از میان خبرها

فــرهنــگیهنــری

6

مشهد 2017

اخبار
فرهنگی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

سهشنبه  12مرداد  .  1395شماره 3347

پیکرجانبازشهیدجمعهاسدآباد
در جوار حرم رضوی تشییع شد

Tue. Aug.2 , 2016, No.3347

زائران پیاده رضوی در دهه کرامت
به مشهد مشرف میشوند

پیاده تا بهشت
ازدلکویر

از سوی معاون اول رئیس جمهور انجام شد

ابالغ مصوبه «مشهد »2017به
دستگاه های اجرایی کشور
مع��اون اول رئیس جمه��ور تصویبنامه هیئ��ت وزیران در
خصوصبهرهگیریمناسبازفرصتایجادشدهدرانتخاب
مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ اسالمی در سال 1396
( 2017میالدی)رابهدستگاههایذیربطابالغکرد.به
گزارش ایرنا ،این مقرره در جلسه مورخ1395/05/03
هیئ��ت وزی��ران تصوی��ب و ب��ا ش��ماره  53700م��ورخ
 1395/05/06ازسویاسحاقجهانگیریبهوزارتخانه
های فرهنگ و ارشاد اس�لامی ،راه و شهرس��ازی ،کشور،
امورخارجه ،اطالع��ات ،ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات و
سازمانهایمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
ومدیریتوبرنامهریزیابالغشدهاست.

کاروان پی��اده هیئ��ت الرض��ا(ع) باف��ق همزم��ان ب��ا والدت حض��رت
معصومه(س) با رسیدن به حرم حضرت رضا(ع) به سفر معنوی بیش از
 980کیلومتری خود پایان می دهند .به گزارش پایگاه اطالع رس��انی
بنیاد بین المللی امام رضا(ع)« ،سیدهادی موس��وی» از مسئوالن این
کاروانپیادهدراینبارهگفت:اینکاروانامسالبرایبیستوچهارمین

سال متوالی است که از شهرستان بافق یزد حرکت خود را آغاز می کند
و در ایام والدت امام رضا(ع) و دهه کرامت به مشهدالرضا(ع) می رسد.
موسویافزود:کاروانپیادههیئتالرضا(ع) شهرستانبافقحرکتخود
را از 18تیرماه امسال آغاز کرد و در روز والدت حضرت معصومه(س) به
حرممطهرحضرترضا(ع)میرسد.ویبااشارهبهحضور 160زائردر

اینکاروانپیادهبیانکرد:باهدفایجادفرصتتشرفبرایهمهعالقه
مندان ،زائران این کاروان هر س��ال تغییر می کنند و امس��ال نیز زائران
زیارت اولی ،کاروان پیاده هیئت الرضا (ع) بافق را همراهی می کنند.
شایانذکراست بهمناسبتاعیاددههکرامتکاروانهایزائرانپیاده
دیگرشهرهایایراننیزدرمسیرتشرفبهمشهدالرضا(ع)هستند.

اعالم ویژه برنامه های شهرداری مشهد برای جشن های میالد حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع)

پیکر مطهر جانباز ش��هید جمعه اس��دآباد صب��ح دیروز با
حضور جمعی از آحاد مردم و مسئوالن در جوار حرم مطهر
رضوی تشییع شد .به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی،
پیکر مطهر علی جمعه جمعه اس��دآباد جانباز  70درصد
خراس��انی که پس از تحمل س��ال ه��ا درد و رنج ناش��ی از
مجروحیت جنگی به شهادت رس��یده بود ،صبح دیروز با
حضورجمعیازخانوادههایشهداوایثارگرانومسئوالن
استانیوشهریخراسانرضویومشهدازمقابلحسینیه
پی��روان دین نب��وی واقع در خیابان ش��هید ن��واب صفوی
مشهد مقدس به سمت حرم مطهر رضوی تشییع و سپس
برای خاکسپاری به زادگاهش شهرستان قاین در استان
خراس��ان جنوبی منتقل ش��د .ش��هید علی جمعه جمعه
اس��دآباد در  14دی ماه  1359در منطقه خرمشهر بر اثر
ترکش خمپاره از ناحیه دست چپ ،پای چپ ،سر و چشم
راستمجروحشدهوبهدرجهرفیعجانبازینائلآمدهبود.

