسولین •
گرانی ارز و تحریم است

علیپور: کمبود انسولین 
قلمی در مشــهد که به 
سردرگمی بیماران دیابتی 
انجامیده  شــهر  این  در 
بــا گالیه هــای  اســت 
متعددی از ســوی مردم 
مواجه شده است. از این 
رو روز گذشــته روزنامه قدس در خصوص کمبود انسولین در 
مشهد گزارشی را به چاپ رساند که معاون درمان و توانبخشی 
هالل احمر خراسان رضوی در این باره توضیحاتی را ارائه کرد.
مصطفی ذاکر درباره مشکالت توزیع انسولین در روزهای اخیر 
گفت: در حال حاضر به ندرت توزیع انســولین انجام می شود. 
چنان که به هیچ عنوان تناســبی میــان میزان تقاضا و عرضه 
وجود ندارد. از همین رو پس از گذشت 14 روز وقفه، سرانجام 
150عدد نوامیکس و 75 عدد نوراپید دریافت کردیم که برای 
فقط 30 بیمار کفایت می کند، آن هم در شرایطی که هر کدام 
پنج عدد دریافت کنند.وی افزود: انسولین سولستار نیز که تولید 
داخل است در حال حاضر کمتر توزیع می شود البته قول دادند 
توزیع این دارو منظم تر صورت بگیرد. به هر حال علت مشکالت 
توزیع انسولین قلمی را می توان مسائل ارزی و محدودیت انتقال 

پول به شرکت های تولیدکننده دانست.  

در جلسه امضای تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی با یک شرکت تولیدی عنوان شد

 تبدیل گلبرگ های ضایعاتی زعفران •
به کاغذ

احمد فیاض: در راستای 
طــرح مهارت آمــوزی و 
کارشناســان  توان افزایی 
دانش آموختــگان  و 
کشــاورزی؛ تفاهم نامــه 
همکاری مشترک سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی خراسان 
رضوی با مرکز علمی- کاربردی شرکت کشاورزی تولیدی زعفران 
سحرخیز امضا شد. در مراسم انعقاد این تفاهم نامه که روز گذشته 
در محل دانشگاه علمی- کاربردی زعفران سحرخیز برگزار شد؛ 
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان 
رضوی گفت: کار بسیار ارزشمند این مؤسسه عدم نگاه مالی و 
اقتصادی به مقوله آموزش و با نگاه حمایتی است و در واقع این 
یک سرمایه گذاری ایده آل برای انتفاع سایر مجموعه های تولیدی 

و بنگاه های اقتصادی در میان مدت و بلندمدت است. 
سیداحمد دلقندی با اشاره به موانع ورود دانش آموختگان بخش 
کشاورزی به عرصه کار خاطرنشان کرد: مدتی است که به منظور 
تسهیل ورود به بازار کار و اعتماد به نفس افزایی دانش آموختگان 
بخش کشــاورزی در خراســان رضــوی با مراکز آموزشــی و 
دانشــگاهی، اتحادیه ها و شرکت هایی که به نوعی در رشته های 
تخصصی مهارت و تجربــه دارند؛ تفاهم نامه هایی انعقاد کرده تا 
با دوره  های مهارت افزایی و فرصت آفرینی، شــرایط را برای ورود 

دانش آموختگان تسهیل کنیم.
در این دوره ها؛ اصول کامل تولید و پرورش محصول تا بازاریابی و 
فروش به صورت عملی آموزش داده می شود.مدیرعامل مؤسسه 
تولیدی زعفران ســحرخیز نیز با تأکید بر عدم نگاه تبلیغاتی و 
ســودآوری به مقوله آموزش اظهار کرد: اجرای این تفاهم نامه ها 
تکمیل حلقه مفقوده بخش کشاورزی، دانش بورس و چگونگی 
ورود دانش آموختگان کشاورزی به فضای کسب و کار است.فرهاد 
سحرخیز افزود: طی سال گذشته طرح مهمی که با نگاه حمایتی 
جنبه عملیاتی پیدا کرد تبدیل گل زعفران به کاغذ بود. این در 
حالی است که تا پیش از این گل های زعفران دور ریخته می شد 
تا اینکه سال گذشته با ابتکار و خالقیت دو جوان تربت حیدریه ای 
شاغل در پارک علم و فناوری این شهرستان موفق به تبدیل گل 
زعفران به کاغذ شــدیم. پیش بینی می شود که طی سال زراعی 
جــاری حدود 100 تن گل خیس خریداری شــود و با توجه به 
نسبت یک هشتم گل خشک، مقدار زیادی از تبدیل آن به کاغذ 

سودآوری می شود.

 این واگن ها قرار بود
بیش از دو دهه پیش قطارشهری مشهد شوند

نمایشگاه حیف و میل!•
قدس: مدتی اســت که 
مشــهدی  شــهروندان 
بــا مراجعه بــه محدوده 
کوه پــارک بــا صحنه ای 
که  می شــوند  روبــه رو 
مصداق بارز حیف و میل 

بیت المال است.
محدوده ای محصــور که تعدادی از واگن های ترامواهای قدیمی 
که دهه 70 برای به کارگیری در تراموای شهر مشهد خریداری 
شدند را در خود جا داده است؛ واگن های خراب و ویران شده ای 
که بیشتر یادآور تصاویر شهرهای خالی از سکنه اروپایی در جنگ 
جهانی دوم است.نکته قابل تأمل این است که مدیران شهری در 
طول بیش از 20 ســال از زمان خرید این واگن ها هیچ برنامه ای 
برای آن ها نداشــتند و تنها هر چند ســال محل پارکینگ این 
واگن ها را تغییر می دهند اما این بار برخالف دوره های پیشــین 
گویی با قرار دادن این واگن ها در معرض دید عموم می خواهند 
نمایشگاهی عینی از مصادیق حیف و میل اموال خریداری شده 
از پــول مردم و بیت المال  را به نمایش بگذارند که بی تردید هر 
بیننده ای را متأثر می  کند. اینکه چرا از زمانی که مدیران شهری 
به خرید اشتباه خود در بدون استفاده بودن این واگن ها پی بردند 
اما هیچ تصمیمی برای فروش این واگن ها و بازگرداندن پول مردم 
به خزانه شهری نگرفتند پرسشی است که قطعاً پاسخ آن را باید 
از شهرداران و رئیسان چند دوره شورا پرسید.با این حال می شود 
با واگذاری این واگن ها به شــرکت های ذوب فلزات یا فروش به 
متقاضیانی که از آن ها اســتفاده دیگری مانند برپایی کافه های 
خاص دارند از مستهلک شدن و نابودی بیشتر سرمایه عمومی 

آن هم در منظر عموم مردم جلوگیری کرد.
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هاشم رسائی فر: این روزها فصل برداشت 
پسته است محصولی که هم مشتری پسند 
داخلی است و هم خارجی ها آن را با رغبت 

می خرند. 
چند روزی اســت که از شــروع برداشت 
این محصول صادراتی در خراســان رضوی 
و شهرســتان هایی که باغات پســته دارند 
می گــذرد و باغــداران در حال برداشــت 
محصولشان هســتند. مه والت که به نوعی 
پایتخت پســته خراسان رضوی به حساب 
می آیــد بزرگ ترین شهرســتان باغی این 
اســتان است که نزدیک به 20 هزار هکتار 

باغ پسته دارد. 
امســال اما به برکت شرایط جوی مناسبی 
که وجود داشــت به جز قسمتی از باغات 
پســته این شهرســتان که دچار خسارت 
تگرگ شد و محصوالت آن آسیب دید بقیه 
مناطق با محصول خوب و باکیفیتی مواجه 
هســتند و پســته کاران مه والتی رضایت 
 نســبتاً باالیی از میزان محصول امسالشان 

دارند.

