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پساز دستور رئیس جمهور در سفر به خراسان جنوبی

اعتبار خط ریلی «یونسی» دو برابر شد
4

جایخالیزیرساختهایدرمانی
در شهرک قدیمی مشهد

«رباط طرق»

جامانده
در گذشته

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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آزمایش کرونا میدهند

وحید بیات  -قدس

همه مسافران خارجی مشهد
2

ربــاط طرق نام شهرکی است در ابتداییترین نقطه
ورودی از جــاده قدیم نیشابور به شهر مشهد .این
منطقه تا همین چند سال گذشته جزو بافت روستایی
حاشیه شهر مشهد به حساب میآمد اما چند سالی
میشود که رباط طرق به محدوده شهری اضافه شده
و اکنون قسمتی از حاشیه مشهد به شمار میآید.
شهرک رباط طرق با جمعیت حدود 5هزار نفری بافتی
نیمهصنعتی دارد .تعداد زیادی از کارگاههای کوچک
و بزرگ در این شهرک فعالاند به همین دلیل حضور
کارگران و صنعتگرانی که از داخل
شـهــر هــر روز بــه ای ــن م ـحــدوده
رفتوآمد دارند جمعیت روزانهاش
دراستان
را حدود  1/5برابر جمعیت ساکن
در آن افزایش میدهد...
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برقرسانی به معادن

«پروده طبس» تا پایان سال 3

کاهش تولید حبوبات
در خراسان رضوی

4

دستگیری  500حفار غیرمجاز

از ابتدای سال

2

خراسانشمالی
وضعیت توزیع نهادههای دامی
مناسب نیست

استاندار خراسان شمالی گفت :وضعیت توزیع نهادههای دامی
در خراسان شمالی مناسب نیست.
به گــزارش تسنیم ،محمدرضا حسیننژاد در دیــدار مدیران
مجموعه وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد :بهرهمندی بهینه از
منابع آبی با برنامهریزیهای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
باید سرلوحه کار استان بهویژه در بخش کشاورزی باشد.
وی با تأکید بر اینکه حساسیت بخش آب در استان باالست،
افــزود :یکی از هدفگذاریهای مهم استان استفاده بهینه از
منابع آبی و سیستمهای نوین آبیاری است.
حسیننژاد سنددار کردن اراضی را از دیگر اقدامهای استان در
بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت :این اقدام موجب هویت
دادن بــه ک ـشــاورزان اســت و باید از ایــن فرصت در راستای
یکپارچهسازی اراضی با هدف اجرای سیاستهای توسعه بخش
کشاورزی استفاده بهینه داشته باشیم.
استاندار خشکسالی را واقعیت روز جامعه توصیف کرد و گفت:
وضعیت نهادههای دامی در استان مناسب نیست و باید برای
حل این مشکل راهکار اجرایی داشته باشیم .بهرهمندی از
ظرفیت سازمانهای مردمنهاد توسط بخش کشاورزی استان از
دیگر تأکیدات محمدرضا حسیننژاد در این دیدار بود.

اجرای ناقص قانون ۳درصد استخدام معلوالن در خراسان جنوبی

خراسان رضوی

رنج توانیابان از درد بیکاری

معلوالن خراسان جنوبی در حالی
از درد بــیــکــاری رن ــج مـیبــرنــد که
قانون 3درصد استخدام معلوالن
در استان به صــورت ناقص اجرا
شده است.
اجرای نامناسب قانون به کارگیری
۳درصــد معلوالن در استخدامهای دستگاههای
اج ـرایــی هــم بــر مــیــزان بــیــکــاری مــعــلــوالن بـهویــژه
معلوالن تحصیلکرده افــزوده است و دولت برای
بهبود اشتغال معلوالن قول اجرای دقیق این قانون
را داده است.
کارشناس توانبخشی و توانپزشکی بهزیستی
خراسان جنوبی هم در گفتوگو با خبرنگار مهر
اظهار کرد :با شناسایی افراد معلولی که از خدمات
حمایتی دیگر دستگاهها استفاده نمیکنند پس
از اینکه بــه شـرایــط باثباتی رسیدند افـ ـرادی که
امکان تحصیل برای آنها فراهم نیست در مراکز
فنیوحرفهای آموزشهای الزم را فرا میگیرند تا
بتوانند در جایی مشغول کار شوند یا خود کارگاهی
راهاندازی کنند.
محمد عباس آبادی بیان کرد :برای معلوالنی که
در روستاها زندگی میکنند نیز در کمیته اشتغال
بهزیستی ب ـرای حرفهآموزی آنهــا تصمیمگیری
میشود.
وی ادامه داد :این افراد پس از اینکه از کارگاههای
تیپ دو ترخیص شوند ،با دادن مشوقهایی از
کارفرمایان خواسته میشود آنها را به کار گیرند،
اما همکاری کارفرمایان در این زمینه خیلی کم
است.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی نیز اظهار کرد:
۱۴مرکز حرفهآموزی بهزیستی در شهرستانهای