نوزدهم مردادماه و با حضورمعاون
رئیسجمهور

جشن«مشهدشهرجهانی
سنگهای قیمتی» برگزار می شود

مشهد میزبان جشنواره «شهرکرامت»

••تدوین محورهای برنامه ریزی و اجرای
اقدامات ویژه

در ابت��دای ای��ن مصوب��ه آمده اس��ت :ب��ه منظ��ور معرفی
توانمندی ها،غنای معنوی ،فرهنگی و ارزش های اصیل
اسالمی-ایرانی به کشورهای اسالمی و در جهت تحقق
محورهای مورد نظر سازمان آیسسکو از جمله موضوعات
«می��راث ،هوی��ت فرهنگ��ی اس�لامی»« ،تن��وع فرهنگی
برای ترویج خالقیت و رس��یدن به توس��عه پایدار»« ،گفت
و گو و اتحاد تم��دن ها در روابط منطق��ه ای و بین المللی»
و «فناوری اطالعات و ارتباطات در خدمت توس��عه پایدار
در جهان اسالم» ،تدوین محورهای برنامه ریزی و اجرای
اقدامات ویژه مرتبط با انتخاب مش��هد ب��ه عنوان پایتخت
فرهنگی جه��ان اس�لام ب��ا موضوع��ات «مش��هد و تمدن
خراس��ان بزرگ»« ،ت��وس و جای��گاه آن در تکوین و بس��ط
اندیشه ایرانی-اسالمی» و «مشهد و اندیشه ایران شهری»
و گردشگری فرهنگی به عنوان محورهای کالن فرهنگی
مورد توجه قرار گیرد .بر این اساس شورای سیاستگذاری
رویداد «مش��هد ،پایتخت فرهنگی اسالمی» با مسئولیت
وزیر فرهنگ و ارشاد اس�لامی به عنوان رئیس و اعضایی
که در متن این مصوبه آمده اس��ت ،تش��کیل خواهد ش��د.
همچنین تش��کیل س��تاد ملی شهرس��ازی این روی��داد با
مس��ئولیت وزیر راه و شهرس��ازی به عنوان رئی��س در این
مصوبه قید شده است و اعضای آن نیز مشخص شده اند.
ستادبرنامهریزیوهماهنگیرویدادبامسئولیتاستاندار
خراسانرضوینیزدیگربخشمربوطبهاینمصوبهاست.
در انتهای مصوبه هیئت وزیران تصریح ش��ده اس��ت ،این
تصویب نامه صرفا تا پایان سال  1396الزم االجراست.

زهیرقاس��می -همزمان با دهه کرام��ت  30برنامه
محوری توس��ط ش��هرداری مش��هد در فرهنگسراها
و بوس��تان های ش��هر برگزار خواهد ش��د .به گزارش
خراسانرضوی،میثممرادیبیناباج،قائممقاممعاون
فرهنگیواجتماعیشهرداری،روزگذشتهدرنشست
خبری اعالم برنامه های دهه کرامت به ظرفیت های
فرهنگی در این دهه اشاره کرد و گفت :امسال برنامه
های دهه کرامت با رویکرد محتوایی س��بک زندگی
امامرضا(ع)،ترویجفرهنگمیزبانیوتوجهبهمشهد
 2017به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اس�لام در
قالب«جشنوارهشهرکرامت»برگزارمیشود.

•• 48جشنمردمیدرمشهد

ویافزود:اینجشنوارهدرسهبخشاصلیفضاسازی
شهری ،برگزاری محافل و جشن های دهه کرامت و
خدمترسانیعمومیبهزائرانامامرضا(ع) درنظر
گرفتهشدهاست.مرادیبهبرگزاریجشنهایدهه
کرامتدر 29مکانازجملهفرهنگسراهاوبوستان
هایشهراشارهکردوگفت 48:جشندردههکرامت
برنامهریزیشدهاستکهعمدهآنهادرسهشبپایانی
دههکرامتبرگزارخواهدشد.