محصول بیشتر و باکیفیت ترس
یکی از باغداران در این خصوص می گوید: 
خدا را شــکر محصول امسال ضمن اینکه 
افزایش خوبی داشــته و درصد کال بودن 
آن بسیار پایین است از کیفیت باالیی نیز 
برخوردار است. شرایط مناسب جوی کمک 
خوبی کرد تا ما حتی از ســموم دفع آفات 
نیز امســال کمتر اســتفاده کنیم و تقریباً 

محصولی ارگانیک تولید کنیم.
وی ادامــه می دهــد: پســته محصولــی 
صادراتی اســت کــه ارگانیک بــودن آن 
قطعــاً کمــک می کنــد تا ایــن محصول 
مشــتریان خارجی بهتری نیز داشته باشد 

به همین دلیل انتظار می رود پسته امسال 
به دلیل  اینکه از ســم کمتری در مرحله 
داشــت اســتفاده شده اســت باکیفیت تر 
از محصوالت ســال های گذشــته باشد و 
 مشــتریان خارجی آن بیشــتر از گذشته 

باشند.

هزینه هایی که چندین برابر شدند س
یکی دیگر از کشاورزان مه والتی با اشاره به 
هزینه های باغداران در زمان رســیدگی به 
درختان پسته گفت: با افزایش قیمت های 
کود )شــیمیایی و حیوانــی(، محلول های 
مغذی، ســم، ماشــین آالت کشــاورزی و 
لوازم جانبی آن و نیز سایر ملزومات مورد 
اســتفاده در حــوزه باغات پســته، هزینه 
ساالنه ای که این دست از مخارج به باغدار 
متحمل می سازد چندین برابر شده است، 
این شــرایط موجب شده که باغدار درصد 
باالیی از درآمد ســال گذشته اش را صرف 

هرینه های محصول امســال کنــد. با این 
شــرایط قیمت تمام شــده محصول پسته 
امسال با ســال های گذشته تفاوت زیادی 
دارد کــه بــا قیمت هــای اول فصل قابل 

جبران نیست.
او می افزایــد: با وجود اینکه افزایش قیمت 
در ملزومات مورد اســتفاده باغات پسته با 
نرخ دالر و تورم باال رفته و افزایشــی غیر 
قابل تصور داشــته است اما هنوز که هنوز 
اســت قیمت پســته با آنچه در بازارهای 
جهانی وجــود دارد تفاوت زیــادی دارد. 
مسئوالن برای اینکه توان اقتصادی باغدار 
بــاال برود می بایســت تمهیداتــی در نظر 
بگیرند تا ضمن کوتاه کردن دست دالالن 
از بازار پســته به ویژه در شهرستانی مثل 
مه والت که قطب پســته خراسان رضوی 
اســت پایانه یــا پایگاهی مســتقیم برای 
صادرات این محصول در استان ایجاد شود 
تا محصول پســته ما با برند و نام شــهر و 

استان خودمان راهی بازارهای جهانی شود 
نه توســط تاجران استان های دیگر و با نام 

و نشان آن ها.

پیش بینی برداشت 100 هزار تن پسته س
از باغات مه والت

رئیس اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان 
مــه والت در مورد میزان محصول پســته 
این شهرستان در سال جاری می گوید: در 
حال حاضر 1۹هزار و 300 هکتار از اراضی 
کشاورزی مه والت زیر کشت درختان پسته 
قــرار دارد که از این میزان 15هزار و 300 
هکتار آن باغات به بار رســیده ای هستند 
که پیش بینی می شــود امسال 100 هزار 
تن پسته به صورت تر برداشت شود که از 
 این میزان محصول پس از فرآوری بیش از
 25 هــزار تــن پســته خشــک بدســت

می آید.
رمضانعلی قاســمی می افزایــد: البته باید 
گفت محصول امســال در مقایسه با سال 
گذشــته حدود 7هزار تن کاهش داشــته 
که دلیل آن نیز خســارت ناشی از تگرگی 
بود که در یکی از مناطق شهرستان اتفاق 

افتاد.
وی اظهــار می کنــد: 85 درصد محصول 
پســته شهرســتان مه والت را رقم بادامی 
تشــکیل می دهد و مابقی آن ارقام اکبری، 

فندقی و کله قوچی است.
قاسمی زمان برداشت محصول پسته را دو 
ماه اعالم و عنوان می کند: کار برداشــت 
 محصول پســته شهرســتان مــه والت از 
15 شهریور شروع شــده و تا دو ماه ادامه 
خواهد داشــت کــه این محصــول روزانه 
توســط 7هزار و 800 کارگــر جمع آوری 

می شود.

گالیه باغداران از نبود پایانه صادراتی این محصول

صادرات پسته مه والت به نام استانی دیگر!

زگارشزگارش

در برهه کنونی مدیری 
بومی که بتواند نقش 
همگرایی مدیر عالی 

دولت در استان را خوب 
بازی کند اصلح ترین 

گزینه خواهد بود 

بــرشبــرش
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سخنگوی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 

خراسان رضوی:
 نرخ پروازهای خارجی•

 نیازمند نظارت و کنترل است
انجمن  سخنگوی  ایرنا: 
صنفــی دفاتــر خدمات 
خراسان رضوی  مسافرتی 
گفت: نرخ هــای نجومی 
شــرکت های  پروازهای 
خارجــی  هواپیمایــی 
نیازمند کنترل و نظارت 
است.مجید فرقانی افزود: 

نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای مختلف خارجی دچار افزایش 
۱۰۰درصدی و حتی بیشتر از آن شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون پرواز در اغلب مسیرهای خارجی 
هنوز برقرار نشده است، ادامه داد: بیشترین افزایش نرخ بلیت 
هواپیما در مسیرهای استانبول، امارات و کشورهای اروپایی 
صورت گرفته و شاهد انحصار فعالیت شرکت های هواپیمایی 

در این زمینه هستیم.
وی یادآور شــد: گرچه بخشــی از ایــن افزایش قیمت ها با 
بازگشت محدود شــرکت های خارجی دیگر به عرصه پرواز 
تا حدودی تعدیل شــده، اما همچنان ایــن افزایش نرخ ها 
مشکل آفرین شــده اســت.وی با بیان اینکه یکی از دالیل 
افزایش نرخ بلیت پروازهای خارجی، افزایش قیمت ارز است، 
افزود: این روند موجب گالیه  و نارضایتی شــدید مســافران 
شــده و در برخی موارد منجر به درگیــری آنان با کارکنان 
شــرکت های هواپیمایی نیز شــده اســت.فرقانی ادامه داد: 
مســئول نظارت بر شرکت های هواپیمایی خارجی، معاونت 
حمل و نقل هوایی ســازمان هواپیمایی کشــوری و انجمن 
شــرکت های هواپیمایی است.وی با بیان اینکه تاکنون هیچ 
اقدام روشــنی در این زمینه از سوی واحدهای ناظر بر این 
شرکت ها مشاهده نشده است، گفت: مسافران گالیه خود را به 
دفاتر خدمات مسافرتی اعالم می نمایند، اما به دلیل خارجی 
بودن شرکت های هواپیمایی، پیگیری ما نتیجه روشنی ندارد.

۱۵ مهر ماه به بهره برداری می رسد
بزرگ ترین بازار عرضه محصوالت •

کشاورزی در مشهد
ایرنا: رئیس سازمان تعاون 
خراسان رضوی  روستایی 
بازار  بزرگ تریــن  گفت: 
عرضه مستقیم محصوالت 
کشاورزی در مشهد آماده 

بهره برداری است.
ایرج ناصری مقدم افزود: این 

بازار که در زیربنای ۵۰۰ مترمربع با ۵۰ غرفه و سرمایه گذاری 
۵ میلیارد ریال آماده ســازی و تجهیز شده است، به مناسبت 
روز کشــاورز ۱۵ مهر ماه با حضور مســئوالن به بهره برداری 
خواهد رسید.وی افزود: تأمین مایحتاج مردم با قیمت مناسب 
و کوتاه کردن فاصله تولید تا مصرف از طریق عرضه مستقیم 
محصوالت و حذف واســطه ها، از اهــداف و مزایای ایجاد و 
راه اندازی این بازارهاســت.ناصری مقدم ادامه داد: عالوه بر آن 
بارانداز مرکزی عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی جنوب 

خراسان در تربت حیدریه نیز آماده بهره برداری شده است.

به همت بسیج سازندگي نیشابور محقق شد
 احیاي قنات روستاي مهدي آباد •

پس از 9 سال
خبرنگارقدس:  نیشابور- 
مقاومت  ناحیــه  فرمانده 
بســیج سپاه نیشــابور از 
احیــای قنات روســتای 
مهدی آباد پس از 9 سال 
به همت بسیج سازندگی 
این شهرســتان خبر داد.

