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قدرت سپاه اجازه نمي دهد 
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را نداشته باشد
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و فرصت هایی که دیگر 
تکرار نمی شوند

شمیم محرم، نسیم همه ی خوبی هاست. 
عطر دل انگیز حسین)ع( است که قرار 
است تا ابد، دل و جان عاشقانش را معطر 
کند و غبار غم از آیینه وجود دردمندان و 
رنج کشیدگان تاریخ بزداید. محرم، فرصت 
مغتنم و تکرار نشدنی پندها و اندرزها و 
عبرتهاست. شروع محرم یعنی شروع 
هزاران هزار جریان فرهنگی حدوداً دو 
ماهه ای که هر سال با مدد گرفتن از 
عظمت خون شهیدان کربال، از ابتدای 
محرم آغاز می شوند و تا اربعین حسینی 
و حتی پس از آن هم تداوم می یابند. دور 
از انصاف است که   .... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4163

5آزادی 29 زندانی جرائم غیر عمد5کنگره 2 هزار شهید آذر امسال برگزار می شود 3اهدای خودرو به رتبه برتر کنکور در طبس

100 درصد تسهیالت اشتغال انعقاد قرارداد شد
    صفحه 5

عکس : تسنیم

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  عنوان:

 رزمایش شیفت ایثار در خراسان جنوبی برگزار شد /5

فعالیت بیش از 1400 هیأت مذهبی

رئیس شورای هیئات مذهبی با بیان اینکه 92 هزار هیأت مذهبی در کشور وجود دارد، گفت:  1444 
هیأت مذهبی در خراسان جنوبی وجود دارد که از این تعداد 70 هیأت مذهبی در بیرجند هستند. 

عباسی مقدم، در مراسم اذن عزای حسینی که در آستان مقدس امامزادگان  ...  ) ادامه در صفحه 5( 

اقبال  دوباره مردم استان به سینما

یک از خصوصیاتی که در انسان این تافته جدا بافته ، خلقت وجود دارد که در دیگر حیوانات به ودیعه 
گذاشته نشده است،یادآوری گذشته و تصویر سازی برای آینده است. همه انسان ها در طول روز ساعاتی 

را ارادی و غیر ارادی در رویاها و خاطرات گذشته سیر میکنند و  ذهن بشر ...  ) ادامه در صفحه 3( 

طرح ویژه تعزیرات حکومتی آغاز شد

رئیس گشت های مشترک تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: طرح ویژه تعزیرات به مناسبت 
ایام محرم و بازگشایی مدارس از دیروز )سه شنبه( در استان آغاز شد و با فعالیت گشت های مشترک 
تا 17 مهر ادامه دارد. کشتگر اظهار کرد: گشت های مشترک تعزیرات حکومتی...  ) ادامه در صفحه 5( 

برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در 150 نقطه  استان
نماینده مجمع جهانی حضرت علی اصغر)ع(  روز گذشته  در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: 
همایش شیرخوارگان حسینی امسال همزمان در 5500 نقطه از ایران و 41 کشور جهان برگزار می شود.
مالکی با بیان اینکه همایش همزمان با سراسر کشور در اولین جمعه ماه محرم...  ) ادامه در صفحه 5( 

جنـاب آقـای محمـد جاللی
قبولی شایسته جناب عالی در مقطع  

دکتـری مدیریـت
 تبریک عرض می نماییم،امید است در سایه الطاف الهی 

شاهد موفقیت های روز افزون شما باشیم.                                                                                                                                          
 پرسنل اداری و مالی بیمارستان 

حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3 بیرجند(

جناب آقای مهندس امیر گلرو
قبولی شما را در مقطع 

دکتری شهرسازی
 صمیمانه تبریک گفته، سالمتی و دوام توفیق 
جناب عالی را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

گروه معماران شهر آرا

شرکت کیان خاک ایرانیان ، فعال در زمینه تولید فرآورده های معدنی 
در شهرستان بیرجند از افراد واجد شرایط ذیل جهت مدیریت فروش 

دعوت به همکاری می نماید.

* خانم * مسلط به زبان انگلیسی * تحصیالت : کارشناسی/ کارشناسی ارشد 
*  توانایی کار تیمی * توانمند در تعیین سیاست و خط مشی در حوزه نفوذ 

به بازار * روابط عمومی باال *  تجربه و توانایی در مدیریت تیم فروش

آگهـی استخـدام

واجدین شرایط می توانند رزومه کاری خود را همراه با شماره تماس حداکثر
info@KianKhak.co  .تا تاریخ 1397/06/22 به رایانامه مقابل ارسال نمایند 

برادر ارجمند جناب آقای محمد جاللی
قبولی شما را در آزمون دکتری مدیریت تبریک عرض نموده

 امید است در سایه الطاف الهی همواره شاهد موفقیت های روز افزون شما باشیم.  

قابل توجه پیمانکاران و سایر اشخاص  احسان عبیری- مدیر آژانس میالد3
متقاضی اوراق تسویه خزانه

    در اجرای بند )و( تبصره )5( قانون بودجه سال 97، دستورالعمل 
اجرایی صدور اوراق تسویه خزانه به تفکیک نوع اول و نوع دوم توسط 
خزانه داریکل کشور ابالغ و امکان صدور اوراق مذکور فراهم گردیده است.

    باتوجه به محدودیت زمانی و سقف ریالی اوراق که به صورت کشوری 
پیش بینی شده، اولویت با درخواستهایی خواهد بود که سریعتر ارائه شوند. 
لذا توصیه می شود به منظور استفاده بهینه و مطمئن از این  فرصت مناسب 
هر چه سریعتر نسبت به تنظیم درخواست مطابق دستورالعمل یادشده و 
ارائه به خزانه معین استان اقدام نمایند. تمامی مستندات الزم در پورتال 
مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) قسمت اوراق تسویه 
 خزانه( به نشانی http://iridmo.mefa.ir   در دسترس می باشد.

    توضیح اینکه اوراق تسویه نوع اول مربوط به تسویه مطالبات اشخاص از 
دولت که تا پایان سال 96 ایجاد شده با بدهی آنها به دولت است و اوراق 
تسویه نوع دوم مربوط به تسویه مطالبات اشخاص از دولت که تا پایان 
سال 95 ایجاد شده با بدهی آنها به بانکها و موسسات اعتباری می باشد.

    در صورت هرگونه سوال یا ابهام می توانند با شماره 32400140-9 
اداره نظارت مالی خزانه معین  استان تماس بگیرند.

روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی

اطالعیه بسیار مهم

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان

 حاج غالمحسین دیودل )فرهمند راد(
خادم الحسین )ع( 

بازاریان محترم  و  به اطالع دوستان، آشنایان  اول محرم  روز   را در 
می رساند: مراسم تشییع  و تدفین آن مرحوم امروز چهارشنبه 97/6/21 
ساعت 4 الی 5 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد. ضمنا 
مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده روز جمعه 97/6/23 
)ع(  الحسین  بعدازظهر در محل مسجد  الی 6   از ساعت 5 

جوادیه برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: دیودل )فرهمند راد(، شفیعا، ایرانمنش و سایر بستگان

 ضمن تشکر از کلیه عزیزانی 
که در مراسم تشییع و تدفین

 شادروان حاجیه فرخ سپاسی
 )بازنشسته آموزش و پرورش( همسر حاج حسین ایمانی

شرکت نمودند به اطالع می رساند: 
مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده امروز 

چهارشنبه 97/6/21 از ساعت 5/15 الی 6/15 بعدازظهر 
در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: ایمانی، سپاسی، ناصری، اکبرزاده و خالصی

دومین سالگرد درگذشت  همسر و مادری مهربان

معصومـه صفـار  تنهــا
 )همسر رضا قمری(

دو سال است که دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزارش سپری 
کردیم. طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش و مهربانی اش در قلب 

ما  جاریست.

آموزش، مشاوره، اجرا

تکثیر و پرورش زالوی طبی در کنار مزارع کشاورزی 

آدرس: بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی- واحد 125 
تلفن: 32213272     مهندس اکبری: 09021632273 

شغلی نوین با هزینه کم و درآمد عالی
همراه با موسسه زالو پروران شرق – ثبت 443

جناب آقای مهندس شهرکی
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

احتراما بدینوسیله انتخاب جناب عالی را به عنوان

 عضو ششمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
 که نماد بارزی از شایستگی و درایت، تخصص ارزشمند و تجربه و تالش های 

خستگی ناپذیرتان می باشد، تبریک عرض می نماییم. سربلندی و توفیقات روز افزون شما را 
در امور از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

شرکت معدنی و صنعتی سوراوجین عقیق

جناب آقای مهندس شهرکی
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

احتراما بدینوسیله انتخاب جناب عالی را به عنوان 

عضو ششمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
 که نشان از شایستگی ، درایت، تخصص وتجربه شما داشته و قطعا در راستای توسعه معادن 
و اعتالی جایگاه سازمان نظام مهندسی معدن استان موثر و مفید واقع خواهد شد را تبریک 
 عرض نموده ، برای آن مقام عالی سالمتی و توفیق روز افزون در امور را از خداوند منان 

مسئلت داریم.

خانه معدن خراسان جنوبی

خانه معدن خراسان جنوبی
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اجرا طرح جامع خواندن کنتور برق با سرمایه بخش خصوصی

مدیرعامل شرکت توانیر اعالم کرد: طرح جامع خواندن 300 هزار کنتور برق در کشور در صورت سرمایه گذاری سه هزار 
میلیارد تومانی بخش خصوصی اجرایی می شود. آرش کردی افزود: سرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند برای ورود 
به اجرای این پروژه سرمایه گذاری کرده و از منافع آن استفاده کنند.

و فرصت هایی که دیگر 
تکرار نمی شوند    

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... شروع محرم یعنی شروع 

هزاران هزار جریان فرهنگی حدوداً دو ماهه ای که هر 
سال با مدد گرفتن از عظمت خون شهیدان کربال، از 
ابتدای محرم آغاز می شوند و تا اربعین حسینی و حتی 
پس از آن هم تداوم می یابند. دور از انصاف است 
که نگوییم علیرغم هجمه های همه ساله به آستان 
مقدس این عظمت عاشورایی و دست اندازِی بی اماِن 
تنگ نظران به حادثه کربال در فضای مجازی، باز هم 
نام حسین و یاران باوفای او و یادمان حماسه بزرگ 
کربالست که یکه تاز میدان دل ها و همچنان یگانه 
تسخیر کننده ی زمان و مکان ها، چه در مجاز و 
چه در واقعیت است. در آستانه تاسوعا و عاشورای 
حسینی به نظرم آمد بیان نکاتی به صورت خالصه 
و علی القاعده از منظر پیشنهادهایی رسانه ای به 
حضور خادمان حسینی، سخنرانان و متولیان مراسم 

و عزاداران عزیز بی فایده نباشد:
1. جوانان،  تشنه معارف حسینی اند. سرشار کردن آنها 
از عشق حسین)ع( و یارانش به مدد شعر و مداحی و 
احساس به جای خود. بکوشیم امسال عطش فراوان 
آنها را که گاهی با هجمه های دشمنان در فضای 
مجازی، به شبهه هایی خطرناک هم تبدیل شده، با 
زمزم سخنرانی های منطقی و جذاب و  دالیل روشن 

و حقیقت وار فرو نشانیم.
2. مراسم امام حسین)ع( جوالنگاه تسویه حساب های 
سیاسی و عزادار حسینی گروگان خالی کردن عقده 
های جناحی و گروهی ما نیست. حرمت جلسات را 
پاس بداریم و به جای تک و پاتک های سیاسی به 
رقبا و حرمت شکنی از جلسات عاشورایی، به تبیین 

معارف اسالمی و انقالبی همت گماریم.
و  سیاسی  احوال  و  اقوال  از  گوشهایشان  مردم   .3
اجتماعی و نَقل گرانی ها و مشکالت معیشتی ُپر 
است. به خدا قسم امام حسین)ع( هم راضی نیست به 
بهانه ضرورت روشنگری های اقتصادی و سیاسی و 
برمال کردن چهره خائنان و خادمان ملت، به همدیگر 
بتازیم و دلهایمان را از آینده ناامید کنیم. محور اصلی 
باز هم  و  و »امید«  باید »امید«  سخنرانی ها می 
»امید« باشد؛ گمشده ای که این روزها همه ما سخت 