••اجرایطرح«شهرسالمت»ونمایش
عروسکیدرمحالتکمبرخوردار

وی بابیان این که دهه کرامت فرصت مناسبی برای

خدمت رس��انی دس��ت اندرکاران فرهنگی به مردم
اس��ت ،اظهار ک��رد :اجرای طرح ش��هر س�لامت در
محالتکمبرخوردارمشهدومعاینهوویزیترایگان
مردم و همچنین اجرای 200س��رود در مکان های
پرتردد شهر ،برگزاری جش��نواره نقاشی کودکان با
موضوع امام رضا(ع) ،اجرای تئات��ر آیینی از زندگی
ام��ام(ع) ،برگزاری مس��ابقه کت��اب خوانی کتاب
«دخی��ل عش��ق» وی��ژه بان��وان ،برپای��ی کاروان
های نمایش عروس��کی با  300اجرا در حاشیه
شهرمش��هد و بوس��تان ها و پویش مردمی عکس
ح��رم ب��ارگاه در فض��ای مج��ازی از جمل��ه
برنامه ه��ای ده��ه کرامت اس��ت .قائم
مقام معاون فرهنگ��ی و اجتماعی
ش��هرداری مش��هد به تبلیغات و
فضاسازی ش��هر در دهه کرامت
اشاره و اظهار کرد  :در دهه کرامت از
تمام ظرفیت های تبلیغی معاونت
فرهنگ��ی و اجتماع��ی در 60
بیلب��ورد و  180روالب و
 25المان قاب و کتاب که
در شهر نصب شده است،
با موض��وع ده��ه کرامت
اس��تفاده خواه��د ش��د.
مرادی افزود :بی��ش از 6هزار پرچم

ستونی و آویز با القاب امام رضا(ع) و همچنین200
پرچمعرضینصبخواهدشد.

••جانمایی 13المانشهریدههکرامت

وی به انتشار فراخوان فضاس��ازی شهری نیز اشاره
کرد و گفت :برای اولین سال است که این فراخوان
در خارج از ای��ام نوروز انجام می ش��ود؛ با این وجود
بیشاز 430اثراز 96هنرمندبهدبیرخانهارسال
شده است که از این تعداد بعد از انجام داوری13
اثر انتخاب شد و قرار است در شب میالد
حضرت معصومه(س) رونمایی
و جانمایی ش��ود .مرادی برپایی
گذر نمایش ب��ا حض��ور هنرمندان
شاخص سینما و تئاتر را یکی از ویژه
برنامه های دهه کرامت عنوان کرد
و گفت :این ویژه برنامه در  5شب
پایانی دهه کرامت در بوستان
کوهس��نگی مش��هد برگ��زار
خواه��د ش��د .وی ادام��ه
داد :برگزاری جش��نواره
آهوانه ،برپایی ایس��تگاه
صلوات��ی ،اج��رای طرح
یا معین الضعف��اء ،اجتماع
بزرگباستانیکاران،همایش

جادهوالیت،تشرفدوچرخهسوارانازقمبهمشهداز
دیگربرنامههایدههکرامتاست.

•• 10اتوبوسویژهزیارتبرایخدمت
رسانیدرمساجدحاشیهشهر

همچنینمدیرامورفرهنگیوگردشگریشهرداری
در ای��ن نشس��ت ب��ه ش��عار «هم��ه خادمیم» ب��ا هدف
فرهنگسازیوترویجروحیه میزبانیاشارهکردوگفت:
درطرحنایبالزیارهازلحاظساختاریتغییراتیایجاد
شدهاستتاارتباطبهتریبینزائرونایببرقرارشود.
علیقناویزچیهمچنینافزود:دردههکرامتاز10
اتوبوس ویژه زیارت برای خدمت رس��انی به مس��اجد
حاشیهشهروافرادکمبرخورداررونماییمیشود.