سرهنگ پاسدار علی نیک یاد افزود: پس از بارندگی شدید و جاری 
شدن سیل در سال 9۱ قنات روستای مهدی آباد خشک  و منجر 
به مهاجرت اهالی این روستا به حاشیه شهر شد.وی خاطرنشان 
کرد: به همت بســیج سازندگی این ناحیه مسیر 7 کیلومتری 
قنات از چاه مادر در دامنه کوه تا روستا الیروبی شد که سبب 
شد پس از 9 سال آب قنات دوباره در روستا جریان پیدا کند.

در شیروان رخ داد
آتش افروزی داماد عصبانی !•

خبرنگاران:  باشگـاه 
می  نتظا ه ا ند مـــا فر
شــیروان  شهرســتان 
از وقــوع یــک مــورد 
آتش ســوزی عمــدی 
خــودرو پیکان وانت به 
علت اختالف خانوادگی 
در این شهرســتان خبر داد.ســرهنگ مســعود وحیدی، 
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان گفت: در پی اعالم خبری 
مبنی بر اینکه یک دستگاه خودرو پیکان سواری به صورت 
عمدی دچار حریق شده است، بالفاصله عوامل گشت انتظامی 
و آتش نشــانی در محل حاضر شدند.وی با اشاره به اینکه در 
بررســی ابعاد این حادثه مشخص شد علت این آتش سوزی 
اختالف خانوادگی با داماد خانواده بوده اســت، افزود: داماد 
خانــواده ابتدا اقدام به آتش زدن خودرو پدر زن خود کرده و 
سپس او را با ضربات چاقو مجروح کرده است.وی با بیان اینکه 
شاکی به علت شدت جراحات وارده توسط عوامل اورژانس به 
بیمارســتان منتقل شد، تصریح کرد: داماد شاکی در اجرای 

دستور مقام قضایی دستگیر شد.

علوم پزشکی مشهد خبر داد
انفجار سیلندر گاز حادثه آفرید•

خبرنگاران:  باشگاه 
علیشــاهی،  محمــد 
عمومی  روابط  مسئول 
و  حــوادث  مدیریــت 
فوریت هــای پزشــکی 
دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد گفــت: انفجار 
سیلندر پنج کیلویی گاز مایع )پیک نیک( در یکی از مناطق 
مشهد چهار نفر را دچار سوختگی و روانه بیمارستان کرد.وی 
با بیان اینکه این حادثه دوشنبه شب گذشته در منزلی واقع 
در منطقه سیدی مشهد رخ داد، افزود: برای امدادرسانی به این 
حادثه دو دستگاه آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد. 
مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: مصدومان این حادثه به 

بخش سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( مشهد منتقل شدند.

قاچاقچی ماهی در محاصره پلیس •
قرمــز:  خــط 
مــي  نتظا ه ا ند ما فر
و  مانــه  شهرســتان 
ســملقان از کشف یک 
تــن ماهي قاچــاق در 

چمن بید خبر داد .
مهــدی  ســرهنگ 
مهران فر با اعالم جزئیات این خبر گفت: مأموران پاســگاه 
انتظامی چمن بید در حین کنترل خودروهای عبوری به دو 
دستگاه خودرو وانت بار مشکوک و با هماهنگی مقام قضایی 
خودروها را متوقف می کنند. وي افزود: در بازرسي از این دو 
خــودرو، 42۰ قطعه ماهی از نوع کپور و آمور به وزن یک تن 
کــه به صورت قاچاق و فاقد هر گونه مجوز رســمي از اداره 
بهداشت از شهر بجنورد به مقصد گنبد حمل می شد، کشف 
و ضبط شد. فرمانده انتظامي مانه و سملقان با اشاره به اینکه 
ارزش این مقدار ماهی قاچاق 3۰۰ میلیون ریال برآورد شده 
است، خاطرنشــان کرد: این محموله برای انجام اقدام های 
قانونی تحویل پســت قرنطینه دامپزشــکی چمن بید شد. 
ســرهنگ مهران فر با بیان اینکه در این راستا یک نفر متهم 
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده است، تصریح کرد: از 
شــهروندان انتظار می رود در صورت مشاهده هر گونه موارد 

مشکوک مراتب را از طریق ۱۱۰ به اطالع پلیس برسانند.

عقیل رحمانی: معاون دادستان مشهد گفت: 
برخورد قاطع با سگ گردانی در شهر مشهد در 
دستور کار است. برگزاری تورهای کوهنوردی 
و ... توســط افــراد فاقد صالحیــت اخالقی 
موجب بروز فســاد و از هم پاشــیده شــدن 
برخی خانواده ها شده که برخورد با آن ادامه 
دارد.رحمانی، معاون دادســتان و سرپرست 
دادســرای ناحیه 6 مشهد در نشست خبری 
که در دادگستری اســتان برگزار شد، گفت: 
یکی از مؤلفه های حکومت دینی پاسخگویی 
مســئوالن به مــردم و این امر هــم وظیفه 
حاکمان جوامع اســالمی است. برای رسیدن 
به این هدف باید بدون سانســور پاسخگوی 

مردم بود.
وی تصریح کرد: حوزه ســرزمینی دادسرای 
ناحیه 6 مشهد از جاده قدیم مشهد به قوچان 
شروع و تا کالنتری انداد و از سوی دیگر بولوار 

سجاد را هم دربرمی گیرد.

محاربه در انتظار سارقان مسلحس
معاون دادستان مشهد ادامه داد: دادستان یک 
شهر معموالً دو حوزه فعالیت اصلی دارد.یکی 
از آن ها حرکت در مســیر احقاق حقوق عامه 
و دفاع از این موضوع اســت. از سوی دیگر و 
مسیر دوم هم که در عنوان دادستان عمومی 
و انقالب آمده مقوله انقالب است که منظور 
هم حفظ ارزش های انقالب اســت که سعی 
کرده ایم در این دادســرا هم در این دو زمینه 
حرکت کنیم.قاضی رحمانــی بیان کرد: در 
راســتای حقوق شــهروندی، مبارزه قاطع با 
ناامنی هــا و... در اولویت بوده و همچنان هم 
هســت. به عنوان مثال در راستای برخورد با 
ســرقت های به عنف که در این میان برخی 
مجرمان روی شهروندان سالح می کشند، در 
آخرین تصمیم گیری قرار بر این شــد که به 
این دســت جرایم از دید محاربه نگاه شــود.
سرپرست دادســرای ناحیه 6 مشهد عنوان 
کرد: این یعنی با کســی که با کشیدن سالح 
از مردم شهر سرقت می کند، باید طبق قانون 
محاربه که در آن اعدام، قطع ید، پا و همچنین 
تبعید دیده شــده، برخورد شود.فردی که به 
خود اجازه می دهد برای سرقت یا... به مردم 
حمله کند و روی آن ها سالح بکشد، محارب 
است و این اقدام در ذیل قانون 279 مجازات 

اســالمی هم آمده اســت.  
تأکید می شود کسانی که با 
سالح به مردم حمله و آن ها 
را مجروح کننــد و موجب 
ارعــاب و ناامنی در شــهر 
شوند، با اتهام محاربه رو به رو 
خواهند شد. محاربه یکی از 
مجازات های اصلی در اسالم 
است که کسی نمی تواند به 
با  آن تخفیف دهد. برخورد 
این دست افراد هنجارشکن 
حقوق عامه  از  دفــاع  هــم 

محسوب می شود.