اســتــان وجــود دارد و  ۳۲۵معلول در ایــن مراکز
مشغول حرفهآموزی هستند .علی عربنژاد بیان
کــرد :ســال گذشته نیز ۲۹۸مــعــلــول در ایــن مراکز
مشغول حــرف ـهآمــوزی بــودنــد کــه بعضی از آنهــا
آموزشهای الزم را در مدت چهار سال فرا میگیرند.
وی اضافه کرد :در هشت ماه امسال برای  ۱۰۲نفر
توانخواه در قالب ارائه تسهیالت خویشفرمایی
خراساناست.
ایجاد شغل شده
قرضالحسنه
صفحه 1
به گفته وی در این زمینه از ابتدای سال جاری
۶۱میلیارد و ۹۵۰میلیون ریال تسهیالت پرداخت
شــده اس ــت .ســال گذشته هــم ۲۹۹نــفــر معلول
۱۳۹م ــی ــل ــی ــارد و ۹۵۰مــیــلــیــون ریـ ــال تسهیالت
خویشفرما دریافت کردهاند.
وی با انتقاد از اینکه قانون 3درص ــد استخدام

معلوالن به خوبی اجرا نمیشود ،اظهار کرد :ایجاد
اشتغال خرد ،خوداشتغالی و طرحهای کارفرمایی
یک گام برای اشتغال جامعه هدف است .در این
خصوص بیش از ۱۷۲نــفــر از معلوالن روستایی
بــا عضویت در صــنــدوق خــرد محلی تسهیالت
اشتغال پایدار دریافت کردهاند.
عرب نژاد تصریح کرد :برای اشتغال جامعه هدف
بهویژه معلوالن براساس قانون هدفمندی یارانهها،
کارآفرینانی که بـرای یک تا پنج معلول اشتغال
ایــجــاد کنند بــه ازای هــر معلول تــا ۵۰۰میلیون
ریال تسهیالت 4درصد پرداخت میشود و بیمه
مددجویان تا پنج ســال به شرطی که ب ـرای فرد
مددجو تا پنج سال ایجاد اشتغال شود برعهده
بهزیستی است.

آگهی دعوت مجامع عمومی عادی مرحله اول
شرکت تعاونی مرزنشینان مهرباخرز

/1410134ح

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت
آگهی دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاد ه نوبت اول
اول راس ساعت 16روز ش��نبه  1400/11/09به آدرس
شرکت تعاونی منحله اتحادتوس سناباد به شماره ثبت37287
مش��هد :هاشمیه  91/1میدان سمت چپ پالک  14دفتر
ش��رکت برگزار میگردد .از کلیه اعضاء محترم دعوت می ش��ود بادردست داشتن برگ سهام وکارت ملی جهت اتخاذ تصمیم به موضوعات ذیل در جلسه حضور به هم
رس��انند .اعضاء محترمی که امکان حضور در جلس��ه ندارند میتوانند حق رای خود رابا وکالتنامه کتبی به فرد دیگر واگذار نمایند دراین صورت تعداد آراء وکالتی
هر عضوحداکثر3رای وهر فرد غیر تنها یک رای خواهد بود که می توانند در ساعت 15الی 17روزجمعه 1400/11/08به محل دفتر شرکت واقع در هاشمیه 91/1پالک
دستور جلسه :
14مراجعه نمایند.
 -1ارائه گزارش فعالیت هیئت تصفیه و گزارش اعالم ختم تصفیه شرکت منحله اتحادتوس سناباد
 -4پیشنهاد تصویب بودجه سال  1399و 1400
-3طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1399
-2گزارش ناظر هیئت تصفیه
هیئت تصفیه شرکت تعاونی منحله اتحادتوس سناباد به شماره ثبت37287