••گلبارانحرمرضویدرسالروزمیالد
حضرتمعصومه(س)

همچنینرئیسشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمی
اس��تان ویژه برنام��ه های مراس��م گلب��اران در دهه
کرام��ت را اعالم کرد .به گزارش خراس��ان رضوی،
حج��ت االس�لام محم��د س��لطانی صبح دی��روز در
جلس��ه هماهنگی ای��ن مراس��م گفت :این مراس��م
با تجمع بانوان از س��اعت  8صب��ح در عرصه میدان
شهدا آغاز می ش��ود و سپس ش��رکت کنندگان در
مراسم با تش��رف به حرم مطهر رضوی در رواق امام
خمینی(ره) گردهم می آیند.

مدیرکلمیراثفرهنگیخراسانرضویازبرگزاریجشن
«مشهد شهر جهانی گوهر سنگ ها» در آستانه فرا رسیدن
دههکرامتوباحضورمعاونرئیسجمهورورئیسسازمان
میراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریکشورخبرداد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستیوگردشگریاستان«حسینزارعصفت»افزود:بعد
از انتخاب مش��هد به عنوان ش��هر جهانی گوهر سنگ ها بر
اساس رای شورای جهانی صنایع دستی ،مقرر شد جشن
باشکوهی با حضور دکتر مسعود سلطانی فر معاون رئیس
جمهور و رئیس س��ازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگریدرمشهدبرگزارشود.ویافزود:اینمراسمسه
شنبه 19مردادماهدرهتلهمایشمارهیکمشهدبرگزار
می ش��ود و عالوه بر معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان
میراثفرهنگیکشور،جمعیازمدیرانومعاونانسازمان،
مسئوالنی از دیگر دس��تگاه ها ،مدیران استانی ،مسئوالن
شهرمشهد،هنرمندان،استادانوفعاالنرشتههایمختلف
صنایعدستینیزدراینمراسمحضورخواهندداشت.

گوناگون
کتاب و کتابخوانی

تئاتر

برگزاری مسابقه کتابخوانی «ضربه دوازدهم»
مهلت شرکت در مسابقه کتابخوانی «ضربه دوازدهم» که به مناسبت هفته عفاف
و حجاب و گرامیداشت واقعه قیام گوهرشاد برگزار شده است ،تا  20مرداد ادامه
خواهد داشت .این مسابقه به همت کانون فرهنگی هنری شهید روحی و با هدف
آشنایی هر چه بیشتر اقشارجامعه با واقعه قیام مسجد گوهرشاد و مسئله کشف
حجاب برگزار می ش��ود .عالقه مندان می توانند برای اط�لاع از مراکز دریافت
کتاب در اس��تان و همچنین دریافت فای��ل این کتاب به پای��گاه اینترنتی مجازی
مسابقات کتابخوانی m-ketab.irمراجعه کنند.

 ۵اثر نویسندگان تئاتر مشهد در سوگواره «خمسه»
 ۵نمایش��نامه از نویس��ندگان تئاتر مش��هد به مرحله بازبینی س��ومین س��وگواره
هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی «خمسه» راه یافت .به گزارش مشهد تئاتر،
نمایشنامه های «کربالی بی شمش��یر» به نویس��ندگی رضا صابری« ،آبگینه» به
نویسندگی سعید تشکری« ،شله پزون» به نویسندگی مهدی نصیری« ،پستچی»
به نویسندگی میالد کاشانی و «مرثیه باد» به نویسندگی مهدی نصیری در بخش
صحنه ای س��ومین س��وگواره هنرهای نمایش��ی و آیین های مذهبی «خمس��ه»
پذیرفته شد و در نیمه اول مهر ماه امسال بازبینی می شود.

گزارشی از پشت صحنه فیلم «وقت» در مشهد

هنری

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

عکس :خراسان

••فیلمی با موضوعی قرآنی

آثارعکاسانخراسانیبهششمینجشنوارهعکسرضویکهبهمیزبانیتبریزبرگزار
می ش��ود ،راه یافت .به گزارش واح��د خبر بنیاد بین الملل��ی امام رض��ا(ع) ،در این
جشنوارهآثارعکاسان،اردالنحسنعلیزاده،هادیدهقانپور،غدیرآبشناس،علی
عبداللهی،سمیراغفاریانقالیباف،امیرعنایتی،حسینحسینزاده،رضامعتمدی،
پدرام اجتماعی ،سیدعلی حسینیان ،ش��ادی آفرین آرش ،حمید سبحانی ،سعید
گلی ،شیواخادمیومحمدصفرپوردربخشهایجلوههایمعنویزیارت،معماری
ابنیهواماکنزیارتی،خالقیتوعکاسیباتلفنهمراهبهنمایشگذاشتهخواهدشد.