به آن محتاجیم.
4. همه ساله عزاداری ها گاهی به مزاحمت هایی 
برای طیف هایی از مردم تبدیل می شود؛ صدای 
گوشخراش طبل و سنج ها تا پاسی از شب، مداحی 
ها و جلساتی که با بلندگوی روشن تا سحر طول می 
کشد، ترافیک سنگین، زباله ریزی های خیابانی وسیع، 
نزاع های خیابانی، مزاحمت های ناموسی و ذبح کردن 
قربانی در کوچه و خیابان. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

و  وقار  حسینی،  عزادار  یک  مسّمای  مقاله(  سر  )ادامه 

فرهنگ باالی اوست. این فرهنگ را از یاد نبریم.
5. در ایام محرم، دل و جان همه برای حسین)ع( 
و مظلومیت او می تپد. طیف هایی از جمع خالصان 
عزادار حسینی همه ساله مغفول واقع می شوند و 
برنامه ای برای آنها نیست. جمع کثیر بانوان محترمه 
ای که دوست دار حسین اند، برادران و خواهران عزیز 
اهل سنت ما که از جمع عاشقان حسین اند و طیف 
هایی از مهاجران شیعه و اهل سنت افغانستانی که 
محبین اهل بیتند و البته جمعی از بیماران بستری در 
بیمارستانها و سالمندان نشسته در خانه ها که فقط 
دلهایشان پا به پای عزاداران کشیده می شود و دست 
ندارد. فراموششان  برای همراهی  پایشان مددی  و 
نکنیم و حرمت حضور و عزاداری و نیت های پاکشان 
را کمال و تمام حفظ کنیم و با برنامه ریزی های 
خالقانه به یادشان باشیم و در این حماسه پرشور 

جهانی، شریکشان کنیم.
6. ویژگی عزاداری های حسینی، وجه غالب مردمی 
این  بودنش.  و حکومتی  دولتی  نه  است  آن  بودن 
ویژگی سرشار از عشق، نیازمند تدبیر، برنامه ریزی و 
هم افزایی و انسجام همه ی هیأت ها و متولیانشان، و 
همه عزاداران و دل های پاکشان است. می توان با این 
ظرفیت های بزرگ، کارهای بزرگی هم کرد؛کارهایی 
که جریان های فاخر فرهنگی و اجتماعی بسازند و 

مقابل بسیاری از بدعت ها و انحراف ها بایستند.  
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(  

آغاز طرح پیش فروش »مشارکت 
در تولید« ایران خودرو از امروز

ایران خودرو طرح پیش فروش مشارکت در  گروه 
تولید خودرو را آغاز کرد. این طرح از امروز چهارشنبه 
تا پایان شهریور و یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه 
پیش  شامل  فروش  پیش  شرایط  داشت.  خواهد 
پرداخت 20 یا 25 میلیون تومانی با موعد تحویل آبان 
تا اسفند سال 98 خواهد بود. در این طرح مشتریان 
از سود مشارکت 18 درصدی بهره مند خواهند شد.

اقدام شرکت سایپا برای 
جلوگیری از دالل بازی

پیش  طرح  کنندگان  نام  ثبت  اسامی  لیست 
دالل  از  جلوگیری  برای  سایپا  محصوالت  فروش 
شد. داده  تحویل  خودرو  ایران  شرکت  به  بازی 

سرمقاله

سیده الهام حسینی - ورزش “کبدی” با قدمت بیش 
از 100 سال در خراسان جنوبی یکی از ورزش های بومی 
آن  به  تفریح  به عنوان  اغلب روستاییان   محلی است که 
می پرداختند. این ورزش در گذشته با نام “زو” یا “َهرو” 
انجام می شد و مدتی نیز ناشناخته بود. قهرمانی تیم ملی 
کبدی ایران در بازی های آسیایی جاکارتا ، بهانه ای شد تا 
دوباره این ورزش مطرح و مورد توجه مسئوالن قرار گیرد. 
در همین راستا مهمانان این هفته نشست ورزشی روزنامه آوا، 
رئیس هیئت کبدی استان ، نایب رئیس بانوان، دبیر هیئت 
و مرتضی شهیدی عضو تیم ملی کبدی و مدرس کالس 

های مربی گری فدراسیون بودند. 
حضور بازیکنان خراسان جنوبی در تیم ملی 

دور از دسترس نیست
 شهیدی که از سال 79 کبدی را شروع کرده است، بیان 
می کند: طی این چند سالی که به عنوان بازیکن یا مربی 
در تیم ملی حضور داشتم، شاهد پیشرفت چشم گیر آن 
بودم. وی با اشاره به این که کبدی در استان هایی مانند 
گلستان و سیستان و بلوچستان بسیار قوی کار شده است، 
خاطرنشان کرد: در خراسان جنوبی نیز نیروهایی با ظرفیت 
بسیار باال دیده می شود و با کار و برنامه ریزی قطعا می 
توان در کشور به جایگاه خوبی دست پیدا کرد. به گفته وی 
استان اصفهان با 2 سال کار به مقام قهرمانی کشور رسید 
اما خراسان جنوبی تنها با 6 ماه تالش می تواند به همین 
جایگاه دست پیدا کند، از طرفی تحقق دیده شدن بازیکنان 
خراسان جنوبی در تیم ملی و مسابقات آسیایی 4 سال آینده 
نیز دور از دسترس نیست. این ورزش کار ملی پوش که خود 
اهل خراسان رضوی است، ادامه می دهد: برای پیشرفت 
ابتدا نیاز به کالس ها و کارگاه های آموزشی داریم و پس از 
آن شرکت کردن در مسابقات و گرفتن میزبانی ها می تواند 
موثر باشد. شهیدی با اشاره به این که در استان به اندازه 
کافی برای این ورزش تبلیغ نشده و مردم شناخت کافی 
نسبت به آن ندارند، اضافه می کند: در خراسان رضوی از 
قابلیت ورزشکاران کشتی چوخه، آزاد و جودو استفاده کردیم 
انجام  کبدی  ورزش  ها،  آن  مسابقات  برگزاری  از  پس   و 

می شد تا دید ورزشکاران دیگر و مردم به آن باز شود.
سایر  از  بیشتر  استان،  ورزشکاران  اشتیاق 

استان ها
وی نظم، رسیدگی و دسترسی به زمین برای کالس های 
آموزشی در این استان را مناسب عنوان می کند و می افزاید: 
برخی شرکت کنندگان در کالس های آموزشی تنها برای 
دریافت مدرک می آیند ولی ورزشکاران این استان فقط برای 
یاد گرفتن کار آمده اند و می توان گفت فرق بچه های این 
استان با سایر استان ها در همین اشتیاق شان برای یادگیری 

است. این مدرس فدراسیون با بیان این که کبدی در استان 
های خراسان ، مظلوم واقع شده است، یادآور می شود: در 
گلستان بهترین شغل ها را به اعضای تیم کبدی می دهند 
و ارج و قرب دارند. شهیدی مرحله بعدی برای پیشرفت این 
رشته در استان را برگزاری لیگ ها می داند و می گوید: 
و سالنی هیچ  در کبدی ساحلی  است  به 8 سال  نزدیک 
مقامی نداشته ایم، اما اکنون برای برگزاری یک تورنمنت 
است. ریزی شده  برنامه  نیز  رشته  دو  این  در  المللی  بین 

در استان مربی کبدی نداریم
علیرضا کاظمی رئیس هیئت کبدی نیز در این نشست با 
بیان این که از اوایلی که ریاست هیئت را به عهده  گرفتم 
برخالف پیگیری ها، نتوانستیم کبدی کاران قدیمی را پیدا 
کنیم ، عنوان می کند: در همین راستا یک کارگاه یک روزه 
فنی را برگزار کردیم تا کبدی شناخته شود. با روسای هیئت 
ها و ارگان های گوناگون جلسه گذاشته و خواستار معرفی 
نماینده برای فعال کردن این رشته در استان شدیم. به گفته 
درمیان،  قاین،  های  شهرستان  های  هیئت  روسای  وی 
نهبندان، سرایان ، زیرکوه و طبس فعال شدند و به دنبال 
سربیشه  و  بشرویه  فردوس،  شهرستان  سه  کردن  فعال 
هستیم. کاظمی با اشاره به این که در استان مربی کبدی 
نداریم، ادامه می دهد: به همین دلیل اولین کار ما برگزاری 

دوره مربی گری و داوری درجه 3 کبدی بود. 
تدریس واحد اختیاری کبدی در دانشگاه ها 

وی به رایزنی های انجام گرفته با آموزش و پرورش ، سپاه، 
برای  دیگر  مختلف  های  ارگان  و  کارگری  جامعه  بسیج، 
استعدادیابی اشاره می کند و می گوید: حتی استعدادیابی در 
ارتش و شهرداری را نیز مد نظر قرار داده ایم. به گفته وی 
طبق صحبت با دانشگاه های استان، قرار شد واحد اختیاری 
کبدی نیز تدریس شود. رئیس هیئت کبدی از استقبال بسیار 
باالی ورزشکاران در شهرستان ها از کالس های مربی گری 
خبر می دهد و اضافه می کند: با توجه به این که کالس ها 
حد نصاب دارند و نمی توان از ظرفیت آن بیشتر شرکت 
کرد، قرار شد کالس هایی نیز برای شهرستان قاین و طبس 
در صورت ارائه لیست شرکت کنندگان برگزار شود. کاظمی 
همچنین با بیان این که در بخش سخت افزاری به دلیل 
ارتباط با شهرداری مشکلی نداریم، خاطرنشان می کند: فقط 
در موضوع امکانات اداری مشکل داشتیم که هنوز تحویل 
داده نشده است! به حدی که یکی از میزهای هیئت کبدی در 

یکی از ادارات خوسف پیدا شده است!
حرفی  کشور  در  باید  تا 1400  سال 1399 

برای گفتن داشته باشیم
در  استعدادیابی  مهر،  ابتدای  از  که  این  به  اشاره  با  وی 

بار  اولین  برای  ادامه می دهد:  انجام خواهد شد،  مدارس 
به همت شهرداری زمین ساحلی چندمنظوره برای رشته 
های والیبال، کبدی و فوتبال راه اندازی شد. دومین زمین 
ساحلی هم در خیابان موسی بن جعفر)ع( آماده به کار است. 
فقط در تهیه ماسه مشکل داشتیم که مجبور به خریداری 
آن از منابع طبیعی شدیم! وی دیگر مشکل هیئت را نبود 
سالن مخصوص و در اختیار داشتن سالن ها توسط بخش 
خصوصی می داند و بیان می کند: اگر سالن های شهرداری 
نبود، به مشکل برخورد می کردیم. اگر سالن اختصاصی 
داشته باشیم، می توانیم عالوه بر استفاده از ساعت های 
خوب برای تمرین، ساعت های دیگر را اجاره داده و درآمدی 
برای هیئت داشته باشیم. وی یکی از اهداف پیش روی خود 
را گرفتن تایم از سالن های دارای تاتامی عنوان می کند و 
ادامه می دهد: در استان عالقه مند بسیار داریم، به حدی که 
از رشته های کشتی، کاراته و ورزش های رزمی دیگر هر 

کدام یک تیم در رشته کبدی هم دارند. 
به طور کلی سال آموزش کبدی  را  امسال  رئیس هیئت 
اعالم می کند و می گوید: هدف گذاری ما برای مسابقات  
سال 98 است و باید تا آن زمان تیم بسته شده و سال 99 تا 
1400 باید حرفی در کشور داشته باشیم. کاظمی همچنین به 
رایزنی با بخشدار مرکزی برای فعال کردن هیئت کبدی در 
روستاها نیز اشاره می کند و می افزاید: ورزشکاران بسیار با 
استعدادی در روستاها داریم که این گونه می توان از ظرفیت 

آن ها هم استفاده کرد.
بدترین وقت تمرین برای خانم ها!

ثاراللهی نایب رئیس بانوان نیز از برگزاری طرح استعدادیابی 
اول و دوم سخن می  برای دوره متوسطه  اردیبهشت  در 
گوید و ادامه می دهد: استعدادیابی در دوره ابتدایی را نیز 
در دستور کار داریم. وی به استعداد بسیار باالی بانوان و 
اما  یادآور می شود:  و  اشاره  این رشته  استان در  کودکان 
بدترین ساعت های تمرین در سالن ها را به خانم ها می 
تمرین  با  والدین  شود  می  موجب  موضوع  این   دهندکه 

بچه ها مخالفت کنند.
جای خالی تعامل بین هیئت کبدی و هیئت 

ورزش های بومی و محلی
چاجی، دبیر هیئت نیز با تاکید بر این که دو نهاد پایگاه های 
فرهنگی مساجد و بسیج در روستاها تاثیر بسیاری دارند، ادامه 
می دهد: می توان از ظرفیت این دو نهاد برای معرفی ورزش 
کبدی در روستاها بهره برد. وی با بیان این که در استان 
برخی هیئت ها فعالیت های همسو دارند، اما تعاملی وجود 
ندارد، اضافه می کند: برای مثال ورزش کبدی در هیئت 
ورزش های بومی و محلی نیز دیده می شود و امیدواریم 

تعاملی بین این دو هیئت ایجاد شود.