برگزاری همایش
«دختران حاج قاسم»
در صالحآباد

ابوالحسن صاحبی نخستین همایش
«دختران حاج قاسم» در سالن شهدای هفت تیر
صالحآباد با حضور دانشآموزان ،معلمان هنرستان
دخترانه فاطمهالزهرا(س) و جمعی از مسئوالن
آموزشوپرورش این شهرستان برگزار شد.
معاون پرورشی اداره آموزشوپرورش شهرستان
صالحآباد با بیان این مطلب گفت :به پاس و
یادبود ســردار دلها در این آیین معنوی ،برادر
بسیجی امید دهقانی به روایتگری پرداخت
و سرود و دلنوشتههایی از سوی دانشآموزان
اجرا و کلیپهای جالبی از رشادتها و مبارزات
انقالبی حاج قاسم هم در این مراسم پخش شد.
عباسعلی اصلی افزود :مهمترین هدف دختران
جوان و نوجوان دانشآموز از برگزاری این مراسم
این بود تا بار دیگر با اهداف و آرمانهای واالی
سردار سلیمانی تجدید بیعت کرده و اعالم کنند
با حاج قاسم رابطه پدر و فرزندی معنوی دارند و بر
این انگیزه افتخار میکنند .وی گفت :در این آیین
عالوه بر سخنرانی رئیس آموزشوپرورش درباره
جایگاه و شخصیت سردار سلیمانی ،از خواهر
پــاســدار فاطمه دادخـ ــواه ،مسئول دفتر بسیج
جامعه زنان صالحآباد هم به عنوان فعال در حوزه
فعالیتهای فرهنگی ،تحصیلی و اشتغال بانوان
شهرستان صالحآباد تجلیل و قدردانی شد.

جلس��ات مجامع عمومی مرحله اول ش��رکت تعاونی ب��ه منظور انتخاب
نماین��دگان اعضا جهت حض��ور در کلیه مجامع عمومی ع��ادی مرحله دوم
(اصلی) از طریق استقرار صندوق رای بشرح جدول ذیل برگزار میگردد.

نام حوزه

تعدادنماینده

تاریخ جلسه

ساعت

محل برگزاری

اشتیوان-سیاه الخ-خواجه بیک-گندم شاد-نصرت آباد-حاجی
آباد-کالته خویی-نوبهارکردیان

16

1400،11،23

9صبح

مسجدجامع اشتیوان

آبنیه-آویان-آبخیزه-کوالب-تورانه-تقی-ساریان

12

1400،11،23

14

مسجدجامع آبنیه

ارزنه-خیدیز

5

1400،11،24

9صبح

مسجدجامع ارزنه

کوه سفید-مرادآباد-نقاره خانه-بزنجرداسالمی-الهی-کمرسبز-
گزی -گزیچه

4

1400،11،24

14

مسجدجامع کوه سفید

کردیان -بزنجردکردیان -جیزآباد -ارخود

15

1400،11،27

9صبح

مسجدجامع کردیان

رباط-دشتاب -قلعه نوشاملو -منج -نوبهارغالمان -کافچ-
ساالرحسین -چهارطاق

15

1400،11،27

14

مسجدرباط

شهر باخرز بخش یک

6

1400،11،26

9صبح

مسجدجامع باخرز

شهر باخرز بخش دو

5

1400،11،26

14

مسجدجامع بخش دو

شهرک شهید بهشتی -هفت سویی -همت آباد -سنقرآباد-
سورستان – بایی-قلعه سرخ -کالته کاظم -دهبرزو

12

1400،11،28

9صبح

17

1400،11،28

14

مسجدجامع شهرک
شهیدبهشتی
مسجدجامع قلعه نوعلیا

قلعه نوعلیا -استجرود -تنگل مزار -گرازی -دهنو -فری آباد

/1410130ف

ازکلیه سرپرستان دعوت می شود با همراه داشتن دفترچه سهامداری جهت اعمال رای در ساعت اعالم شده در حوزه مربوطه خود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه :انتخاب نمایندگان هر حوزه به ازای هر 100خانوار یک نماینده
توضیح��ات -1 :کلی��ه سرپرس��تان که قصدارائه وکالت دارند بایس��تی بهمراه وکیل یا نماینده خود ط��ی روزهای  16الی  20بهمن ماه به دفتر ش��رکت واقع در
شهرباخرز بلوار امام خمینی دفترشرکت تعاونی مراجعه وضمن ارائه وکالت برگه ورود دریافت نمایند.
-2کلیه اعضایی که کاندیدای نمایندگی جهت حضور در مجامع اصلی می باشند،الزم است تا  5روز قبل از تاریخ مجمع عمومی به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
-3نمایندگان برای مدت  3سال انتخاب می شوند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان مهرباخرز