 کلینیک های دامپزشکی بایدس
 از شهر خارج شوند

رحمانی در مــورد برخورد قاطــع با پدیده 
سگ گردانی عنوان کرد: موضوع  دیگری هم 
کــه حقوق عامه در آن دیده شــده، برخورد 
با پدیده غربی ســگ گردانی در شهر بود که 
متأسفانه عده ای با این کار در پی ترویج این 
هنجارشکنی هستند و برخی اقدام ها در این 
مسیر، فراوانی کلینیک های دامپزشکی در دل 
شهر مشهد اســت. از همین رو به دنبال آن 
هســتیم که آن ها با راهکاری قانونی از شهر 

خارج شوند.
معاون دادســتان و سرپرســت دادســرای 
ناحیه 6 مشــهد عنوان کرد: اجازه نمی دهیم 

افرادی بــه راحتی با آوردن 
و  بوســتان ها  بــه  ســگ 
مکان هــای عمومی موجب 
سلب آســایش مردم شوند. 
این اقدام حتی مخل حقوق 
محســوب  هم  حیوانــات 
می شــود؛ چــرا کــه جای 
حیوانات داخل شهر نیست 
و باید در کنار همنوع خود 

به ادامه زیست بپردازند.
رحمانی گفــت: این ماجرا 
از هــر دو حیــث حقــوق 
شــهروندان و هــم حقوق 
حیوانات باید مدنظر قرار بگیرد. از سوی دیگر 
با توجه به اینکه پشــتوانه حکومت ما مردم 
عزیز هســتند، دشمن هم این ماجرا را هدف 
اقدام های خود قرار داده است. معاندان در این 
مسیر حدود 3۰ ســال است برای به انحراف 
کشاندن جوانان کشــور در حال برنامه ریزی 
هستند. متأسفانه در برخی زمینه ها هم مانند 

طالق و اعتیاد تا حدوی موفق شده اند. 
معاون دادستان شهر به گوشه ای از تحرکات 
دشمن اشــاره کرد و گفت: به تازگی دشمن 
یا بهتر بگویم ضدانقالب تحرکاتش را در این 
زمینه ســرعت داده و طبق اطالعاتی که ما 
در اختیار داریم، آن ها به دنبال مسلح کردن 
برخی افــراد و رواج هر چه بیشــتر مصرف 
مشــروبات الکلی در بین قشر جوان هستند. 

از همه این موضوع ها مهم تر، آن ها در تالش 
هستند فساد اخالقی را بین جوانان کشور از 

طریق فضای مجازی گسترش دهند.

رواج فساد اخالقی در تورهای مختلطس
حتی آن هــا روش های دیگری هم برای رواج 
فســاد اخالقی اجرا کرده انــد و آن هم این 
است که برخی افراد که خود فاقد صالحیت 
اخالقی هســتند، افرادی را در قالب تورهای 
مختلط طبیعتگردی و کوهنوردی به ارتفاعات 
و مکان هــای خلوت می برند و در آن مکان ها 
موجبات ایجاد فساد و انحطاط آن ها را فراهم 

می کنند.
وی افزود: در بررسی های قضایی صورت گرفته 
مشخص شد اکثر روابط  نامشروع شروعش در 
این تورها بوده و موجب جدایی زن از شوهر 
و حتی برعکس آن هم رخ داده اســت. حتی 
شکایت های مردمی فراوانی هم در این زمینه 
وجود دارد. برهمین اساس برخورد با متخلفان 
در دستور کار قرار دارد، اما تورهایی که رعایت 
قوانین را بکنند و برگزارکننده آن مجوزهای 
الزم را از گردشگری دریافت کرده باشد و در 
آن اختالط زن و مرد وجود نداشــته باشــد، 

برگزاری آن منعی ندارد.
وی در پاسخ به پرســش خبرنگار قدس که 
پرسید پس از اجرای هر مرحله از طرح مبارزه 
با پدیده شوم سگ گردانی در شهر، سرانجام 
حیوانات جمع آوری شده چه می شود، عنوان 
کرد: سگ های جمع آوری شده از سطح شهر 
به مکانی که در جاده مشــهد – نیشابور قرار 
دارد،  منتقل و آنجا نگهداری خواهند شــد. 
در این مســیر هم روشــی که آقای صادقی، 
دادســتان سابق مشهد در پیش گرفته بودند 
را ادامه خواهیم داد. ســگ گردانی با توجه به 
اینکه مخل آسایش و نظم عمومی است، جرم 

محسوب می شود. 
سرپرست دادســرای ناحیه 6 مشهد تصریح 
کرد: از سوی دیگر وقتی فردی برای استراحت 
در بوســتان و یا ... حاضر و با ســگ گردانی 
مواجه می شود، در او ایجاد ترس می کند. در 
مقابل موضوعی که کمتر به آن توجه شــده 
مقوله تهدید علیه بهداشت عمومی آن است؛ 
چرا که موجب ایجاد بیماری هایی می شود که 

بین انسان و حیوان مشترک است.

معاون دادستان مشهد در یک نشست خبری عنوان کرد

اشاعه فحشا در تورهای طبیعت گردی مختلط

  در بررسی های
 قضایی صورت گرفته 

 مشخص شد اکثر
 روابط  نامشروع 

شروعش در این تورها 
بوده و موجب جدایی 

زن از شوهر و حتی 
 برعکس آن هم
 رخ داده است

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
پیش بینی پدیده مه در مناطق •

کوهستانی خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه های آینده نگری و تصاویر ماهواره، امروز پدیده غالب به 
خصوص اوایل صبح برای مناطق مستعد کوهستانی تشکیل 

مه با کاهش میدان دید افقی خواهد بود. 
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پروین محمدی: در دنیا به طور معمول بین یک تا سه در هر 
هزار تولد ناشنوایی وجود دارد و ساالنه در کشورمان یک هزار و 

۵۰۰ کودک با کاهش عمیق شنوایی متولد می شوند.
این مطلب را دکتر محســن رجعتی حقی؛ متخصص گوش، 
حلق و بینی، جراح سر و گردن و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در گفت وگو با خبرنگار ما عنوان کرد و افزود: با توجه به 
شیوع بسیار باالی کاهش شنوایی مادرزادی، شایع ترین اختالل 
مادرزادی به خصوص در ازدواج های فامیلی در بچه هایی که در 
مجموع سالم هستند مشکالت شنوایی است که در خراسان 

ساالنه ۱۵۰ تا 2۰۰ کودک با ناشنوایی به دنیا می آیند.

کاشت سمعک روی استخوان جمجمه برای نخستین س
بار در مشهد

وی که در روزهای اخیر برای نخســتین بار کاشــت سمعک 
شنوایی روی اســتخوان جمجمه را برای کودک ۱۱ ساله در 
بیمارســتان قائم)عج( با موفقیت انجام داده است خاطرنشان 
کرد: این نوع عمل جراحی و کاشت پروتز برای بیمارانی که الله 
گوش و مجرای گوش به صورت مادرزادی شکل نگرفته انجام 
می شود چون این بچه ها برای اینکه بتوانند شنوایی قابل قبولی 
داشته باشند باید سمعک هایی استفاده کنند که بتواند صدا را 
از راه اســتخوان منتقل کند زیرا سمعک های دیگر و شنوایی 
نرمال از راه هواســت و بعد از راه هوا به الله گوش و از طریق 
مجرای گوش به پرده گوش منتقل می شود و سپس بقیه مسیر 
شنوایی را طی می کند، اما بچه هایی که الله گوش ندارند و به 
طور مادرزادی مجرای گوش بسته است از راه هوا نمی توانند 
صدا را بشنوند و برای این کودکان سمعک هایی ساخته می شود 
که بتوانند از راه استخوان صدا را دریافت کنند. بنابراین امروز 
از فناوری جدیدی استفاده می شود که مانند پیچ های ایمپلنت 

دندانــی صــدا را به اســتخوان منتقل 
می کنند که ســمعک های قابل کاشت 
اســتخوانی نامیده می شوند و به لحاظ 
کیفیت توانایی باالیی دارند.فلوشیپ فوق 
تخصص جراحی بینی و سینوس یادآور 

شد: این نوع عمل برای همه سنین امکان پذیر است و معموالً 
از سن پنج سالگی به باال که استخوان ضخامت کافی پیدا کرده 
می توانیم عمل کاشت این سمعک را روی استخوان جمجمه 

بیمار انجام دهیم.

مشکالت ناشنواییس
این متخصص گوش، حلق و بینی و جراح سر و گردن با اشاره 
به مشکالت ناشنوایان اظهار کرد: فردی که با ناشنوایی متولد 
می شود با مشکالت زیادی روبه رو است زیرا وقتی در بدو تولد 
شنوایی ندارد تکلم هم نخواهد داشت چون چیزی نمی شنود 
که یاد بگیرد و به همین دلیل یادگیری او نیز دچار مشــکل 
می شــود. بنابراین نه تنها از نعمت شنوایی محروم است بلکه 
صحبت کردن و ارتباط با اطراف و زندگی اجتماعی، تحصیل، 

شغل، کار، ازدواج و... او نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.
 