عکس: توال

 نفس عمیق کبدی کاران برای آغاز پیشرفت
»کبدی« ورزشی نو با قدمتی 100 ساله در استان

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن نوین گستر ناحیه صنعتی سربیشه

تاریخ انتشار: 1397/06/21
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن نوین گستر ناحیه صنعتی 
سربیشه ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 1397/07/04 در محل سربیشه مسجد آقا نجف 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 
این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت 
نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه 

رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 1- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 93-92-91-90-89-88-

94-95-96 2- انتخاب اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال 3- انتخاب ناظر 4- طرح و 
تصویب حق الزحمه هیئت تصفیه 

هیئت مدیره تعاونی

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir

تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
اول اجرای احکام مدنی  از شعبه  )نیابتی( 94099856106002349 صادره  به موجب پرونده اجرایی کالسه پرونده 

دادگستری بیرجند، خانم فاطمه حسینی تاکنون به پرداخت مبلغ 99/553/390 ریال در حق آقای رضا چوپانی و مبلغ 3/750/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده که در همین راستا از محکوم علیه یک دستگاه بستنی ساز شمس مدل 24 توقیف 
و توسط کارشناس خبره محلی به مبلغ 150/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. مقرر گردید دستگاه مذکور در مورخ 97/07/03 ساعت 
10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سربیشه از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع 
و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. 10 درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده 
مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این 
صورت 10 درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم 
اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام قضایی ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به بازدید 
از خودروی فوق می باشند، می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد. ضمنا هزینه 

مظفری- قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری سربیشهنقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت  از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
 مسافر شهرداری بیرجند  و تنها نماینده رسمی اتحادیه  تاکسیرانی  های 
 سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی به صورت رایگان می نماید.

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نیازمندیم

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

فروش ویـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    

ود  شهرام  مداحی3647  363  0915
محد

ه  و
 ویژ

وش
فر درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و بارگیری 
اثاثیه منزل داریم(

 09159639065- علـی آبادی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیم بلوک
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760308005000034 مورخ 1397/5/23 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بخش نیم بلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر گل خانی فرزند 
غالمحسین به شماره شناسنامه 1 صادره از قاینات در ششدانگ یک قطعه محوطه دارای تاسیسات گاوداری به مساحت 8493/35 مترمربع از 
پالک 12 اصلی واقع در اراضی مزرعه و قنات گریمنج بخش دوازده نیم بلوک انتقال موروثی ملک از مالک رسمی آقای صادق صادقی فرزند 
میرزا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/6/6    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/21    
حمیدرضا توسلی فرشه - رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیم بلوک

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر،گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای
 موسسه خدمات بهداشتی و درمانی میالد 3 بیرجند در نظر دارد: انجام امورتغذیه )تهیه ، 
طبخ و توزیع غذا( بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( را با شرایط ذیل به مدت یک 

سال تمام شمسی از طریق مناقصه عمومی دو  مرحله ای به متقاضی ذیصالح واگذار نماید: 
موضوع مناقصه : انجام امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان 

مدت قرارداد: از تاریخ مندرج در قرارداد به مدت یک سال کامل شمسی 
شرایط متقاضی:

تمام اشخاص و شرکت های توانمند دارای تایید صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
متقاضی کتبا اعالم نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دي ماه 1337 

نمی باشد. 
میزان سپرده :

واریز مبلغ 300،000 ریال به حساب 610000019 به نام موسسه بابت دریافت اسناد شرکت در مناقصه
واریز نقدی مبلغ 450،00،000 ریال به حساب 610000019 به نام موسسه  یا ارائه  ضمانت نامه معتبر بانکی 

بدون قید و شرط یا چک تضمینی بابت ضمانت ورود به مناقصه 
محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات :

متقاضی می تواند  ظرف مدت  ده روز کاری از تاریخ 1397/06/21 لغایت 1397/07/04 جهت اخذ مدارک 
شرکت در مناقصه عمومی به دبیرخانه بیمارستان واقع در بیرجند- بلوار صنعت و معدن - روبروی دانشگاه 

صنعت و معدن - طبقه دوم  مراجعه نماید.
متقاضی می تواند در ساعات اداری نسبت به  دریافت و تحویل کلیه اسناد مناقصه  اقدام نماید. بدیهی است 
ارائه پیشنهادات می بایست در سه پاکت » الف، ب، ج« به صورت دربسته و الک و مهر شده و با درج کلمات 

پاکت »الف« و پاکت »ب« و پاکت »ج« صورت پذیرد. 
 شماره تلفن 05632328505مربوط به معاونت بیمارستان جهت پاسخگویی به سؤاالت اعالم می گردد. 

به پیشنهادات مبهم، مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد 
 شد. موسسه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.  هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد  

تاریخ گشایش پیشنهادها و محل آن:
   ساعت 10صبح روز 1397/07/05 در محل سالن کنفرانس بیمارستان واقع در طبقه دوم بیمارستان خواهد بود.

متقاضیان می توانند در صورت تمایل در جلسه مذکور حضور یابند. مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر سه ماه 
           روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( )میالد3 بیرجند( خواهد بود.  
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اهدای خودرو به رتبه برتر کنکور

صداو سیما- رتبه 8 گروه علوم انسانی کنکور سراسری امسال از شهرستان طبس، پراید هدیه گرفت. شرکت معدنی زغالسنگ پروده طبس 
در مراسم تجلیل از رتبه های برتر کنکور 97، یک دستگاه خودروی پراید به حسین قربانی که موفق به کسب رتبه 8 کنکور علوم انسانی شده 
بود، اهدا کرد. در این مراسم همچنین به رتبه های دو رقمی، سکه تمام بهار آزادی و به رتبه های سه رقمی مبلغ پانصد هزار تومان هدیه شد.

جوابیه اداره راه و شهرسازی

احتراما  در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما در 
تاریخ 97/6/17 با موضوع پروژه باند دوم محور بیرجند- 
قاین، این اداره کل به منظور اطالع رسانی و تنویر 
افکار عمومی به اطالع می رساند: علیرغم کمبودهای 
اعتباری در حال حاضر 75 کیلومتر از باندهای دوم استان 
آسفالت شده که در مرحله نصب عالئم و تکمیل مسائل 
ایمنی می باشد. در خصوص محور بیرجند-قاین از 
100 کیلومتر طول تاکنون 45 کیلومتر دوبانده شده 
و زیر بار ترافیک رفته و از 55 کیلومتر باقی مانده 
در حال حاضر 4 کیلومتر آسفالت و 17 کیلومتر دیگر 
عملیات زیرسازی آن به پایان رسیده و آماده آسفالت 
می باشد. الزم به  ذکر است پروژه های باند دوم 
استان در هفته دولت سال جاری افتتاح نگردیده و 
خبر منتشر شده در وبسایت وزارت راه و شهرسازی 
و اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی مربوط به 
افتتاح راه روستایی بوده با این عنوان: )در چهارمین روز 
از هفته دولت صورت گرفت: افتتاح و بهره برداری از 

دو پروژه راه روستایی در خراسان جنوبی(

تابلوهای سرعت در جاده های استان واقعا نیازبه بازبینی 
دارد.اگر جاده هایکطرفه و دوبانده و استانداردسازی شود 
دیگر شاهد تصادف و جرائم گوناگون نخواهیم بود.چرا 
باید هزینه کم کاری مسئوالن از جیب ملت تامین شود؟
915...212

در کنگره دو هزار شهید پیشنهاد می شود مثل بعضی 
کنگره های مشابه به صورت بخش جنبی در استان 

مسابقه شعر و دکلمه کوتاه هم گذاشته شود.
910...724
طرح شهرک فن آوری IT و ICT بیرجند که استاندار 
محترم از آن سخن گفتند در چه مرحله ای قراردارد؟در 

صورت امکان رسانه محترم گزارشی تهیه فرماید
915...254

من یک کارمند رسمی هستم در یک سازمان فرهنگی 
با حقوق دو میلیون و دویست چرا باید بین حقوق 
من وکارمندی با همین شرایط در یک سازمان دیگر 
یک میلیون اختالف باشد پس قانون نظام هماهنگ 
کجاست که حقوق ایشان سه میلیون و دویست است؟ 
لطفا مسئوالن سازمان اداری و استخدامی و برنامه و 

بودجه استان توضیح دهند
915...355

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

جواد رضایی-یک از خصوصیاتی که در انسان این تافته  جدا 
بافته ، خلقت وجود دارد که در دیگر حیوانات به ودیعه گذاشته 
 نشده است،یادآوری گذشته و تصویر سازی برای آینده است.
همه انسان ها در طول روز ساعاتی را ارادی و غیر ارادی 
در رویاها و خاطرات گذشته سیر می کنند و ذهن بشر انگار 
عالوه بر نیاز  به بیان واقعیات،سعی دارد آمال و آرزوهای 
فردی را در چاچوبی فارغ از زمان و مکان و اصطکاک های 
روزمره تصور کند و عالقه مندی به تصور کردن و خلق 
صحنه های در طول حیات بشر، او را به فکر ایجاد ابزاری 
برای بیان  انداخته است و باعث شده که او در کنار ایجاد 
صنعت ها برای امرار و معاش و گذراندن زندگی،صنعتی به 
نام سینما را نیز پایه گذاری کند تا از این طریق راهی برای 
رسیدن به آنچه دور از واقعیت است، پیدا کند.البته بیان این 
نکته حائز اهمیت است که سینما فقط در این موضوع خالصه 
نمی شود و شاخه های زیادی از زندگی بشر را تحت تاثیر 
قرار داده است و عالوه بر این وسیله ای برای انتقال تفکرات، 
فرهنگ ها ، تاریخ و ایجاد ارتباط بین جوامع را فراهم کرده 
است.سینما هنر هفتم که به گفته اهل فن آخرین هنر و 
تکمیل کننده هنرهای دیگر است که در زندگی امروز عالوه 
بر مخاطبان عام ، عاشقان و دلباختگان بسیاری را به سمت 
خود جذب کرده است. در استان ما نیز این هنر، جا پای 
محکم و قدیمی دارد و حدود نیم قرن از احداث اولین سینما 
در شهر بیرجند می گذرد که خود مهر تاییدی بر پیشینه قوی 

و استوار فرهنگ در استان است.
21 شهریور روز سینما نامگذاری شده است و به این بهانه بر 
آن شدیم تا با فعاالن این حوزه گفت و گویی هر چند کوتاه 
داشته باشیم که در ادامه خواهید خواهند.سید علی زمزم، معاون 
امورهنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد استان بیان کرد: سینما  
از فضاهای تاثیرگذار در نحوه زندگی مردم و همچنین باعث 
ایجاد روحیه نشاط و بستر مناسب فرهنگی برای انتقال ارزش 
ها و مفاهیم انسانی و اجتماعی است و همچنین وسیله ای 

برای انتقال آداب و سوم به نسل های آینده می باشد.

سینمای فردوسی بیرجند و شهرستان فردوس
 نیاز به بازسازی دارد

وی ادامه داد: در استان 7 سینمای فعال وجود دارد که از این تعداد 
سینمای فردوسی بیرجند و سینمای شهرستان فردوس نیاز به 
بازسازی و بهسازی دارد که با توجه به اینکه دارای قدمت باالیی 
است باید دستگاه های متولی ورود پیدا کنند.زمزم با اشاره به 
اینکه بهسازی هزینه های باالیی دارد و مالکان سینما باید در این 

حوزه اقدام کنند، بیان کرد: جلسات زیادی پیرامون حل مشکل 
بهسازی سینماها با مالکان برگزار شده است که به طور مثال 
مالک سینما فردوسی ،سپاه پاسداران،در مرحله ای اعالم آمادگی 
وهمچنین در مرحله ای  نظر به بازسازی آن داشت که تا کنون 
به قطعیت نرسیده است،البته با هماهنگی هایی که درحال انجام 

است، امیدواریم هر چه زودتر مشکل این دو سینما مرتفع شود.