ﺷﺮ�ﺖ اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﻈﺮ دارد اﻗﻼم ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذ�ﻞ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه
ﻋﻤﻮﻣ�  -ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮا�ﻂ  ،ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻣﺪت  ٧روز ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ از اﻗﻼم و در�ﺎﻓﺖ ﺑﺮگ
ﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزار�ﺎﺑ� و ﻓﺮوش ﺷﺮ�ﺖ اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن واﻗﻊ در
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر � ،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٧ﺟﺎده ﻗﺪ�ﻢ ﺳﺒﺰوار ﻣﺮاﺟﻌﻪ و �ﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥١-٤٢٤٧٣٥٥٣ﺗﻤﺎس
ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ .
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﻣﻘﺪار
ﺷﺮح اﻗﻼم
ردﯾﻒ
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﭘﺮت ورق و ﻟﻮﻟﻪ
 ٣٠٠ﺗﻦ
ﺿﺎ�ﻌﺎت ذوﺑ� ﻓﻠﻪ
١
)ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ،روﻏﻨ�،آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ�ﺰ(
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﭘﺮت ورق و ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﻴﻞ
 ١٠٠ﺗﻦ
ﺿﺎ�ﻌﺎت ذوﺑ� اﺳﺘﻴﻞ
٢
ﺑﺸ�ﻪ ﺧﺎﻟ�  ٢٠٠ﻟﻴﺘﺮ�  ٧٠ﻋﺪد ﺑﺸ�ﻪ  ٢٢٠ﻟﻴﺘﺮ� ﺧﺎﻟ� ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
٣
ﺑﺸ�ﻪ  ٢٢٠ﻟﻴﺘﺮ� ﺣﺎو� روﻏﻦ
ﺑﺸ�ﻪ روﻏﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
٤٠ﻋﺪد
٤
ﻫﻴﺪروﻟﻴ� ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
 ٢٢٠ﻟﻴﺘﺮ�

گزارش

سیدعلی رضا خواجه (سادات) کارگردان و فیلمنامه
نویس«وقت» می گوید :این فیلم نوع��ی نگاه قرآنی را
به موضوعی خاص به تصویر می کش��د؛ موضوعی که
متاسفانه در جامعه ما وجود دارد اما آن طور که باید به
آن پرداخته نمی شود .گاهی مردم درگیر آن می شوند
بدون این که بدانند چه آثار و تبعاتی در زندگی ش��ان
می گ��ذارد و این موض��وع «ربا و نزول خواری» اس��ت.
از «سادات» درباره داس��تان فیلمش می پرسم که می
گوید :این فیلم نیمه بلند ماجرای شخصی است که در
کسب و کارش اهل ربا و نزول خواری است و در زندگی

آثار عکاسان خراسانی در ششمین جشنواره عکس رضوی

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

«وقت» زندگی پاک
غفوریان -شرایط نسبتا س��خت و انقباض بودجه ای
موجود در دس��تگاه ها و ادارات ،س��اخت فیلم با نگاه
صرفا فرهنگی را تا ح��دودی دور از ذهن می کند ،اما
هنوز در گوش��ه و کنار هس��تند جوانان پر از انگیزه ای
که نه تنه��ا این انقب��اض بودج��ه ای آرام و ساکتش��ان
نگذاش��ته ،بلکه فعال تر از گذش��ته دوربین و بوم صدا
به دست می گیرند و اگرچه با سختی های زیاد ،اما باز
هم فیلم می سازند .من این انگیزه دلنشین را در پشت
صحنه س��اخت فیلم «وقت» دی��دم؛ جوانانی که حتما
می دانند از ساخت این گونه فیلم ها نمی توان پولدار
شد و چه بسا دستمزد این کارها خیلی کمتر از داشتن
یک شغل خیلی عادی است .پس من هم به عنوان یک
خبرنگار،دقایقیراباعشقوانگیزهعواملفیلم«وقت»
درآپارتمان��ی در خیابان هنرس��تان همراه می ش��وم.
صحنه ای که در حال فیلمبرداری اس��ت نمای مادر و
دختری است که باید گریه کنند ،صحنه چند بار تکرار
می شود و س��رانجام با رضایت کارگردان ،اعالم کات
می ش��ود تا عوامل برای صحنه بعد آماده شوند .حاال
فرصت خوبی است تا با فیلمساز همکالم شوم.