انواع راه های درمان ناشنواییس

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد به انواع ابزارهای کمک 
شــنوایی اشــاره کرد و گفت: ابزارهایی مانند سمعک خیلی 
کمک کننده هستند ولی در مراحلی که خیلی شدید و عمیق 
باشــد ســمعک کارایی ندارد و معموالً فرایند کاشت حلزون 
انجام می شود. دکتر رجعتی با معرفی کاشت حلزون به عنوان 
یک فناوری پیشــرفته اضافه کرد: کاشت حلزون با اینکه یک 
فناوری پیشــرو است و تا حد زیادی شنوایی را برای خیلی از 
کودکان ناشنوا برمی گرداند، با این حال بستگی به تشخیص 
زودهنگام و کاشت حلزون در زمان مناسب دارد تا به صورت 
ایده آل و ثمربخش باشد.از این رو باید تست غربالگری شنوایی 
در زایشــگاه و هنگام تولد انجام شــود و در صورت تشخیص 
ناشنوایی پس از انجام تســت های تکمیلی اقدام به جراحی 
کاشــت حلزون پیش از یک سالگی شود. چون خیلی از این 
بچه ها می توانند به مدرســه عادی بروند و از امکانات طبیعی 

بقیه بچه ها به لحاظ آکادمیک برخوردار شوند.

ضرورت مهیا کردن امکانات برای خانواده های نیازمند س
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به ابزار و امکانات 
مورد نیاز ایــن کودکان اعم از هزینه هــا و نوبت دهی پروتز، 
توانبخشی، سمعک و مشــکالت خانواده های شهرستانی که 
برای عمل به مشــهد می آیند و جا و مــکان اقامت ندارند و... 
تصریح کرد: چنانچــه هزینه های درمانی ایــن کودکان زیر 
پوشش بیمه قرار گیرد و امکانات بیشتری به لحاظ تهیه پروتز، 
سمعک و... به این کودکان داده شود والدین آن ها رنج و عذاب 

کمتری خواهند کشید. 

در گفت وگو با متخصص گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان شد

تولد ساالنه 150 تا 200 کودک ناشنوا در خراسان رضوی

وگتفگوگتفگ

آگهی دعوت به مجمع عمومی بطور 
فوق العاده شرکت زیره پاک کنی زرین 

)سهامی خاص( ثبت شده
 به شماره 7631 

در ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1399/7/20 
در محل دفتر این شرکت واقع در چهارراه 
لشکر – ساختمان یلدا -  طبقه  4 تشکیل 
میگ��ردد . از کلی��ه س��هامداران محت��رم 
دع��وت میگ��ردد اصالتا یا وکالت��ا در این 

جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1/ گزارش هیئت مدیره
2/ انتخاب بازرس

3/ تصویب صورتهای مالی عملکرد98
4/ اتخ��اذ تصمی��م در م��واردی ک��ه در 

صالحیت مجمع باشد.
 هیئت مدیره

شرکت زیره پاک کنی زرین 9ع
90
71
95

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی 
منحله در حال تصفیه مسکن فرهنگیان  شماره2 
فی�ض آباد به ش�ماره ثبت57  و شناس�ه ملی 
10380113660 در حال تصفیه )نوبت س�وم(

 
 پی��رو آگه��ی انح��الل درج ش��ده در روزنام��ه 
رسمی ش��ماره20988 مورخ1395/08/08 و به 
استناد مفاد ماده215 و ماده225 قانون تجارت 
از کلیه بستانکاران احتمالی و اشخاص حقیقی 
و حقوق��ی که ادعایی علیه ش��رکت منحله فوق 
دارند دعوت به عمل می آید ظرف مدت قانونی 
از تاریخ انتش��ار اولی��ن نوبت آگهی به آدرس 
هیئ��ت تصفیه ش��رکت به نش��انی شهرس��تان 
م��ه والت- بخش مرکزی- فی��ض آباد- خیابان 
طبق��ه  ش��ریعتی9-پالک51-  دکترش��ریعتی- 
همک��ف- ک��د پس��تی 9531734597 مراجعه 
نمایند0 این اطالعیه در س��ه نوب��ت هر یک به 
فاصله  یک ماه در روزنامه کثیر االنتشار قدس 
انتش��ار و اعالم م��ی دارد که پ��س از انقضای 
مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد 

شد و ختم تصفیه شرکت اعالم خواهد شد. 
 هیئت تصفیه شرکت تعاونی- محمود شیبانی 

–جواد پور حسینی-مهدی فالح 9ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
تعاونی باغس�تان لنگر به شماره ثبت 45246

بدینوس��یله از کلی��ه اعض��اء دعوت می ش��ود 
 4 س��اعت   99/7/22 سه ش��نبه  روز  در  ک��ه 
بعدازظهر در محل دفتر باغس��تان لنگر حضور 

بهم رسانند.
دستورجلس��ه: 1- اتخ��اذ به تصمی��م در مورد 

استعفای دسته جمعی هیئت مدیره
ع هیئت مدیره باغستان لنگر 9
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جناب آقای سعید اسدی- دبیر آموزش و پرورش ناحیه 5 مشهد
آقای س�عید اس�دی نظر به اینکه طی رأی قابل پژوهش شماره 99/57 مورخ 99/5/28 هیئت 
بدوی رس�یدگی به تخلفات اداری کارمندان اداره کل آموزش و پرورش خراس�ان رضوی به 
مجازات اخراج از دس�تگاه متبوع محکوم ش�ده اید از تاریخ نشر این آگهی حداکثر ظرف یک 
ماه می توانید درخواس�ت تجدیدنظرخواهی خود را به کارشناس�ی امور اداری اداره متبوع 
تس�لیم نمایید در غیر این صورت به اس�تناد تبصره 1 ماده 4 قانون رس�یدگی به تخلفات اداری 

رأی مذکور از تاریخ انقضاء مهلت الزم االجرا خواهد بود. 

,ع
99
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9

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 مشهد- غالمرضا بهراد

آگهی دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاده  
شرکت جاده رانان شرق)سهامی خاص(

شماره ثبت 5948  
ب��ا  ش��رکت  الع��اده   ف��وق  بط��ور  عموم��ی  مجم��ع 
دستورجلس��ه ذیل درساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
م��ورخ 99/07/23 درمحل قانونی  ش��رکت واقع در 
ابتدای جاده فریمان  جنب پایانه بار مشهد تشکیل 
میگردد.لذا بدینوس��یله ازکلیه سهامداران دعوت 

میگردد درجلسه مذکور شرکت فرمائید. 
دستورجلسه: 1-انتخاب هیئت مدیره

ع هیئت مدیره  9
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72
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 سه پرواز فوق العاده از مشهد •
به مقصد عراق برقرار شد

روابط مدیــر   قدس: 
فرودگــــاه  عمومــی 
شــهید  بین المـــللی 
مشــهد  هاشــمی نژاد 
پــرواز  ســه  گفــت: 
فوق العــاده از مشــهد 
به مقصد عراق توســط 
شــرکت العراقیه برقرار شد.حســن جعفــری  افزود:  طی 
روزهای گذشته پروازهای شرکت العراقیه به درخواست این 
شرکت ابطال شده  بود که با پیگیری های صورت گرفته، سه 
پرواز فوق العاده از مشــهد به عراق توسط شرکت العراقیه از 
امروز به مدت سه روز برقرار شد.جعفری ادامه داد: طبق اعالم 
این شــرکت تا هجدهم مهرماه تمام پروازهای این شرکت 
ابطال شده و تنها همین سه پرواز فوق العاده برای برگرداندن 

مسافران عراقی انجام خواهد شد.



خبرخبر خبرخبر

 افتتاح ۴۰ هزار واحد مسکونی •
برای کارکنان ارتش

قرارگاه  فرمانده  همدان: 
عملیاتــی غــرب نیروی 
زمینــی ارتش جمهوری 
اســامی ایران با اشــاره 
به افتتــاح ۴۰ هزار واحد 
مسکونی در استان ها برای 
کارکنان نیــروی زمینی 

ارتش گفت: از دغدغه فرمانده نیروی زمینی ارتش در راســتای 
حل مشکل مسکن کارکنان بسیار سپاسگزاریم.