 افزایش 2 برابری فروش بلیت سینماهای استان

زمزم با اشاره به اینکه صنعت سینما در سال های اخیر رشد 
خوبی داشته است، بیان کرد: نگاه دولت در زمینه سینما واگذاری 
به بخش خصوصی است و با توجه به درآمد زا بودن صنعت 
سینما چنانچه سرمایه گذاران بخش خصوصی در این بخش 
ورود پیدا کنند، متضرر نخواهند شد. وی ادامه داد: به دلیل تغییر 

نگاه  فیلم سازان و توجه به ذائقه مخاطب همچنین بیش تر 
شدن جشنواره های فیلم که چند سالی است در شهرستان ها 
نیز باعث جذب مخاطب شده،جشنواره های بین المللی فیلم  
کودکان ونوجوانان و اکران فیلم های روز سینما در شهرستان 
ها و همچنین افزایش کیفیت پخش فیلم با توجه به دیجیتالی 

شدن سیستم ها باعث شده که مردم بیش تر برای دیدن فیلم 
به سینماها بروند و این موضوع در استان ما نیز کامال مشهود 
است چرا که در مقایسه  سه ماهه امسال نسبت به سال 
گذشته، آمار فروش فیلم 2 برابر رشد داشته است، به طوری که 
در سال 96 آمار بازدید از سینماهای استان 100 هزار نفر بوده 
 و این در صورتی است که آمار بازدید فقط در سه ماهه اول 97

71 هزار و 535 نفر بوده است.او با اشاره به اینکه اطالع رسانی 
در این زمینه بسیار مهم است و فضاهای مجازی در عین مفید 
بودن، کافی نیستند، ادامه داد: نقش رسانه های جمعی در 

گسترش و عالقه مندی مردم به سینما بسیار مهم است که در 
شبکه های برگزیده  کشور این موضوع به خوبی پوشش داده 
می شود و تبلیغات خوبی انجام می شود که چنانچه این فضا 
در رسانه های استان نیز دیده شود و فیلم هایی که روی پرده 
 سینماها می رود از این طریق اطالع رسانی شود، افراد بیش تری

 با سینما ارتباط برقرار می کنند.

اختصاص بیلبورد های تبلیغاتی به سینماها

 معاون امورهنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد استان همچنین 
شهرداری  افزود:  و  دانست  اهمیت  حائز  را  شهرداری  نقش 
با اختصاص بیلبوردها و مکان های گوناگون در شهر و یا در 
 اختیار گذاشتن دیوارهای مخصوص به فعالیت های سینماها 

می تواند نقش موثری در جذب مخاطب داشته باشد.

فضای مجازی آسیب بزرگی برای سینما

  زمزم تصریح کرد: فضای مجازی آسیب بزرگی برای سینما 
است و خیلی ها ترجیح می دهند فیلمی را رایگان دانلود کرده و 
تماشا کنند که در واقع این فرهنگ اشتباه باعث زیر پا گذاشتن 
حقوق معنوی و مادی تولید کننده فیلم شده و ضربه جبران 
ناپذیری را بر پیکره صنعت سینما وارد کرده است که نیاز به 
تدابیر باالدستی در کشور دارد تا با قوت بخشیدن به قانون کپی 
رایت حقوق تولید کنندگان و هنرمندان حفظ شود. معاون امور 
هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد استان در مورد تولید فیلم در 
استان نیز بیان کرد: در استان تولید فیلم بلند به دلیل هزینه 
های باالی آن وجود ندارد، همچنین در تولید محتوا و نویسنده 
نیز کمبودهایی وجود دارد ولی در زمینه فیلم کوتاه آثار خوبی 
توسط هنرمندان تولید می شود و در بسیاری از جشنواره ها 

کشوری، جزو برگزیده ها هستند.

سینما  آبروی شهر است

مدیر سینما فردوسی بیرجند بیان کرد: سینما چند سالی است که 
به دلیل اکران به موقع فیلم ها مورد استقبال عموم قرار گرفته 
است.تخم کار با اشاره به اینکه حدود 50 سال از ساخت سینما 
فردوسی می گذرد و نیاز به بازسازی وبهسازی دارد،ادامه داد:غنای 
فرهنگی استان نشان از اهمیت به فرهنگ و هنر می باشد و 
سینما یکی از عناصر تاثیرگذار در این حوزه و آبروی شهر است 
که اگر شرایط مناسبی برای ارائه اثر هنری نداشته باشد باعث 
دفع مخاطب می شود.او ادامه می دهد: با توجه به اینکه استقبال 
از سینما بیش تر شده و خیلی ها ترجیح می دهند با خانواده به 
سینما بیایند و فیلم مورد عالقه شان را ببینند، نیاز به بازسازی 
سینما فردوسی  وجود دارد و بارها شده که همشهریان از وضع 
نامناسب صندلی ها گالیه هایی کرده اند که در این مورد حق 
دارند. مدیر سینما فردوسی درمورد بازسازی سینما این طور بیان 
کرد: چند سال است که در این مورد صحبت هایی با مالکیت 
سینما انجام گرفته است و قول های مساعدی هم داده شده ولی 
هنوز اقدامی نشده است،این در صورتی است که سیستم صوت 
و پخش فیلم سینما به روز شده است.تخم کار با اشاره به اینکه 
برای سرپا نگه داشتن سینماها باید تمام مسئوالن دست به دست 
هم بدهند،افزود: شهرداری می تواند با اختصاص دادن جایگاهی 
مخصوص سینما، برای اطالع رسانی بهتر به مردم، کمک 
موثری انجام دهد، چرا که هزینه های باالی بیلبوردها ، ماهی 1 
میلیون و 800 برای هر بیلبورد باعث فشار به مجموعه می شود. 

اقبال  دوباره مردم استان به سینما 

نت
نتر

س : ای
عک

پاسخ مسئوالن به پیام شما

  غـذا آمـاده بـرادران خزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 

خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
شعبه 1: بلوار شعبانیه ، وصال  32311717

شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008

در آستانه شروع سال تحصیلی جدید مرکز نیکوکاری 
جواداالئمه )ع( بیرجند آماده دریافت کمک های نقدی 
و غیرنقدی )لوازم التحریر،کیف و کفش و دیگر ملزومات 

مدارس( شما خیرین محترم می باشد.

موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع( 09151631855- 32313472 056  طاهری

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی

فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(

لحسین)ع(
... ا السالم علیک یا اباعبدا

هیئت عزاداران سیدالشهدا )علیه السالم( برگزارمی کند:

مراسم عزاداری دهه اول محرم
شروع مراسم یک ساعت بعد ازنماز مغرب و عشا 
مکان:حسینیه سیدالشهدا )ع(  روستای آغلدر 

سخنران: حجت االسالم موسوی اول 
مسئول محترم فرهنگی مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

خراسان جنوبی/ مداحان آقایان: حسین نخعی پور و محمد نخعی پور
ضمنا هیئت روزهای نهم و  دهم محرم ساعت7 صبح

 به سمت مکان های پیش بینی شده هرساله حرکت خواهدکرد.

هیئت عزاداران سیدالشهدا)ع(روستای آغلدر



چشمه مرتضی علی طبس - جاذبه ای طبیعی و بکر  داده نما

کاسنی در طب سنتی

برگ کاسنی حاوی ویتامین »ث« فراوان 
التهابات لثه  از این رو مصرف آن  بوده و 
است،  ویتامین  این  از کمبود  ناشی  را که 
بهبود می بخشد. عرق این گیاه قلب، کبد 
َعَرق  کارشناسان  فعال می کند.  را  کلیه  و 
و  دانسته  را در تصفیه خون موثر  کاسنی 
نوشیدن یک فنجان را در یک لیوان آب 

سرد صبح و شب موثر می دانند. 

روش های ایجاد آرامش در هنگام عصبانیت
تنفس عمیق: فکر کنید یک نقطه در زیر ناف شما وجود دارد. تا آن نقطه، 
شکم خود را پر از هوا کنید. اجازه دهید تا هوا از شکم شما باال بیاید و از 
بدن خارج گردد.آرامش عضله: چند نفس عمیق بکشید، بازدم را به آرامی 
انجام دهید. به مناطقی از بدن تان که گرفته اند، دقت کنید. به سرعت آن 
مناطق را شل کنید. به آرامی سر خود را ١ تا ٢ بار بچرخانید. حرکتی که 
باعث درد می شود را انجام ندهید. شانه خود را به جلو و عقب ببرید. تمام 
عضالت خود را شل کنید. فکرهای خوب کنید. یک بار دیگر نفس عمیق 

بکشید و به آرامی بازدم کنید.

موفقیت

داستان های دنباله دار

 داستان دنباله دار لحظه های انقالب

*سید محمود گالبدره یی

بلند شد رفت باز توی پیاده رو، اسمم را که یکی به زبان می آورد، وحشت 
می کردم. پیرمرد عمامه به سری، از دور، از توی پیاده رو آمد. مال نبود. آقا 
هم نبود. خواست حرف بزند که یکی از کنار پای پیرمرد بلند شد و گفت: 
»برای سالمتی امام خمینی صلوات بلند« و صدایش گرفت. مردم صلوات 
فرستادند و از جا کنده شدند. دسته راه افتاد. زن ها هم بلند شدند. حاال 
نزدیک پل بودیم. مردی که گفته بود صلوات بفرستید، به من نگاه کرد 
و به پیرمرد گفت: »پای پل می نشینم و شما برو باال صحبت کن.« من 
داد زدم »آزادی زندانی سیاسی« و شعار موج زد و رفت. یکی از بچه های 
کرج کنارم آمد و صدام کرد. ترسیدم. وحشت کردم. ناگهان به دور و بر نگاه 
کردم. جلو بودم. برگشتم و دیدم، چند چهره چشم به من دوخته اند. کشیدم 
کنار حاال مواظب بودم. باز همان چهره ها دورم بودند. یک مرد بلند قد بود 
و یک مرد ته ریشی و یک پسر و یک جوان. دقت کردم. آنها زیاد با شور 
و حال شعار نمی دادند. ایستادم. از جلوی دسته کشیدم تو، آنها هم ایستادند 
و کشیدند تو آن که صدایم کرده بود اما جلو بود، حاال مطمئن شده بودم. 
یک باره نشستم و دوالدوال از البه الی مردم زدم به چاک. در حیاطی باز 
بود. چپیدم تو، دو نفر از آنها دنبال بودند. معطل نکردم. پریدم روی دیوار 
آن دو توی حیاط بودند. دو نفر دیگر هم سر کوچه بودند. پریدم روی بام و 
 بعد پریدم پایین. مثل تیر می دویدم. سر کوچه یکی شان را دیدم که دنبال 
می دوید. تا چند کوچه و خیابان و پس کوچه دویدم و بعد پریدم توی 

رودخانه و رفتم زیر پل، سرک کشیدم. نیامده بودند. ادامه دارد...

آیه روز  

و وعده حق نزدیک گردد ناگهان دیدگان کسانی که کفر ورزیده  اند خیره می  شود ]و می  گویند[ ای وای 
بر ما که از این ]روز[ در غفلت بودیم بلکه ما ستمگر بودیم. سوره النبیاء / آیه ۹۷

حدیث روز  

هرکس بدون تّفکر و اطمینان نسبت به جوانب )هر کاری ، فرمانی ، حرکتی و...( مطیع و پذیرای آن شود، 
خود را در معرض سقوط قرار داده ، نتیجه ای جز خشم و عصبانّیت نخواهد گرفت. 