جشنواره رضوی

ﺷﺮ�ﺖ اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﻈﺮ دارد اﻗﻼم ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذ�ﻞ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه
ﻋﻤﻮﻣ�  -ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮا�ﻂ  ،ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
در�ﺎﻓﺖ ﺑﺮگ
ازازاﻗﻼم
ﺑﺎزد�ﺪ
ﻣﺪت  ٧روز ﺟﻬﺖ
می ﺑﻪ
آﮔﻬ�
ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از
برای ﻣ�
مسئولنمیشود.
سویونهادهای
جدی
حمایت
افتد.
اتفاقاتی
خانواده اش
خودش و
ﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزار�ﺎﺑ� و ﻓﺮوش ﺷﺮ�ﺖ اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن واﻗﻊ در
عوامل تولید
«وقت» و
مسئول
نهادهای
حمایت
••جای خالی
 ٠٥١-٤٢٤٧٣٥٥٣ﺗﻤﺎس
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﺳﺒﺰوار ﻣﺮاﺟﻌﻪ•و• �ﺎ ﺑﺎ
ﺟﺎده ﻗﺪ�ﻢ
�ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ٧
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ،
گروه آماده صحن��ه بعد می ش��ود و با «س��ه – دو -یک»
فاصلهمیگیرموعالقهمندمدرباره
کمی
ازداستانفیلم
ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ .
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎتمن هم فرا می رس��د.
ساداتمیگوید:ﻣﻘﺪارکارگردان« ،وقت» خداحافظی
دهد.
توضیح
فیلم
حامی
تهیهکنندهو
ﺷﺮح اﻗﻼم
ردﯾﻒ
در ای��ن فیلم مش��اور کارگ��ردان رض��ا گلچی��ن و مدیر
بااینکهشهرمشهدبهعنوانپایتختمعنویویکشهر
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﭘﺮت ورق و ﻟﻮﻟﻪ
 ٣٠٠ﺗﻦ
اما ذوﺑ�
ﺿﺎ�ﻌﺎت
تصویربرداری جالل شبانی است و دستیار کارگردان،
ﻓﻠﻪمسئول در
نهادهای
 ١به شمار می آید،
مهم و مذهبی
)ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ،روﻏﻨ�،آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ�ﺰ(
برنامه ریز و منش��ی ،تران��ه زیبایی ،س��جاد امیری فر و
زمینهحمایتازتولیدآثاردینیوفرهنگیپیشقدمنمی
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﭘﺮت ورق و ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﻴﻞ
 ١٠٠ﺗﻦ
ﺿﺎ�ﻌﺎت ذوﺑ� اﺳﺘﻴﻞ
٢
وجیهه صادقی هس��تند .محم��ود کمالی ف��رد ،ترانه
شوندوهماکنونتولیداینگونهآثاربسیاردشواراست.
اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺎﺑﻞ
ﺧﺎﻟ�
ﻟﻴﺘﺮ�
٢٢٠
ﺑﺸ�ﻪ
ﻋﺪد
٧٠
ﻟﻴﺘﺮ�
٢٠٠
ﺧﺎﻟ�
ﺑﺸ�ﻪ
تکافی ،سید علی رضا خواجه (سادات) ،ترانه زیبایی،
دانشگاهآزاد٣مشهدحامیمادرتولیدفیلم«وقت»است
ﺣﺎو� روﻏﻦ
 ٢٢٠ﻟﻴﺘﺮ�
ﺑﺸ�ﻪ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
روﻏﻦ
پروس��تان زاده،
کس��رایی ،مینو
فرش��ید
٤٠ﻋﺪداک��رم کامل،
کرده اس��ت و
پرداخت
ﺑﺸ�ﻪآن،
 ٤البت��ه نه همه
و هزینه کار را،
ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻫﻴﺪروﻟﻴ�
٢٢٠
رض��ا مصری در
خیابان��ی و
جمش��ید مش��هدی ،زهره
ﻟﻴﺘﺮ�بر عهده گرفته
خودمان
تامین بخشی از هزینه ها را هم
دستیاران تصویر محمد واعظ
ﺧﻮدروکنند.
اﮔﺰوزبازی می
ﺷﺮﮐﺖ «وقت»
ک��ه از آن
رواﺑﻂفیلم هم
ایم« .مجید کیمی��ا» مدیر تولی��د این
ﺧﺮاﺳﺎن
ﻋﻤﻮﻣﯽ
 /٩٥١٣٧٤٢٤ش
میر ،س��جاد عام��ل ،مصطف��ی رضاخ��واه ،حمیدرضا
«عشقفیلم»هایپرشوردیدهمیشود،دلشپراستو
فکریوگلچینهستندوصدابرداریرامحمدمسگری
میگوید:بارهادیدهوشنیدهایمکهبرخیمسئوالندر
و مجتب��ی طه��ان انج��ام م��ی دهن��د .گری��م را مهلیال
همایشهاوسخنرانیهایشانازفیلمسازانگالیهدارند
ابوالحس��نی و حس��ین مردانی برعهده دارن��د .بهنام
کهچرابهحوزهتولیدفیلمهایفرهنگیودینیورودپیدا
خداپرست،خلیلامامیمقدم،محسنمعتمدیوداوود
نمی کنند و از طرفی وقتی گروهی به تولید این فیلم ها
محمدی هم در پش��تیبانی به «وقت» کمک می کنند.
اقداممیکنند،باانبوهمشکالتمالیمواجهمیشوندو