امیر آریان فر اظهار کــرد: خانواده بزرگ کارکنان نیروی زمینی 
قدردان تاش فرمانده نیروی زمینی ارتش هستند.

وی با بیان اینکه در راستای ارتقای معیشت، ارتش نیروی زمینی 
در دو حــوزه کار انجام داده که هم منزل شــخصی و هم منازل 
ســاختمانی اســت، گفت: این مهم فرصت شغلی را برای مردم 

منطقه فراهم کرده است.

امکان لغو طرح ترافیک وجود ندارد•
تهران: استاندار تهران با 
بیان اینکه با ورود به فصل 
پاییز و پدیده وارونگی هوا 
طرح ترافیک را نمی توان 
لغو کرد، گفــت: در حال 
حاضــر بــرای کارمندان 
دورکاری  تهران  اســتان 

مطرح نیست.
انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به ارائه پیشنهادهایی به وزیر 
کشور برای اعمال محدودیت هایی در خصوص مدیریت کرونای 
اســتان تهران، اظهــار  کرد: در این پیشــنهاد تقویت نظارت ها 
برای خدمت دهنده و خدمت گیرنده در نظر گرفته شــده است 
و اگر تهران در وضعیت پایلوت قــرار دارد باید خدمت دهنده و 

خدمت گیرنده ملزم به استفاده از ماسک باشند.

 »میز خدمت« مدیران را •
به مناطق محروم شاهرود کشاند

ســمنان: میز خدمت 
بســیج در گرامیداشت 
مقدس،  دفــاع  هفتــه 
مدیــران را بــه مناطق 
شهرســتان  محــروم 

شاهرود کشاند.
در گرامیداشت هفته دفاع 

مقدس و به همت بسیج اداره های الحدید شاهرود، روز سه شنبه 
میز خدمت با حضور دســتگاه های اجرایی شهرستان در مهدیه 

این محله برپا شد.
در این برنامه، مدیران دستگاه های اجرایی چون شهرداری، کمیته 
امداد، اداره های آب، برق و... حضور داشــتند و مردم مســائل و 
مشــکات خود را با مسئوالن مطرح کردند. در ادامه، مشکات 

بررسی و برای رفع آن ها راه حل ها و دستورهایی ارائه شد.

 نام گذاری بیش از ۱۰۰ کوچه جدید•
در تبریز به نام شهدا

آذربایجان شرقی: دبیر 
شورای نام گذاری معابر و 
اماکن عمومی شهر تبریز 
از نام گذاری بیش از ۱۰۰ 
کوچه به نام شهدای دفاع 
مقدس در دو سال گذشته 

خبر داد.
سعید حاجی زاده گفت: اولویت ما در نام گذاری کوچه ها و معابر 
شهر، شهدایی هستند که روزگاری در آن محل زندگی می کردند 

و هنوز خانواده  آن ها در آن محل ساکن هستند.
وی افــزود: این کار در راســتای ارج  نهادن به ایثار و فداکاری 
شهدای هشت سال دفاع مقدس و تکریم خانواده  آن ها انجام 

می شود.

 طرح کشوری »سرباز ماهر« •
در قزوین آغاز شد
قزوین: معــاون آموزش 
جهاد دانشــگاهی قزوین 
گفت: طرح کشوری سرباز 
ماهر با همکاری سه جانبه 
وزارت ورزش و جوانــان، 
ستاد کل نیروهای مسلح 
در  دانشــگاهی،  و جهاد 

قزوین آغاز شده است.
ســمانه موالوردیخانی تصریح کرد: این طــرح باهدف دانش و 
مهارت افزایِی ســربازان و آمادگی آنان برای ورود به عرصه های 
مختلف راه اندازی شــده و تمرکز این طرح بر کسب مهارت های 

فردی و شغلی است.
وی افزود: ســربازان پس از ســپری کردن خدمت خود، فصل 
جدیدی از زندگی را آغاز خواهند کرد که عموماً با تشکیل خانواده 
و درآمدزایی برای امرارمعــاش همراه خواهد بود و در این طرح 

۴۰۰ نفر از سربازان استان آموزش می بینند.

 طرح تعطیلی پنجشنبه ها •
را حمایت می کنیم
یزد: معاون گردشــگری 
فرهنگی  میــراث  وزارت 
از حمایــت این مجموعه 
در مورد طــرح تعطیلی 
پنجشنبه ها خبر می دهد 
و می گوید: از آنجایی که 
تعطیلی پنجشــنبه ها و 

ساماندهی تعطیات به افزایش مسافرت در کشور کمک می کند، 
از این ایده و ابتکار حمایت و استقبال می کنیم.

»ولی تیموری« ضمن تأیید نقش تعطیات به خصوص تعطیلی 
پنجشنبه ها در رونق و توسعه صنعت گردشگری، اظهار می کند: 
به عنوان متولیان سفر موظف به حمایت از هر ایده و فکر مؤثری 

در رونق و توسعه سفر هستیم.

 پروازهای فرودگاه تبریز •
در مسیر استانبول برقرار شد

شــرقی:  آذربایجان 
مدیــرکل فرودگاه هــای 
از  شــرقی  آذربایجــان 
برقراری پروازهای فرودگاه 
تبریز در مسیر استانبول 
توسط شرکت هواپیمایی 

آتا خبر داد.
رامیــن آذری گفت: پرواز مســیر تبریز - اســتانبول روزهای 
چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱5 از فرودگاه تبریز به مقصد 
استانبول توسط شرکت هواپیمایی آتا خواهد بود و در ساعت ۱8 

به فرودگاه تبریز بازخواهد گشت.
وی افزود: این پرواز با هواپیمای A32۰ انجام شده و پروتکل های 
بهداشتی و موازین فاصله گذاری اجتماعی به دقت رعایت می شود.

 ضابطان قضایی •
زمین خواران را بازداشت کنند

کرمان: رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: زمین خواری 
از جرایم مشهود است و ضابطان قضایی در برخورد با این جرایم 

می توانند رأسا برخورد کرده و متهم را بازداشت کنند.
یداهلل موحد افزود: در حال حاضــر فرایند رفع تصرف از اراضی 
دولتی کوتاه شــده و این پرونده ها به صورت مستقیم به دادگاه 
ارســال شــده و دادگاه حکم می دهد. ضمن اینکه شعبه ویژه 
رسیدگی به پرونده های حوزه تصرف اراضی دولتی در دادسرای 
کرمان فعال شــده تا روند رســیدگی به این پرونده ها با سرعت 

بیشتری دنبال شود.

مجالس ختم برگزار نکنید•
فرمانــدار  کرمانشــاه: 
کرمانشــاه از خانواده های 
داغ دیــده تقاضــا کــرد 
شیوع  از  جلوگیری  برای 
کرونا برای عزیــزان تازه 
درگذشــته خود مجلس 

ختم برگزار نکنند.
فضل اهلل رنجبر با بیان اینکه مراسم ترحیم باید خیلی محدود و 
به صورت خانوادگی برگزار  شــود، تصریح کرد: هر نوع تجمعی 
می تواند شــیوع کرونا را در پی داشته باشــد، بنابراین از مردم 
می خواهیم تا حد امکان از حضور در تجمعات صرف نظر کرده و در 
صورتی که مجبور به حضور در اجتماع هستند، حتماً ماسک زده 

و فاصله گذاری فیزیکی و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

 تخریب۳۰ محوطه ویالیی •
در بستر زاینده رود 

اصفهان: مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: در حال حاضر تخریب 3۰ ویا در حریم 
و بســتر زاینده رود در منطقه وشــمندجان باغبهادران در حال 
اجراســت و پیش بینی می شود، این کار تا اوسط هفته آینده به 

اتمام برسد.
احمدرضا صادقی اظهار کرد: این کار در ادامه طرح آزادســازی 
حریم و بســتر زاینده رود در زمستان ســال ۱3۹۷ و فروردین 
۱3۹8 در حال انجام است که متأسفانه سال گذشته به دالیلی 
همچون شیوع ویروس کرونا، مسائل اجتماعی، سیاسی و... این 

طرح متوقف شد.