امام جواد )علیه السالم(
چهارشنبه * 21 شهریور 1397 * شماره 4163

4
21 شهریور ماه

 »روز ملی سینما« 
ایران و همزمان  سال ١3۷۹ در چهارمین جشن بزرگ سینمای 
با بزرگداشت صدمین سال ورود سینما به ایران، ٢١ شهریور به 
عنوان »روز ملی سینما« شناخته شد و هر سال جشن خانه سینما 
در این روز برگزار می شود،٢١ شهریور ماه به عنوان روزی نمادین 

وارد تقویم شد.
تاریخچه سینما

که  انداختند  راه  به  را  دستگاهی   ١۸۹۵ دسامبر  در  لومیر،  برادران 
سینماتوگراف نام داشت. این دستگاه پیچیده عکس های متحرک را 
نشان می داد. آنها با چرخاندن دستک، عکس های متحرک را روی 
پرده ای سفید به نمایش می گذاشتند. آنها پس از استقبال پاریسی ها از 
سینماتوگراف، نمایندگانی به کشورهای مختلف فرستادند تا مردم آن 

کشورها را با این دستگاه آشنا کنند. 
تاریخچه ورود سینما به ایران

اروپا  مقصد  به  تهران  از   ١٢۷۹ سال  فروردین  در  مظفر الدین شاه 
سفرنامه  در  شد.  آشنا  سینما  با  که  بود  سفر  این  در  کرد.  حرکت 
مبارکه مظفرالدین شاه آمده است که شاه روز یکشنبه هفدهم تیر 
١٢۷۹ به اتفاق میرزا ابراهیم خان عکاس باشی به تماشای دستگاه 
سینموفتوگراف و النترن ماژیک رفته است. این حادثه پنج سال پس از 
رواج اختراع برادران لومیر در پاریس رخ داد )شاه این دوربین را اشتباهًا 

سینموفتوگراف می نامید.(
حدود یک ماه پس از اولین دیدار مظفرالدین شاه با سینما، سه شنبه 
٢3 مرداد ١٢۷۹ در شهر اوستاند در ساحل دریا در بلژیک، جشن روز 
عید گل برگزار شد و میرزا ابراهیم خان عکاس باشی مشغول عکس 

سینموفتوگراف اندازی از شاه شد. به این ترتیب بانی ورود نخستین 
دوربین فیلم برداری و نمایش فیلم، مظفرالدین شاه است و نخستین 

فیلم بردار ایرانی نیز ابراهیم  خان عکاس باشی محسوب می شود.
نخستین مدرسه سینمایی و فیلم برداری در ایران

اتمام  از  پس  که  بود  روس   / ارمنی  مهاجری  اوگانیانس،  اوانس 
تحصیالتش در رشته سینما به ایران آمد. اوگانیاسن با فکر تأسیس 

مدرسه سینمایی، تولید فیلم را به مرحله عمل در آورد. 
بار  به  نتیجه ای  برای نخستین دوره مدرسه،  اعالن  از درج  پس 
 ٢۰ در  هنرپیشگی  مدرسه  افتتاح  بعدي،  اعالن های  با  و  نیامد 
اردیبهشت ١3۰۹ روی داد و سیصد نفر نام نویسی کردند. اما این 
نیز  دوم  دوره  سرانجام  رساندند.  پایان  به   نفر   ١٢ فقط  را  دوره 
دروس  دوم  دوره  در  شد؛  برگزار  جراید  در  اعالن  چاپ  از  پس 
رقص،  موسیقي،  ورزش،  بازیگري،  فیلم برداري،  شامل  مختلفی 
ژیمناستیک، تاریخ لباس و ... تدریس می شد. اوگانیانس نتوانست 
دوره سوم را برگزار نماید. در سال ١3١۷ به هند رفت تا کار سپنتا 
را ادامه دهد ولی درگیر مسائل سیاسی شد. پس از جنگ جهانی 
دوم به ایران بازگشت و نام خود را پس از گرویدن به اسالم، رضا 
ارتباط  با سینما  تا  بار تالش کرد  نیز چند  از آن  نامید. بعد  مژده 

برقرار کند ولی توفیقی نیافت.

یک لحظه مکث کن . . . 

کاهش چربی خون 
با گیاهان دارویی

مناسب  آورنده های  پایین  از  آویشن  دم کرده 
چربی خون محسوب می شود.مصرف روزانه 
یک قاشق چای خوری پودر یا نیمکوب شده 
تره هم می تواند در کاهش  دانه  یا  سیاه دانه 
چربی خون موثر باشد. سیر، گشنیز، جعفری و 
شوید از سبزیجات موثر در کاهش چربی است. 
دم کرده شوید و لیمو عمانی یک ساعت پس از 

غذا می تواند در کاهش چربی خون موثر باشد.

برگ زیتون ، ضد میکروب و قارچ

از جمله خواص برگ زیتون، آنتی اکسیدان، 
ضد میکروب و قارچ ویروس تبخال است. 
برگ درخت زیتون قند خون را نیز کاهش می 
دهد.برای این کار، روی ۸ گرم خرد شده  برگ، 
یک استکان آب ریخته و مدت ۵ تا ١۰ دقیقه 
می جوشانیم، سپس صاف کرده و پس از سرد 
شدن میل می کنیم، این مقدار را می توان 3 یا 

4 بار در روز تکرار کرد.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 4163                         

534178269

127369548

698452713

249731685

851926374

763584921

376815492

415297836

982643157

جابجایی تخصصی با کامیون اتاق بزرگ مسقف جدول سودوکو
و مجهز به پتو و ضربه گیر برای سازمان ها ، 

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

با بیش از یک دهه کار / کارگر تنها جهت تخلیه 
و بارگیری اثاثیه منزل / صد در صد تضمینی 
جابجایی یخچال ساید بای ساید به شیوه کامال

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
00

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

تعمیرلوازم گازسوز خانگی و صنعتی
09158624439- جانی

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

فروش برنج ایرانی
 )از پنج هزار تومان به باال(

انواع ترشیجات 
 و سبزیجات شمال

 از تولید به مصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 
09055903525  - مهدی بابلی

مجری ذیصالح 6سقف 
آماده همکاری می باشد.

09150905729
09159151324

به دو نیروی برقکار ماهر 
و نیمه ماهر نیازمندیم.

09159625258
به یک فروشنده مرد 

با سابقه کار در پوشاک آقایان 
نیازمندیم.  09155622318

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان با حقوق و مزایای 
عالی جهت انجام امور بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 

طالقانی 2ساختمان آلما،واحد 203     32233854

کارگر ساده آقا و خانم ترجیحا مجرد 
جهت کار در رستوران نیازمندیم. 
32404190 -09359280927

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

یک شرکت معتبر پخش مواد غدایی 
به تعدادی بازاریاب با سابقه کار نیازمند 
است.  09365403880- 32237887

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

با توجه به راه اندازی سامانه الکترونیکی رسیدگی به گزارش های 
حوادث ناگوار و مشکالت کیفی تجهیزات پزشکی شما می توانید در 
صورت مشاهده مشکالت کیفی از قبیل نقص وسیله، اشکاالت ساخت 
و نشانه گذاری، خروجی نادرست ، خرابی های مکرر، عملکرد نامناسب 
وسیله، طراحی نامناسب، با مراجعه به پورتال الکترونیک اداره کل 
  WWW.IMED.IR تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت به آدرس 
و در بخش مشکالت کیفی تجهیزات پزشکی نسبت به ثبت گزارش 

اقدام نمایید، گزارش شما توسط کارشناس اداره کل تجهیزات پزشکی 
 وزارت بهداشت بررسی شده و به شرکت سازنده اعالم می گردد ، 
شرکت سازنده اقدامات الزم در راستای رفع مشکالت گزارش شده 
را به عمل آورده و اقدامات اصالحی الزم برای وسیله پزشکی مورد 

نظر انجام می پذیرد.
مرکز اطالع رسانی اداره غذا وکمیته مبارزه با قاچاق

 کاال معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ثبت گزارش مشکالت کنترل کیفی تجهیزات پزشکی 
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رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه 92 هزار هیئت مذهبی در کشور 
در  مذهبی  هیئت   1444 گفت:  دارد،  وجود 
خراسان جنوبی وجود دارد که از این تعداد 70 
هیئت مذهبی در بیرجند هستند.به گزارش ایسنا، 
عباسی مقدم، در مراسم اذن عزای حسینی که 
در آستان مقدس امامزادگان باقریه)ع( بیرجند 
برگزار شد، اظهار کرد: هیئت های مذهبی در 
طول تاریخ تشیع از عناصر اصلی تاثیرگذاری بر 

فرهنگ اسالمی بودند.
وی با بیان اینکه هیئت های مذهبی بزرگترین 
تشکل های مردمی در کشور هستند، افزود: این 
هیئت ها مستقیم زیر نظر رهبری فعالیت می کنند 
و ما به عنوان خادمین اهل بیت)ع( باید سربازان 

اینکه  بیان  با  باشیم.عباسی مقدم  فقیه  والیت 
سخنرانان و مداحان در ماه محرم به روشنگری 
بپردازند، اظهار کرد: با توجه به برنامه اعالمی از 
سازمان تبلیغات اسالمی باید تمام هیأت ها در 

سامانه طوبی ثبت نام کنند.

ضرورتتقویتگفتماندینیدرهیئتها
مدیر حوزه علمیه با بیان اینکه باید عزاداری ها در 
هیأت و مساجد با پیام عاشورا و تقویت حکومت 
اسالمی ارتباط داشته باشد، گفت: باید تقویت 
گفتمان دینی در هیئت ها صورت بگیرد . نصیرایی، 
در این مراسم  اظهار کرد: اگر از فرصت ماه محرم 
به خوبی استفاده نکنیم روزی حسرت از دست 
رفتن این فرصت ها را خواهیم خورد. وی با بیان 

اینکه شیعه انگلیسی برای مسلمانان نقشه کشیده 
است، افزود:امروز شیعه انگلیسی برای مسلمانان 
مرجع تقلید و مداح درست می کند و به دنبال 

براندازی نظام اسالمی است. 

عاشورافرهنگناب
محمدی)ص(رااحیاکرد

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالرضا)ع( نیز با 
اینکه احیای فرهنگ ناب محمدی)ص(  بیان 
از عاشورا نشأت گرفته است، گفت: رهبر معظم 
انقالب می فرمایند یکی از اهداف نهضت کربال 
و نهضت حسینی برگرداندن جامعه منحرف به 
خط اصلی است.  وی با بیان اینکه زمینه برای 
برگرداندن جامعه منحرف به خط اصلی وجود دارد، 

خاطرنشان کرد: زندگی با ذلت در کنار ظالمان و 
تحمل آن جز ننگ چیز دیگری ندارد.

نوفرستی اظهار کرد: اقدام امام حسین)ع( برای 

تشکیل حکومت اسالمی الگو بوده و امام راحل 
نیز از این الگو برای تشکیل حکومت و انقالب 

اسالمی استفاده کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال 
در مرحله نخست 118 میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری به استان ابالغ و 
100 درصد آن در بانک های عامل انعقاد قرارداد 
شد. رکنی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا 
اظهارکرد: از مجموع تسهیالت ابالغی تاکنون 90 

میلیارد تومان معادل 76 درصد آن پرداخت شده 
است.وی بیان کرد: در مجموع از بهمن ماه 96 
تاکنون 6 هزار و 200 طرح اشتغال به مبلغ حدود 2 
هزار میلیارد تومان در سامانه کارا ثبت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از این 
 تعداد، 2 هزار و 194 طرح مصوب و به بانک های

 عامل معرفی شده که تاکنون تسهیالت 433 
طرح پرداخت شده است.

خراسانجنوبیرتبهنخستکشور
دراجرایطرحمهارتآموزی

وی به سایر طرح های اشتغال اشاره کرد و گفت: 
براساس گزارش رسیده از دفتر معاونت اشتغال 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتهی به پایان 
مرداد ماه نسبت به وضعیت طرح های اشتغال 
در استان ها، خراسان جنوبی حائز رتبه نخست 
کشور در اجرای طرح مهارت آموزی در محیط 
کار واقعی شد.رکنی بیان کرد: براساس طرح 
مهارت آموزی در محیط کار واقعی با همکاری 
سازمان فنی و حرفه ای جوانان غیر شاغل 15 
تا 22 سال در کارگاه های مورد نیاز بازار کار 
به عنوان مهارت آموز مشغول به کار می شوند.

وی افزود: افزایش سطح مهارت افراد در محیط 
کار واقعی و ارتقای روحیه خالقیت و کارآفرینی 
در قشر جوان را می توان از اهداف اجرای این 
طرح عنوان کرد.رکنی اضافه کرد: تمامی مهارت 
آموزان در این طرح بیمه مسئولیت مدنی دارند 
خواهان  پذیرنده  های  بنگاه  دلیل  همین  به 
استفاده از این طرح اشتغال هستند.وی یادآور 
شد: خراسان جنوبی در نسبت تعداد مهارت آموز 
به سهمیه تعیین شده استان، رتبه دوم کشور را 
دارد و 215.4 درصد تعهد استان در اجرای طرح 
مهارت آموزی محقق شده در حالیکه میانگین 

کشوری 99.7 درصد است.
رکنی در ارتباط با طرح کارورزی فارغ التحصیالن 
دانشگاهی گفت: در این طرح حقوق و حق بیمه 
کارفرما  و  شده  پرداخت  دولت  توسط  کارورز 

هیچگونه هزینه ای به کارورز پرداخت نمی کند.