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

 /٩٥١٣٧٤٢٤ش

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ )ﻧﻮﺑﺖ دوم ( ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪى و
ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﮐﺸﺎورزى داﻣﭙﺮورى ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻔﻖ ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮ�ﺖ راس ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺗﺎر�ﺦ ٩٥٫٥٫٢٨
در ﻣﺤﻞ ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ )ﻋﺞ( ﻓﺮ�ﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد  .از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد در
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺮ�ﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ  .ﺿﻤﻨﺎ اﻋﻀﺎ�� �ﻪ ﻣﺎ�ﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و�ﺎﻟﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ و�ﻴﻞ
و ﻣﻮ�ﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٥٫١٨ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٥٫٢١ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ واﻗﻊ در ﻓﺮ�ﻤﺎن ﺟﻬﺎد
�ﺸﺎورز� اﻣﻮر دام ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ دادن و�ﺎﻟﺖ ﺑﻪ و�ﻴﻞ ﺑﺮگ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
در ا�ﻨﺼﻮرت ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺳﻪ و�ﺎﻟﺖ و ﻫﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ �� و�ﺎﻟﺖ ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎ�ﺪ .
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ  -١:ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ� ﺳﺎل ٩٢ ، ٩٣و  ٩٤ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺎت
ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرس و ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ�
 -٢ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻋﻀﺎء و ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﺷﺮ�ﺖ
 -٣اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ� اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﺑﺎزرﺳﺎن
 -٤اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ� اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه
 -٥ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﺳﺎل ٩٥
 -٦اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ وام از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧ�� و اﻋﺘﺒﺎر�
 -٧ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﻣﺸﺎر�ﺖ در ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ �ﺸﺎورز�
-٨ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� در ﻣﻮرد  ٣٠٫٦ﻫ�ﺘﺎر زﻣﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓ� واﮔﺬار� ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺎ اداره اﻣﻮر اراﺿ�
و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌ�
 /٩٥١٤١٣٨٩ش
-٩اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ
-١٠ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰا�ﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﭘﺎداش

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ داﻣﭙﺮورى ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻔﻖ ﻓﺮﯾﻤﺎن

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ )ﻧﻮﺑﺖ
ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﮐﺸﺎورزى داﻣﭙﺮورى ﺻﻨ