 ممنوعیت حمل ادوات صید ترال •
در صیدگاه های خوزستان

مدیرکل  خوزســتان: 
از  خوزســتان  شــیات 
ممنوعیت صید، حمل ونقل 
و نگهداری میگوی ببری 
در صیدگاه های خوزستان 

خبر داد.
فتح اهلل ابوعلی عنوان کرد: 
براســاس نظر کارشناسان پژوهشــکده میگوی کشور و تصمیم 
کمیته مدیریت صید شیات خوزستان، ممنوعیت صید میگوی 
ببری همزمان با استان بوشهر برای تمامی صیدگاه های خوزستان 
لحاظ شده است و از ابتدای مهرماه صید، حمل ونقل و نگهداری 

میگوی ببری در صیدگاه های خوزستان ممنوع شده است.
وی افزود: از 28 شهریور هیچ گونه مجوز صید میگو صادر نشده و 
حتی حمل ادوات صید ترال در صیدگاه ها و بنادر صیادی استان 

خوزستان، تا اطاع ثانوی ممنوع است.

اینجا هنوز بوی گاز خردل استشمام می شود

»سردشت« شهر جانبازان شیمیایی گمنام
قدس: جنگ یــک واژه منحوس و محدود 
به زمان و مکان درگیری نیست، بلکه هیچ 
پایانی نمی توان برای آن قائل شد همچنان 
 که برای بسیاری از مردم سردشت در استان 
آذربایجان غربی اثرات جنگ تحمیلی ادامه 
داشــته و هنــوز در این شــهر بوی خردل 

استشمام می شود! 
هفتم تیر ۱3۶۶ رژیم بعثی عراق با استفاده 
از بمب های شیمیایی چهار نقطه پر ازدحام 
سردشــت را بمباران کرد که در این حمله 
ناجوانمردانه ۱۱۹ نفر از ساکنان غیرنظامی 
شــهر شــهید و بیش از 8 هزار نفر نیز در 
معرض گازهای ســمی قرار گرفته و دچار 

مصدومیت شیمیایی شدند.
بمباران شــیمیایی شــهر مرزی سردشت 
فجیع ترین تهاجم شــیمیایی بــود که آثار 
و مشــکات بســیاری به وجود آورد و این 
شهر نخستین شــهر قربانی جنگ افزارهای 
شیمیایی در جهان پس از بمباران هسته ای 

هیروشیما نامیده شد.
پس ازاین بمباران شیمیایی بسیاری از مردم 
شــهر که هیچ اطاعی از این نوع بمب های 
به  یاری رساندن  برای  نداشــتند،  نامتعارف 
مصدومان و نجات افرادی که در زیر آوارها 
مانده بودند به محل اصابت بمب ها رفتند و 
همین امر موجب شــد شمار آسیب دیدگان 

بیشتر شود.

زخم هایی که مرهم نشدس
درحالی که به گفته مدیرعامل انجمن دفاع 
از مصدومان شــیمیایی سردشت تعداد کل 
جانبازان شیمیایی این شهرستان افزون بر 
8 هزار نفر اســت، اما تنها هزار و ۶۰۰ نفر 
زیر پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار 
دارند که از این تعــداد نیز فقط نزدیک به 
2۰۰ نفر جانباز بــاالی 25 درصد و مابقی 
از درصد جانبازی کمتر برخوردار هســتند 
که بنا بر شــرایط موردحمایــت این ارگان 

قرار دارند. 
براســاس  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
سرشــماری های رســمی در ســال ۱3۶۶ 
جمعیت سردشــت بیــش از ۱۷ هزار نفر 
بوده و با توجه به اینکه مردم این شهرستان 

هیــچ گاه در زمــان جنگ 
شــهر  ایــن  تحمیلــی 
جنگ زده را ترک نکردند و 
برای خرید  نیز  روستاییان 
به شــهر می آمدند، شمار 
قربانیان ســاح شیمیایی 
در ایــن شــهر بیشــتر از 
آمارهای رسمی باید باشد.

شهرســتان  باوجوداینکه 
سردشت یکی از شهرهایی 
اســت که بیشــترین آمار 
را دارد  جانبازان شیمیایی 
و هنوز بسیاری از مردم با 
از  برجای مانده  آسیب های 

جنگ درگیر هستند، اما متأسفانه مردمان 
آن از بســیاری کمبودهــا مانند پزشــکان 

متخصص رنج می برند.
مجروحیــت ناشــی از بمباران شــیمیایی 
به گونه ای اســت که در بیشــتر موارد فرد 
مجــروح تا آخر عمر بــه مراقبت درمانی و 
حتی روحی دائمی نیاز دارد این امکانات که 
هزینه های آن بســیار باالست در سردشت 
موجود نیســت بــه همین دلیــل یکی از 
خواســته های اصلــی مجروحــان بمباران 
شیمیایی تأمین امکانات پزشکی و درمانی 

است.

از خانواده ها عنوان  بسیاری 
شــهرهای  مردم  می کنند: 
جنوب آذربایجان به خصوص 
از  سردشــت  و  پیرانشــهر 
کمبود پزشــکان متخصص 
رنج می برند و نبود پزشکان 
فــوق تخصص  و  متخصص 
ریــه در سردشــت باید از 
و  استانی  مســئوالن  طرف 
وزارت بهداشــت و درمــان 

برطرف شود.

شیمیایی های گمنامس
مدیرعامــل انجمن دفاع از 
مصدومان شــیمیایی سردشــت تعداد کل 
جانبازان شیمیایی این شهرستان را 8هزار 
و 2۴ نفر اعــام می کند و می افزاید: از این 
تعداد بیش از 5 هزار نفر همچنان شناسایی 
نشــده اند و تنها هزار و۶۰۰ نفر زیر پوشش 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران قرار دارند که 
از این تعداد نیز فقــط نزدیک به 2۰۰ نفر 
جانباز باالی 25 درصــد و مابقی از درصد 
جانبازی کمتر برخوردار هســتند که بنا بر 
شرایط مورد حمایت این ارگان قرار دارند. 

حســین محمدیان بــا انتقــاد از وضعیت 
بــه جانبــازان شــیمیایی  خدمات دهــی 

شهرستان سردشت اذعان می کند: بیش از 
33 سال از زمان بمباران شیمیایی سردشت 
می گذرد، اما متأسفانه هنوز این افراد به جز 
درد و رنــج باقی  مانده از ایــن اتفاق که بر 
جسمشــان نشسته اســت، درد بی توجهی 
و نادیده گرفته شــدن حقــوق خود را نیز 
متحمل می شــوند.  وی یادآور می شــود: 
جانبازانی که در این شــرایط اقتصادی بار 
هزینه هــای گزاف تهیه دارو را شــخصاً به 
دوش می کشند ادامه زندگی برایشان بسیار 
سخت اســت. وی علت عدم شناسایی این 
جانبــازان در چهــار دهه گذشــته را نبود 
ضابطــه و قانونی مدون و مشــخص عنوان 
کــرده و ادامه می دهد: کار شناســایی این 
جانبازان مانند گره کوری است که همچنان 

باز نشده است. 
وی خاطرنشــان می کنــد: اگرچــه گاهی 
کمیســیون پزشــکی برگزار می شود، اما با 
توجه به گذشــت زمان و شــرایط جسمی 
این افراد تشخیص اینکه شرایط فعلی آنان 
واقعاً ناشــی از بمباران شیمیایی است یا نه 
نکته ای است که هنوز حل  نشده و به شکل 

یک معضل درآمده است.

کمبود امکانات پزشکی س
مدیرعامــل انجمــن دفــاع از مصدومــان 
شیمیایی سردشــت نبود پزشک متخصص 
برای ایــن جانبازان را از دیگر مشــکاتی 
عنوان می کند که در این سال ها گریبانگیر 
این مردم به ویژه شــیمیایی ها شــده است 
وی بیان می کند: متأسفانه یک بیمارستان 
آن هم در 5 کیلومتری این شــهر قرار دارد 
کــه دارای هیچ گونه متخصص ازجمله ریه، 
چشم و... نیست و هر بیماری باید با هزینه 
شخصی این مسافت را طی کند و درنهایت 
متخصصی با توجه به شــرایط این جانبازان 

وجود ندارد که به درمان آنان بپردازد. 
مدیرعامــل انجمــن دفــاع از مصدومــان 
شــیمیایی سردشــت اظهار می کند: البته 
حدود چهار ســالی است که در داخل خود 
شــهر یک درمانگاه تأسیس  شده است که 
آن هم مانند دیگر درمانگاه ها عمومی است 

نه تخصصی!