وی یادآور شد: در این طرح تمامی فارغ التحصیالن 
با دارا بودن شرایط الزم می توانند شرکت کنند و 
عالوه بر دریافت حقوق حداقلی و برخورداری از 
بیمه نسبت به افزایش مهارت خود اقدام کنند.وی 
اظهار کرد: خراسان جنوبی در نسبت تعداد کارورز 
به سهمیه تعیین شده رتبه پنجم کشور را داراست 
بدین صورت که میانگین کشوری 12 درصد و 

استان 27.5 درصد است.
 وی با اشاره به اجرای طرح اشتغال فراگیر به 
عنوان یکی دیگر از طرح های دولت در زمینه 
نرخ  با  تسهیالت  طرح  این  در  گفت:  اشتغال 
مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود.
رکنی افزود: در صورتیکه بنگاهی از این تسهیالت 
استفاده کند و اشتغال مدنظر تحقق یابد متقاضی 
تسهیالت می توانند از یارانه بین سه تا هفت 

درصد در آینده برخوردار شوند.

رئیس گشت های مشترک تعزیرات حکومتی 
به  تعزیرات  ویژه  طرح  گفت:  جنوبی  خراسان 
مناسبت ایام محرم و بازگشایی مدارس از دیروز 
)سه شنبه( در استان آغاز شد و با فعالیت گشت 
کشتگر  دارد.  ادامه  مهر  تا 17  مشترک  های 
ایرنا اظهار کرد: گشت های  با  در گفت و گو 
بازرسان  با حضور  تعزیرات حکومتی  مشترک 
و  معدن  صنعت،  سازمان  حکومتی،  تعزیرات 
تجارت، بهداشت و درمان، اتاق اصناف و بسیج 
اصناف برای جلوگیری از هرگونه گرانفروشی، 
کم فروشی و سایر تخلفات همزمان با ایام محرم 
در سراسر استان آغاز شد.وی افزود: گشت های 

سیار تعزیرات حکومتی همه ساله به منظور اجرای 
صحیح و اعمال قانون و نظارت بیشتر به وضعیت 
بازار تولید، توزیع و مصرف همچنین جلوگیری از 
افزایش قیمت برخی کاالها و خدمات پر مصرف 
از سوی افراد سودجو و فرصت طلب در سطح 
بازار انجام می شود. رئیس گشت های مشترک 
تعزیرات حکومتی بیان کرد: نظارت بر رعایت درج 
قیمت برای مصرف کننده، جلوگیری از عرضه 
اقالم نوشت افزار تقلبی، ممانعت از فروش اجباری 
لوازم التحریر و شناسایی مراکز بدون پروانه تولید 
از جمله اقدام های ناظران و بازرسان در طرح 
تشدید نظارت بازگشایی مدارس خواهد بود.وی 

گفت: همچنین در طرح تشدید ایام محرم نیز 
بازرسان و ناظران سازمان بر نحوه عرضه و توزیع 
مواد غذایی، آشپزخانه ها و اماکن مربوط به طبخ 
غذای نذری نظارت خواهند داشت. کشتگر یادآور 
شد: در پنج ماه گذشته توسط 149 اکیپ در قالب 
گشت مشترک 499 مورد بازرسی از واحدهای 
صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی استان انجام 
شد.وی ادامه داد: در این راستا 177 واحد صنفی در 
خصوص تخلفات احتمالی تذکر گرفتند، همچنین 
78 پرونده تخلف به 283 میلیون و 178 هزار ریال 
نیز تشکیل شد. وی افزود: مردم و شهروندان می 
توانند با مشاهده هرگونه تخلف صنفی مراتب را 

با شماره گویای 135 تعزیرات حکومتی یا 124 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به ماموران 

و بازرسان این ادارات گزارش دهند تا در اسرع 
وقت نسبت به آن رسیدگی شود.

 مانور شیفت ایثار با حضور فرمانده سپاه انصار الرضا )ع(
و جمعی از مسئوالن نظامی و اجرایی استان در 
شرکت کویرتایر برگزار شد. صبح دیروز مانور 
شیفت ایثار با حضور سردار قاسمی فرمانده سپاه 
انصار الرضا)ع(، شهرکی رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، رکنی مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر و 
جمعی از مسئوالن نظامی و اجرایی در شرکت 
کویر تایر برگزار شد.به گزارش تسنیم، همزمان 
با رزمایش اقتدار عاشورایی،  بسیج کارگری نیز 
اقدام به برگزاری مانور شیفت ایثار در سراسر 
کشور کرده که در این مانور کارگران بسیجی 
به جای شرکت در رزمایش میدان رزمی، در 
خود کارخانجات و واحدهای تولیدی اقدام به 
برگزاری شیفت ایثار می کنند. مانور شیفت ایثار 
با شکوهی خاص توسط کارگران عضو بسیج در 
کویرتایر برگزار شد و کارگران حاضر عالوه بر 
وظایف معمولی و محوله خود در اوقات فراغت 
دستمزد،  یا  و  کاری  اضافه  بدون چشم داشت 

فعالیت  هایی در راستای تقویت تولید و کمک 
به کارخانه و رونق تولید انجام می دهند.هدف 
از برگزاری این مانور احیای فرهنگ ایثار و از 
خودگذشتگی در سنگر تولید و خدمت است و 
شاید خدمات کارگران بسیجی در شیفت ایثار 
ناچیز باشد اما چون به صورت داوطلبانه و برای 
رضای خدا و در راستای احیای فرهنگ اسالمی 

ایثار و از خودگذشتگی است قطعاً موثر است.
اقتصادی همه جانبه ای که  با توجه به جنگ 
دشمنان علیه ایران تدارک دیدند کارخانه ها و 
واحدهای تولیدی خط مقدم مقابله با این جنگ 
اقتصادی هستند و کارگران بسیجی نیز وظیفه 
خود را در کمک به این جهاد اقتصادی انجام 
می دهند که نمونه بارز این عمل خداپسندانه صبح 

دیروزدرکارخانه کویرتایر اجرایی شد.

“کارگران”رزمندگان
جبههاقتصادیهستند

فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( گفت: کارگران فرزندان 

جبهه اقتصادی و رزمندگانی هستند که با تمام 
و  بدخواهان  تا دشمنان،  توان تالش می کنند 
کسانی که قصد تحریم ها را دارند نا امید کنند. 
قاسمی در حاشیه رزمایش خدمات رسانی ویژه 
بسیج کارگری )شیفت ایثار( و بازدید از خط تولید 
کارخانه کویرتایر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
کارگران فرزندان جبهه اقتصادی و رزمندگانی 
هستند که با تمام توان تالش می کنند تا دشمنان، 
بدخواهان و کسانی که قصد تحریم ها را دارند 
ناامید کنند. فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( خاطرنشان 
کرد: بر روی پای خود خواهیم ایستاد و موفق 
خواهیم شد و این مرحله سخت اقتصادی را که 
دشمن تصمیم گرفته ما را بر زمین بزند با موفقیت 

سپری خواهیم کرد.

۹۰میلیاردتسهیالتکمبهرهاشتغالبه
روستائیانوعشایرپرداختشد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از پرداخت 
90 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال با بهره 4 و 6 

درصدی به روستائیان و عشایر استان خبر داد. وی 
با بیان اینکه مشکالت برخی واحدهای تولیدی 
مانند سیمان باقران مربوط به گذشته است افزود: 
مسائل باید در این شرایط به صورت ویژه پیگیری 

و در جهت تقویت نظام باشد.

۳۰میلیاردتومانتسهیالترونق
اشتغالپرداختشد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از اعطای 
30 میلیارد تومان تسهیالت رونق از ابتدای امسال 
تاکنون خبر داد و گفت: در این مدت 90 میلیارد 
تومان تسهیالت روستایی و عشایری نیز پرداخت 
شده است.شهرکی در این رزمایش با بیان اینکه 
نگران تحریم نیستیم چون خود تحریم زاینده 
صنعت دیگری خواهد بود تصریح کرد: امروز 
توجه به نیازهای درون احساس می شود تا بتوانیم 
اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم و نیازهای کشور 
را تامین کنیم. وی به برگزاری کنگره 2 هزار شهید 
خراسان جنوبی اشاره و یادآور شد: بیش از 110 
میلیون تومان واحدهای تولیدی خراسان جنوبی 

به کنگره شهدا کمک کردند.

فرهنگایثاروتالشدرمجموعه
کارگریتبیینشود

رئیس سازمان بسیج کارگری سپاه انصار الرضا)ع( 
گفت: شیفت ایثار در مواجه و پاسخ به تالش 
دشمن و جا انداختن فرهنگ ایثار و تالش در 
کشور  سراسر  در  کارگری  مجموعه های  بین 
ابالغ شده است.  محمدی اظهار کرد: شیفت 
ایثار از سازمان بسیج مستضعفین کشور و سازمان 
تخصصی بسیج کارگری کشور مبنی بر اینکه در 
سراسر کشور برنامه ای تحت عنوان شیفت ایثار 
برنامه ریزی شود ابالغ شده است. وی افزود: این 
برنامه در پاسخ به توطئه های دشمن است که 

درصدد است هر طور شده وضعیت اقتصادی و 
صنعتی ما را به چالش بکشند.

محمدی یادآور شد: در حال حاضر در 19 کارخانه 
و واحد تولیدی برنامه ریزی شد که 3 کارخانه و 
در  سمبل  و  نمادین  صورت  به  تولیدی  واحد 
مرکز استان و مابقی در شهرستان های استان 

برنامه ریزی شده است.
محمدی بیان کرد: در این رزمایش، کارگران کار بر 
زمین مانده ای که در شیفت کاری معمولی فرصت 
رسیدگی نباشد انجام می دهند و هدف اصلی این 
طرح جا انداختن فرهنگ روحیه کار و تالش 
در کارخانه ها است هرچند با توجه به مشکالتی 
که در واحدهای تولیدی و جامعه کارگری وجود 
دارد روحیه ای برای کارگر نمی ماند و جا انداختن 
فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی کار بسیار سختی 
است.وی افزود: معتقدیم با توجه به روحیه قناعتی 
که مردم خراسان جنوبی دارند هنوز این امید وجود 
دارد که بتوانیم روحیه یأس و ناامیدی که دشمن 
حاکم کرده است را از بین ببریم و روحیه امید را در 
کارخانه ها القا کنیم.وی گفت: امروز به نمایندگی 
از 19 واحد تولیدی خراسان جنوبی این طرح  در 

کارخانه کویرتایر انجام شد.
مدیرعامل شرکت کویرتایر نیز در این مراسم 
اظهار کرد: امروز خوشبختانه 95 درصد ظرفیت 
مجموعه کویرتایر فعال است و این امر همان ناامید 
کردن دشمن است. امروز به عنوان کارگر و سرباز 
جبهه اقتصادی محکم ایستاده ایم و اجازه نخواهیم 
داد دشمن خوشحال شود. گفت: سربازان جبهه 
اقتصادی در خدمت مقام معظم رهبری توانستند 
از دو بلوک شرق و غرب، شرق را با خود همراه 
کنند اما غرب هنوز مقاومت می کند و یقین داریم 
به زودی غرب نیز در اثر همین ایستادگی ها به زانو 
درآید. امروزه در خط تقدم همه ایستادگی ها جبهه 

اقتصاد بر کار و کارگری است.

رزمایش شیفت ایثار در خراسان جنوبی برگزار شد

رئیس گشت های مشترک تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی:

فعالیت بیش از 1400 هیئت مذهبی در استان

100 درصد تسهیالت اشتغال انعقاد قرارداد شد

طرح ویژه تعزیرات حکومتی آغاز شد

* به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان تعداد کشته 
های تصادفات از ابتدای شهریور تاکنون نسبت به مدت 

مشابه سال قبل حدود 7 درصد کاهش داشته است.
*رئیس شورای هیئت های مذهبی  گفت:ایستگاه های 

صلواتی غیرمجاز در استان جمع آوری می شوند.
*مدیرکل صدا و سیمای استان امروز با حضور در 
واحد مرکز الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )سامد( به 

سؤاالت مردم پاسخ داد.
*به گفته رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت های 
ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان طرح ارتقاي 
مهارت بنیادی تربیت بدنی آموزگاران پایه در قالب 40 

ساعت آموزشی آغاز شد.
*خانواده دانشگاهیان دانشگاه بیرجند تابستان امسال از 
کالسهای آموزشی طرح اوقات فراغت تربیت بدنی این 

دانشگاه استقبال کردند.
*رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: الشه یک نفر 
شتر به دلیل تب دار بودن در کشتارگاه دام نهبندان از 

چرخه مصرف انسانی خارج شد.