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮ�ﺖ راس ﺳﺎﻋﺖ ٠
در ﻣﺤﻞ ﻫﻴﺌﺖ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ )ﻋﺞ( ﻓﺮ�ﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد  .از
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺮ�ﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ  .ﺿﻤﻨﺎ اﻋﻀﺎ�� �ﻪ ﻣﺎ�ﻞ ﻫ
و ﻣﻮ�ﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٥٫١٨ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ ٩٥٫٥٫٢١
سوژهخودرابرایصفحهپیگیریحرفمردمتلگرامکنید
دادن و�ﺎﻟﺖ ﺑﻪ و�ﻴﻞ
�ﺸﺎورز� اﻣﻮر دام ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ
در ا�ﻨﺼﻮرت ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺳﻪ و�ﺎﻟﺖ و ﻫﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ �� و�ﺎﻟ
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ  -١:ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ� ﺳﺎل ٢ ، ٩٣
ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرس و ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ�
 -٢ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻋﻀﺎء و ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﺷﺮ�ﺖ
 -٣اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ� اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﺑﺎزرﺳﺎن
ﻓﻮق ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه
ﻋﻤﻮﻣﯽاﻟﺒﺪل
اﺻﻠ� و ﻋﻠ�
اﻋﻀﺎ�ﻣﺠﻤﻊ
اﻧﺘﺨﺎبدﻋﻮت
-٤آﮔﻬﯽ
ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﺳﺎل ٥
ﻫﻴﺌﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد�
ﺗﺼﻮ�ﺐ
-٥
ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻮدﺟﻪﺳﻮم(
)ﻧﻮﺑﺖ
اﻟﻌﺎده
وام از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧ�� و ا
ﺧﺼﻮص اﺧﺬ
ﺗﺼﻤﻴﻢ در
 -٦اﺗﺨﺎذ
ﮐﺸﺎورزى
ﺗﻮزﯾﻌﯽ
ﺗﻮﻟﻴﺪى و
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ �ﺸ
ﻣﺸﺎر�ﺖ
ﺗﺼﻮ�ﺐ
 -٧ﻃﺮح و
ﺷﻔﻖدرﻓﺮﯾﻤﺎن
ﺻﻨﻌﺘﯽ
داﻣﭙﺮورى
-٨ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� در ﻣﻮرد  ٣٠٫٦ﻫ�ﺘﺎر زﻣﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓ� و
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌ�
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
اﺻﻠ� وﺻﺒﺢ
ﺳﺎﻋﺖ ٩
راس
ﺷﺮ�ﺖ
ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬ�
ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل
روزﻧﺎﻣﻪ
-٩اﻧﺘﺨﺎب
ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ
ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺤﻞ
در
٩٥٫٥٫٢٨
ﺗﺎر�ﺦ
-١٠ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰا�
�ﻠﻴﻪ
از
.
ﮔﺮدد
ﻣ�
ﺑﺮﮔﺰار
ﻓﺮ�ﻤﺎن
)ﻋﺞ(ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ داﻣﭙﺮ
اﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺮ�ﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ  .ﺿﻤﻨﺎ اﻋﻀﺎ�� �ﻪ
ﻣﺎ�ﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و�ﺎﻟﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ
و�ﻴﻞ و ﻣﻮ�ﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ از ﺗﺎر�ﺦ ٩٥٫٥٫١٨
ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٥٫٢١ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ واﻗﻊ
در ﻓﺮ�ﻤﺎن ﺟﻬﺎد �ﺸﺎورز� اﻣﻮر دام
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ دادن و�ﺎﻟﺖ ﺑﻪ و�ﻴﻞ
ﺑﺮگ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ  .در
ا�ﻨﺼﻮرت ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺳﻪ و�ﺎﻟﺖ و ﻫﺮ ﻏﻴﺮ
ﻋﻀﻮ �� و�ﺎﻟﺖ ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎ�ﺪ .
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ  -١:ﺗﺼﻮ�ﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺟﺪ�ﺪ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺧﺮ�ﻦ اﺻﻼﺣﺎت
 /٩٥١٤١٤٣٢ش
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ
داﻣﭙﺮورى ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻔﻖ ﻓﺮﯾﻤﺎن