بمباران سردشت را 
در زمره فجیع ترین 
تهاجم های شیمیایی  

و نخستین شهر 
قربانی جنگ افزارهای 

شیمیایی در جهان 
پس از بمباران 

هسته ای هیروشیما 
می دانند

بــرشبــرش
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اردبیل: در پی درگیری بین نیروهای ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجــان در آن ســوی رود ارس و در ضلع شــمالی مرزهای 
شهرســتان اصاندوز که از چند روز گذشته آغاز شده، چندین 
گلولــه جنگی به مناطق مــرزی، اراضی کشــاورزی و مناطق 

غیرمسکونی شمال استان اردبیل اصابت کرد.
تداوم ایــن درگیری که آثار آن ازجمله صدای انفجار گلوله های 
جنگی و نیز دود ناشــی از درگیری، از شــهر و روستاهای تابعه 
شهرستان اصاندوز در آن سوی مرزها با چشم غیرمسلح به راحتی 
قابل مشــاهده اســت، موجب نگرانی مردم منطقه شده و اهالی 
شهرستان اصاندوز با نگرانی درگیری های آن سوی مرز را تعقیب 

می کنند.
این موضوع موجب شد تا سردار جال ستاره، جانشین مرزبانی 
ایران با شدت گرفتن درگیری نیروهای ارمنستان و آذربایجان 
در آن ســوی نوار مرزی ایران و در ضلع شــمالی رود ارس، با 
حضور در شهرســتان اصاندوز از محل های برخورد گلوله ها 

بازدید کند.

خودداری از تردد به نوار مرزیس
در همیــن حال فرمانداری شهرســتان اصاندوز مغان با صدور 
اطاعیه ای با اشاره به اصابت چندین گلوله جنگی در پی درگیری 
نیروهای ارمنســتان و جمهوری آذربایجان در آن سوی مرز، از 

اهالی منطقه خواست تا از حضور در نوار مرزی خودداری کنند.

به گزارش قدس به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرســتان 
اصاندوز، در این اطاعیه که پس از تشکیل جلسه شورای تأمین 
این شهرستان صادر شــده، آمده است: »در روز های گذشته بر 
اثر اشــتباه محاســباتی طرفین درگیری ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان چند راکت به اراضی دیم و کشاورزی اصاندوز اصابت 

کرد«
فرمانداری اصاندوز در این اطاعیه اعام کرده اســت که »در 
این زمینه از طرف نیروهای مسلح ایران به طرفین تذکرات الزم 

داده  شده است«.
فرمانداری شهرستان اصاندوز در این اطاعیه با اشاره به برقراری 
امنیت کامل در مرزهای ایران از مردم منطقه خواســته است تا 

آرامش خود را حفظ کرده و از حضور و تجمع در مرز خودداری 
کرده و از دامن زدن به هرگونه شایعه ها بپرهیزند.

تهدیدی متوجه ایرانی ها نیستس
سید شاهین اســماعیلی، فرمانده مرزبانی استان اردبیل در این 
خصوص اظهار کرد: مرزنشین های استان به ویژه اهالی شهرستان 
اصاندوز صدای بعضی از انفجارها و شــلیک توپ را می شنوند 
که ناشــی از درگیری نظامی دو کشــور جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان است.
وی بیان کرد: اســتان اردبیل دارای 3۶۹ کیلومتر مرز مشترک 
با کشــور جمهوری آذربایجان است. ولی به دنبال درگیری بین 
این دو کشور همسایه، هیچ گونه تهدیدی متوجه کشور ایران و 

مرزنشینان استان اردبیل نیست.
وی تأکید کرد: مرزبانان ایران اســامی با هوشیاری، اقتدار و 
صابت در مناطق مرزی به صورت شبانه روزی مستقر هستند و 
مأموریت های ذاتی خود را انجام می دهند و این حضور مختص 
تشدید تنش میان دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
نیست و این اطمینان را می دهیم که هیچ مورد خاصی وجود 

ندارد.
در دو روز گذشته نیروهای مرزبانی ایران به همراه مقامات سیاسی 
اســتان اردبیل، تحوالت مرزی منطقه را از نزدیک دنبال کرده و 

نسبت به دفاع از جان و مال مردم منطقه اطمینان داده اند.

به دلیل برخورد چندین راکت به اراضی کشاورزی 

مرزنشینان اردبیل از تردد به نوار مرزی خودداری کنند 

گزارشگزارش

792۰zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. امپراتــوری روم شــرقی و نــام قدیــم 
 شهر اســتانبول –  به پا خاســته- اضافه بار 
2. دندان ســاز- بخشــی از خــاک گیان را 
دربر می گیرد- از میادین بزرگ نفتی بســیار 
ســبک در کشورمان 3. شــرور- شاخه ای از 
 موســیقی فرنگی- غام و نوکــر- راز و رمز 
 ۴. دربنــدان- از صنایع ادبــی- بانگ و فریاد 
5. سده- خجالتی- نوعی تفنگ تک تیر و بسیار 
قوی با برد زیاد۶. کفش الستیکی فرانسوی- 
رشته کوهی در امریکا با منابع معدنی فراوان- 
 کالبد ۷. بســیارگرامی- روکش- منحل شده 
8. دانــه معطر- اثــری از »دیــل کارنگی« 
نویسنده سرشناس امریکایی- عامت جمع 
مونث ۹. درس نوشتنی- محل کسب درآمد- 
از نوشــت افزار ۱۰. ظرف رختشــویی- کرم 
کــدو- واحد زمان براســاس حرکت انتقالی 
ماه ۱۱. مجازات قاتل- قرص دردبر- بخشش 
۱2. آبگوشت سیر و ســبزی- بسیارخوب- 
کمک غــذای گیاهــی ۱3. »پنــج« ترکی- 
 جال و جبروت- جنگ افــزار- موی مجعد 
 ۱۴. مــادر- صلح کــردن- جــذاب و گیــرا 

۱5. پیامبر- عملیات تعرضی- شــاخه ای از 
ورزش بیلیارد

شــاخه ای  مخــرب-  جنگ افــزاری   .۱
از گیــاه کــه بــرای تکثیــر در خــاک 
ســخنرانی  جایــگاه   فرومی برنــد- 
2. مصرف این نوع نمک برای پیشــگیری 
از »گواتر« مفیداســت- شیاد و کاهبردار- 
مخزن تفنــگ 3. همســرمرد- جان پناه- 
محکــم و اســتوار- قدم یکپــا ۴. حیوانی 
 از خانــواده میمــون- آرزوها- شــکارچی 
5. موی بلند جلوی سر- سازمان بین المللی 
حمل و نقل هوایی – قیمــت ۶. دیدنی از 
ارتش- سیاهرنگ- به دو قسمت تقسیم شده 
۷. اجاره دهنده- بیماری ارثی کم خونی- از 
ترکیبات هیدورکربنی با چهارکربن 8. سوره 
چهارگانه- رساله ای فارسی منسوب به حکیم 
عمر خیام نیشــابوری- انجام یافت ۹. رحما 
بینهم و ... علی الکفار- ورزشگاه اختصاصی 
تیم فوتبال شــالکه ۰۴ آلمان- صحن خانه 
۱۰. ضربه ای در ورزش والیبال- هنرپیشــه 

ســیرک- دورویی و نفاق ۱۱. گهــواره- عرصه ورزش 
بوکــس- نژاد و دودمان ۱2. بخیل خشــکش را دارد- 
از القاب امیرالمومنین علی»ع«- شــادمانی ۱3. حیوان 
باوفــا- این پول را در مســکو خرج کنید- کلید انفجار 
نارنجک – مایه حیات ۱۴. موش خرما- روستا- ماده اولیه 
 گیتی علم فلسفه بدون درنظرگرفتن شکل و ساختار آن 

۱5. نوعی اسلحه ته پر شکاری- خاک- چابک

  افقی

  عمودی
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