اخبار کوتاه

ری
صا

س :ان
عک

یادمان شهدای استان

“ ای مردم دلیر! امام عزیز را تنها نگذارید و مطیع فرمانش باشید، به خودسازی مشغول 
شوید و برای آخرت توشه بردارید و عمر خود را بیهوده هدر ندهید که دنیا فانی است“

شهید حسین ثقفی فر

حامی یابی برای ایتام در حاشیه 
همایش شیرخوارگان حسینی

در  ایتام  برای  یابی  حامی  پایگاه   34 صداوسیما- 
حاشیه همایش سراسری شیرخوارگان حسینی، برپا 
می شود. رفیعی معاون توسعه مشارکت های مردمی 
 کمیته امداد  خمینی)ره( استان گفت: عزاداران حسینی 
می توانند با مراجعه به این پایگاه ها با ثبت نام  در طرح 
های اکرام ایتام و محسنین، حمایت مادی و معنوی از 

ایتام را برعهده بگیرند.
جشنواره های شنای پدر و پسر، 

مادر و دختر

و  اجتماعی  دادرس مقدم-رئیس سازمان فرهنگی 
ورزشی شهرداری بیرجند گفت: جشنواره های شنای 
پدر و پسر و مادر و دختر به همت سازمان فرهنگی، 
شد.  برگزار  بیرجند  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
قالسی مود اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره 
ها توسعه کمی و کیفی و همگانی کردن این ورزش، 
و  خانواده  در  مادر  و  پدر  با  فرزندان  روابط  تحکیم 
ارتقای سالمت اجتماعی در بین شهروندان می باشد.
وی افزود: برگزاری این جشنواره ها می تواند کمک 

موثری در پیشرفت این رشته ورزشی داشته باشد.

برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی 
در 150 نقطه  استان

ایسنا-نماینده مجمع جهانی حضرت علی اصغر)ع(  
روز گذشته در نشست خبری اظهار کرد: همایش 
شیرخوارگان حسینی امسال همزمان در 5500 نقطه 
از ایران و 41 کشور جهان  و 150 نقطه از استان 
برگزار می شود.مالکی با بیان اینکه همایش همزمان 
با سراسر کشور در اولین جمعه ماه محرم در استان 
برگزار خواهد شد، افزود: همایش شیرخوارگان حسینی 
در مرکز استان در سه نقطه مصلی المهدی)عج(، 
آستان مقدس امامزادگان باقریه)ع( و سالن شهیدین 
قاسمی برگزار خواهد شد. وی بیان کرد: سخنرانی در 
راستای نهضت حسینی و امربه معروف و نهی از منکر، 
مداحی و عزاداری، گهواره گردانی و خواندن نذرنامه 
مادران از برنامه های همایش است. مالکی با بیان 
اینکه امسال 10 هزار دست لباس در استان توزیع 
خواهد شد، یادآور شد: همچنین کسانی که نذر تهیه 
لباس دارند می توانند به ازای هر دست لباس مبلغ دو 
هزار تومان را به شماره حساب 879548865 و شماره 
کارت 6037707000126965 بانک کشاورزی واریز 
کنند تا مجمع جهانی حضرت علی اصغر)ع( در استان 

به نیابت از آن ها لباس ها را تهیه و توزیع کند.

بیرجند سیاه پوش شد

مناسبت  به  گفت:  بیرجند  مقدم-شهردار  دادرس 
فرارسیدن ماه محرم شهرداری اقدام به سیاه پوش 
نمودن شهر نمود. جاوید اظهار کرد: انجام تبلیغات 
محیطی و نصب پرچم های عزاداری موجب می شود 
تا همگان فضای ماتم و عزا را درک کنند. وی هویت 
بخشی سیمای بصری و فضاسازی تبلیغاتی شهر در 
میادین آزادی، تمنای باران، امام خمینی )ره(، ابوذر، 
... را از جمله اقدامات شهرداری  قدس، فرهنگ و 
بیرجند دانست.جاوید از نصب پرچم های ثابت در 
بلوارهای شهید صیاد شیرازی، شهید ناصری، بلوار 
پیامبر اعظم )ص( و ... خبر داد و یادآور شد: سازمان ها 
و مناطق شهرداری نیز نسبت به فضاسازی محدوده 

اطراف هر اداره اقدام نموده اند. 

آزادی 29 زندانی جرائم غیر عمد

صداوسیما- مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
گفت:  29 زندانی جرائم غیر عمد استان با کمک های 
مردمی در برنامه ماه عسل آزاد شدندو به آغوش خانواده 
بازگشتند. هاشمی افزود: مجموع بدهی این افراد بیش 
از 3 میلیارد و 200 میلیون تومان بود. وی گفت: از این 
مبلغ حدود 2 میلیارد و 699 میلیون تومان شکات پرونده 
ها گذشت کردند. هاشمی افزود: 472 میلیون تومان هم 
از محل کمک های مرحله اول برنامه ماه عسل برای 
آزادی این زندانیان هزینه شد.وی گفت: 30 میلیون 
تومان هم از محل سایر کمک های مردمی برای آزادی 

این افراد از طریق ستاد دیه پرداخت شد.

تست بیش از 1200 راس گاو علیه 
بیماری سل در قاینات

غالمی- 1205 رأس گاو در قاین از ابتدای امسال 
تاکنون بر علیه بیماریهای سل و تب مالت پایش شدند. 
رئیس شبکه دامپزشکی قاین با بیان اینکه این پایش 
در سه نوبت انجام شد، گفت:  در طرح پایش عالوه 
بر کنترل بیماری، امکان شناسایی دام بیمار هم  وجود 
دارد.محمودی افزود: خوشبختانه با اقدامات بهداشتی، 
تشخیصی و پیشگیرانه دامپزشکی در این مدت، موردی 
از این بیماری در جمعیت گاو  و گوساله شهرستان 

مشاهده نشده و این بیماری تحت کنترل است.

ثبت نام مدارس ادامه دارد

 مهر- سرپرست اداره کل آموزش و پرورش گفت:
 16 هزار و 500 کالس اولی برای سال جاری ثبت 
نام کرده اند. موسوی کیا بیان کرد: تاکنون 16 هزار و 
500 کالس اولی برای ورود به مدارس استان ثبت نام 
کرده اند. وی با بیان اینکه در مجموع 88 هزار و 500 
دانش آموز ابتدایی خراسان جنوبی، مهر به مدرسه می 

روند، افزود: روند ثبت نام تا اول مهر ادامه دارد.

انفجار 405 جان دو نفر را گرفت

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: یک دستگاه 
سواری پژو 405 در کیلومتر 43 محور نهبندان واژگون 
شد که بر اثر انفجار خودرو، راننده و سرنشین آن جان 
باختند. رضایی اظهار کرد: این حادثه ظهر دیروز رخ 
داد و علت آن نبود توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه 
و تخطی از سرعت مطمئنه بوده است. وی بیان کرد: 
این خودرو سوخت قاچاق حمل می کرد که بعد از 

واژگونی مواد سوختی آتش گرفت.

آغاز جشنواره ورزشی هاکی
 منطقه 2 کشور در بیرجند

 رقابت های هاکی منطقه 2 کشور با حضور استان های 
گلستان، مازندران، سمنان، خراسان رضوی و جنوبی در 
3 گروه هاکی 3 و 2 و مینی هاکی از صبح دیروز در 
سالن شهیدین قاسمی بیرجند آغاز شد. در دیدارهای 
بر 2  صبح دیروز در هاکی 3، خراسان رضوی 21 
مازندران را مغلوب کرد و تیم خراسان جنوبی 3 بر 1 از 
سد نماینده گلستان گذشت.در مینی هاکی هم گلستان 
10 بر 0 در مقابل خراسان جنوبی پیروز شد و سمنان 

هم 4 بر 1 خراسان رضوی را شکست داد.

2 مدال ورزشکاران خراسان جنوبی در 
مسابقات دو و میدانی کارگران کشور

زهرا بازدیدی در دوی 100 متر مسابقات دو ومیدانی 
قهرمانی کارگران کشور مدال طال را از آن خود کرد.

همچنین فرزانه شاهبیگی در ماده پرش ارتفاع مدال 
برنز را کسب کرد.فریبا اختری در دوی 200 متر نفر 
چهارم و در دوی 1500متر در رده ششم قرار گرفت.

دو  پیست  در  شهریور  تا 19  از 17  مسابقات  این 
ومیدانی تختی اردبیل برگزار شد.

نوای کاروان نینوا به گوش می رسد

کاروان  از حرکت  نینوا  نمادین  قافله  مهر-مسئول 
نمادین نینوا در بیرجند خبر داد. مساح بیان کرد: کاروان 
نمادین نینوا به همت برخی از هیئت های مذهبی 
اجرایی  های  دستگاه  از  برخی  و همکاری  بیرجند 
استان در بیرجند به حرکت در می آید.وی با بیان 
اینکه این کاروان دوم محرم در بیرجند حرکت می 
کند، اظهار کرد: در این کاروان شعارهایی با موضوع 
امام حسین)ع( استفاده شده و اسامی شهدای عاشورا را 
به تصویر می کشد. مساح با بیان اینکه در این کاروان 
از محمل و کجاوه هایی سنتی استفاده می شود، افزود: 
همچنین گهواره  نمادین حضرت علی اصغر )ع( در 
این کاروان وجود داشته که بچه ها آن را به دوش 
می کشند.وی بیان کرد: در این کاروان تالش شده 
است که از محتوای رسانه ای و آیینی سایر حکومت 
ها استفاده شود. وی افزود: تمام لباس هایی که برای 
این کاروان  تهیه می شود، حاصل تالش هم استانی 
ها است.مساح بیان کرد: این کاروان امروز، از انتهای 
خیابان کارگران به حرکت در می آید و در مسیر خیابان 

های اصلی شهر به راه می افتد.

کنگره 2 هزار شهید آذر امسال 
برگزار می شود

ایرنا-مسئول سازمان بسیج رسانه گفت: طبق آخرین 
اخبار، زمان برگزاری کنگره ملی 2 هزار شهید استان 
آذر ماه امسال است. رضایی روز سه شنبه در نشست 
هم اندیشی مدیران رسانه و خبرگزاری های خراسان 
جنوبی با موضوع کنگره ملی 2 هزار شهید و برنامه 
های هفته دفاع مقدس افزود: مهر ماه سال جاری 
سه اجالسیه برگزار می شود و دلیل جابه جایی زمان 
برگزاری این کنگره، برگزاری آن در چند استان دیگر 
است.وی اظهار کرد: تاکنون برنامه ریزی های زیادی 
در خصوص کنگره ملی 2 هزار شهید انجام شده اما با 
توجه به حجم باالی کارها، اجرای اقدامات باید شیب 
تندتری نسبت به قبل داشته باشد. وی بیان کرد: 
کارگروه رسانه کنگره شهدای استان با مدیریت صدا و 
سیما است. وی گفت: یکی از برنامه های هفته دفاع 
مقدس استان، رزمایش اقتدار عاشورایان و تجمع 20 
هزار نفری بسیجیان در بیرجند است که باید توسط 

رسانه های استان به آن پرداخته شود.
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امام حسین علیه  السالم فرمودند :
أنَا قَتیُل الَعبََرةِ الیَذُکُرني مُؤمٌِن إالّ استَعبََر

من کشته اشكم؛ هر مؤمنی مرا یاد کند، اشكش روان شود.
)بحار األنوار: ج 44، ص 284(

  

نماینده استان موافقت خود را 
با طرح شفافیت آراء اعالم کرد

بعد از مخالفت مجلس با یک فوریت طرح شفافیت 
آرای نمایندگان، امیرآبادی فراهانی، نماینده قم اعالم 
کرد که می خواهد از اول مهر به صورت داوطلبانه آراء 
خود را نسبت به طرح ها و لوایح اعالم کند. بعد از 
این خبر بسیاری از نمایندگان از جمله نظر افضلی، 
با  را  خود  موافقت  اعالم  جنوبی  خراسان  نماینده 
پبوستن به »کمپینی به نام شفافیت آراء« بیان کردند.

سلحشوری تاوان پشت پا زدن 
به عافیت طلبی را می پردازد

رئیس جمهور  ویژه  دستیار  موالوردی،  شهیندخت 
گفت:  مجلس  در  سلحشوری  پروانه  نطق  درباره 
پروانه سلحشوری در مقام ایفای وظایف نمایندگی، 
تاوان پایبندی به سوگند خود و پشت پا زدن به عافیت 
طلبی را می پردازد. امثال او  با به جان خریدن انواع 
تهدیدها، توهین ها و تحقیرها به صندلی های سبز 
مجلس اعتبار می بخشند، به جای قدر دیدن و بر صدر 
نشستن، انگشت های اتهام به سمت آنان نشانه نرود.

بهترین راهکار عبور از بحران 
برگزاری همه پرسی است 

بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید با تأکید بر 
اینکه در شرایط فعلی بهترین راهکار عبور از بحران، 
و  اصولگرا  االن  گفت:  است،  همه پرسی  برگزاری 
اصالح طلب، دولت و مجلس، همه و همه از مردم دم 
می زنند. من ندیدم کسی آرای مردم را زیر سؤال ببرد. اگر 
واقعاً رأی مردم را قبول داریم در عمل آن را نشان دهیم.

»خودنظام پنداری«  برخی مسئوالن 
مانع تفاهم ملی شده است

جوادی حصار، تحلیلگر سیاسی گفت:  به نظر من 
دستیابی به هدفی مثل تفاهم ملی، ابزار مختص به خود 
را می طلبد که اولین ابزار آن، این است که هیچ کسی 
خود را معادل نظام تلقی نکند. در واقع این خودنظام 
پنداری برخی مسئوالن حصاری دور آنها کشیده که 
ورود به آن حصار را غیرممکن کرده و این آفت است.

دادستانی در مورد خبرسازی  درباره 
زوار امام رضا)ع( اعالم جرم کند 

رئیس قوه قضاییه گفت: باید در مقابل دشمنی که به 
آبروی زوار امام رضا هم رحم نمی کند، به هوش باشیم. 
ممکن است چند نفری در گوشه ای تخلف کرده باشند 
که باید در جای خود رسیدگی شود، اما برجسته کردن 
موضوع و تعمیم آن به زوار عراقی امام رضا توسط برخی 
مستلزم اعالم جرم دادستانی است. انسان متاسف می شود 
گویی اینان متوجه نمی شوند که خط فتنه دشمن چیست.

تحرکات تروریست ها ایران 
را مجبور به اقدام تالفی جویانه کرد

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در خصوص 
شمال  در  ها  تروریست  مواضع  به  موشکی  حمله 
عراق گفت: این انتخاب مطلوب ایران نبوده و نیست؛ 
شهادت  به  در  ویژه  به  ها  تروریست  تحرکات  اما 
ایرانی،  کف  بر  جان  سربازان  و  مرزبانان  رساندن 
نیروهای مسلح ایران را ناچار کرد که اقدامی تالفی 
جویانه، بازدارنده و حتی بر اساس برخی اطالعات 
موثق دریافت شده اقدامی پیشدستانه انجام دهند.

کیهان ارشدترین سخنگوی جریان 
»نه به دیپلماسی« در ایران است

 حسام الدین آشنا در واکنش به سخنان مسئول روزنامه 
کیهان درباره حضور و یا عدم حضور روحانی در سازمان 
ملل گفت: کیهان قدیمی ترین و ارشدترین سخنگوی 
جریان کوچک ولی قدرتمند »نه به دیپلماسی« در ایران 
معاصر است. کیهانیان غیاب را »پاسخ دندان شکن« 
یاد داشته  و حضور را »بی دستاورد« می دانند. به 
باشیم حتی در دعواهای خیابانی هم »اهانت های بی 
وقفه« را با »خودداری از حضور« پاسخ نمی دهند.

حمله به کنسولگری ایران را حمله 
به خود قلمداد می کنیم

ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق گفت: به آتش 
کشیدن کنسولگری ایران در بصره، تنها علیه  ایرانی ها 
نبوده بلکه آن را علیه خود نیز می دانیم، این افرادی که 
حمله کردند نماینده ملت و  دولت عراق نیستند. به 
زودی مشخص خواهد شد که این افراد غریبه از سوی 
چه عناصری به خدمت و تحریک شدند که خواهان 
هستند. ایران  با  آن  روابط  و  عراق  به  زدن  ضربه 

پشیمان نیستم ولی از دولت طلبکارم

سیدمهدی طالقانی فرزند مرحوم طالقانی گفت: من 
قبول نداشتم که این دولت میراث دار هاشمی است 
ایشان  بین گزینه های موجود،  در  فکر می کردم  و 
را می کردم  فکر  این  فقط من  نه  است.  مناسب تر 
را  فکر  همین  هم  دیگر  نفر  میلیون  که ۲۳، ۲۴ 
می کردند و به ایشان رأی دادند. فکر غلطی نبوده 
است، ولی مثل خیلی ها که االن می گویند پشیمانیم، 
من هنوز نگفته ام پشیمانم، ولی از دولت طلبکارم.

قدرت سپاه اجازه نمي دهد آمریکا امنیت  را از بین ببرد

الریجانی، رئیس مجلس با اشاره به اینکه آمریکا تصور 
می کند می تواند مردم را از انقالب جدا کند، گفت: آمریکا 
با فشار بر روی مردم تصمیم دارد آن ها را نگران کند اما 
نمی داند مردم ما محکم و مقاوم بوده و با وحدت خود 
اجازه نمی دهند استقالل و امنیت کشور از بین برود. 
آمریکا در غرب، جنوب شرق و شمال غرب ایران تمام تروریست ها را مجهز 
کرده اما قدرت سپاه پاسداران اجازه نمی دهد آن ها امنیت ملت را از بین ببرند.

گله مندیم که مسئوالن از ظرفیت بسیج  استفاده نمی کنند 

سردار غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین با 
تأکید بر اینکه انقالب اسالمی مینیاتوری از عاشورای 
حسینی است، اظهار کرد: حرکت امام حسین )ع( 
راه رشد دین خدا  بود که  ما گوشزدی  برای همه 
خواست  نمی  را  پیام  این  دشمن  ولی  باشد  میسر 
برتاباند. وی با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی فعلی دولت می تواند از 
 ظرفیت های عظیم بسیج در حل مشکالت استفاده کند، گفت: ما گله مندیم

رئیس  حاجی بابایی،  حمیدرضا 
گفت:  والیی  نمایندگان  فراکسیون 
نمی داند  دولت  می کنم  فکر  من 
دولت  است.  چند  چند  خودش  با 

گرفتاری های خودش را دارد. دوست 
بوی  و  رنگ  من  حرف های  ندارم 
سیاسی داشته باشد یا بی انصافی باشد، 
اما احساس می کنم دولت می خواهد 
برخی از وزرا را نداشته باشد. وی ادامه 

داد: دولت می خواهد هزینه را پرداخت 
نکند. مثاًل می گوید فالن وزارتخانه 
چون  چرا؟  کنیم  وزارتخانه  دو  را 
وزیری  اگر  نمی خواهد.  را  وزیر  این 

را نمی خواهید بردارید، ولی شرکای 
باالخره  نمی دهند.  اجازه  انتخاباتی 
عموها و عموبزرگ ها و بابابزرگ های 
دولت در اطراف رئیس جمهور فراوان 
انتخابات  در  کدام  هر  که  هستند 

زحمت کشیده اند و سهم دارند. من 
نمی خواهم بگویم این لزوما خوب یا 
بد است؛ کار مملکت جلو برود، همین 
هم خوب است. خروجی برای مملکت 
مهم است، اما دولت نمی تواند. حس 
می کنم در دولت جزیره های گوناگونی 
وجود دارد که اینها هیچ همگونی با 
معتقدیم  ما  افزود:  وی  ندارند.  هم 
تکلیف داریم که مطابق با نیاز مردم، 
هم مجلس و هم دولت را حمایت 
کنیم و هم نقد کنیم. حمایت کنیم تا 
این خودرو راه برود، نقد کنیم تا در 
پیچ و خم ها این خودروی خطرناک 
است  ممکن  که  جایی  تا  نرود.  راه 
باید این اتوبوس را حفظ کرد تا به 
شکلی جلو برود که بتواند مسافرها را 
به سالمت ببرد. مانند مادری که هم 
دوست دارد بچه را حفظ کند و هم 
دوست دارد این بچه را تربیت کند.

دولت مي خواهد برخي از وزرا را نداشته باشد ولي شرکاي 
انتخاباتي اجازه نمي دهند

رئیس  پیشه،  فالحت  ا...  حشمت 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
بهانه  امروز  گفت:  مجلس  خارجی 
فکری،  هم  از  خودداری  برای  ای 
ارائه نقدهای سازنده با هدف اصالح 
امور و مسئولیت پذیری وجود ندارد و 
انتظار مردم نیز از مسئوالن این است 
که با کمک یکدیگر با شناخت دقیق 
شرایط موجود برای مقابله با تشدید 
حل  و  دشمنان  های  کارشکنی 
مشکالت اقتصادی کشور اقدام کنند.
فالحت پیشه با تاکید بر اینکه نقد 
با  باید  را  دولت  عملکرد  به  نسبت 
دید درمان ارائه کرد، گفت: به جای 
نمک پاشیدن بر زخم ها باید آنها را 
مرهم گذاشته و تیمار کرد، از سویی 
مردم نیز دنبال مقصر نیستند و انتظار 
زودتر  چه  هر  مشکالت  که  دارند 
نباید  هم  مسئوالن  شود.  برطرف 

مقصریابی کرده و یکدیگر را متهم 
کارشکنی  و  ها  دشمنی  کنند. وی 
های آمریکا با مردم ایران و انقالب 
اسالمی را آشکار و غیرقابل کتمان 

دانست و اظهار کرد: کینه و بغض 
دولتمردان آمریکا نسبت به افزایش 
اسالمی  جمهوری  نفوذ  و  قدرت 
ایران باعث شده تا آنها تمام تالش 
به  شرایط  این  تقلیل  برای  را  خود 

کار گیرند و از هیچ اقدامی در این 
مسیر فروگذار نمی کنند. وی افزود: 
جمهوری اسالمی ایران برنامه تعامل 
دیپلماتیک بی سابقه ای را در چند 

سال گذشته در پیش گرفت که منجر 
به انعقاد تفاهم نامه برجام شد و در 
این مدت نیز تعهدات خود در قبال 
آن را به طور کامل به انجام رساند 
و همکاری های گسترده را آغاز کرد.

مردم دنبال مقصر نیستند و انتظار دارندکه مشکالت برطرف شود
 مسئوالن نباید مقصریابی کرده و یکدیگر را متهم کنند

حمله به دانشمندان هسته اي عواقب جدی دارد  

صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: امیدواریم 
توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی ادامه یابد، در 
غیر این صورت برنامه هسته ای کشور تسریع خواهد 
شد. اگر یک حمله دیگر علیه دانشمندان هسته ای ایران 
انجام شود، پیامدهای آن ناگوار خواهد بود. خروج رئیس 
جمهور آمریکا از توافق هسته ای وی را در طرف بازنده تاریخ قرار داد. این توافق 
می توانست راه را برای ایجاد اعتماد و اطمینانی که از دست داده بودیم، هموار کند.

آیین سنتی علم بندان در بیرجند * عکس: مجتبی گرگیتجلیل از منتخبان صدا و سیمای استان در جشنواره بیست ویکم تولیدات رادیویی و تلویزیونیجشنواره بین المللی قصه گویی -  بیرجند و بشرویه

خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(09303102285 - 32454577 - 056 هیئت انصارالشهدا بیرجند
با سخنرانــی

حجت االسالم حیدرنژاد از تهران
با نوای گرم آقایان: 

کربالیی رضا هامونی،کربالیی حسن کاری،کربالیی ابوالفضل راستگار
زمان و مکان: از دوشنبه 97/06/19 به مدت 12شب،بعد ازنماز مغرب و عشاء

انتهای بلوارشهیدمدرس،میدان جماران،مسجد امام هادی علیه السالم

مراسم اقامه عزای دهه اول محرم
سخنران:

حجت االسالم و المسلمین حاجی آبادی
با نوای آقایان:

جهان زاده/ قاضی زاده/گورکانی 
هاشمی/ هادی زاده 

زمان و مکان:  از اول محرم به مدت10شب/ بعد از نماز مغرب و عشاء )مهدیه(

ضمنا در پایان جلسه مهمان سفره پربرکت آن حضرت خواهیم بود.

گلفروشي گلين گل با افتخار تقديم مي كند
٣٠ درصد تخفيف ويژه سفارشات خير مقدم از حجاج محترم و بازگشايي مدارس 

ابتداي مدرس 15)داخل میالن (-  زربان   32354295

جناب آقای مصطفی بکتاش
افتخارآفرينی شما را در 

رکورد شکستن یک تن سنگ
 و قرار گرفتن در ردیف قویترین مردان

 استان خراسان جنوبی
تبريک عرض نموده، 

 برايتان آرزوی سالمتی و موفقيت بيش از پيش داريم.
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