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دفاع مقدس؛ امتداد 
حماسه بزرگ عاشورا

عصر عاشورا مثل هر سال فرصتی را 
کنار گذاشتم تا مهم ترین روزنامه ها 
و سایتهای خبری دنیا را مرور کنم و 
بازتاب مراسم عاشورا را در آنها ببینم. 
برایم جالب بود مراسمی با چنین عظمت 
و بزرگی را چگونه به تصویر می کشند،  
همانطور که همیشه برایم جالب بوده 
مراسم حج، مراسم روز قدس یا مراسم 
دهند.  می  بازتاب  چگونه  را  اربعین 
فکر می کنید چه نوشته بودند؟ یا چه 
تصویرهایی را منتشر کرده بودند؟ نیمی 
از آنها از چنین مراسم میلیونی هیچ 

نگفته بودند و آن ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4169

5سالی ۲۱ میلیارد تومان خسارت گرد و غبار به  استان۹۵۰5 برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس اجرا می شود 5فرمانده جدید انتظامی بیرجند معرفی شد

رضایت کامل حجاج  ازخدمات  فرودگاه   
    صفحه 6

عکس: امیر آبادی

مدیر کل فرودگاه های استان درباره عملکرد فرودگاه بیرجند عنوان کرد:

خراسان جنوبی سوگوار سید و ساالر شهیدان/5

رونق گردشگری از رهگذر ترویج بازی های بومی  و محلی

در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری بیرجند دوشنبه گذشته 
برگزار شد. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بیرجند اظهار کرد: 
استمرار فعالیت های ورزشی و هنری نیازمند یک عقبه مالی است و ...  ) ادامه در صفحه 5( 

سامانه سپند برای پایش ناوگان دانش آموزی راه اندازی شد

رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری بیرجند در جلسه کارگروه ماده 
18 سرویس مدارس از راه اندازی سامانه سپند به منظور پایش ناوگان دانش آموزی در شهر 
بیرجند خبر داد و گفت: ثبت نام متقاضیان سرویس مدارس در سال ...  ) ادامه در صفحه 5( 
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همکار گرامی جناب آقای محمدرضا لکزایی
بازگشت پیکر پاک پدر گرامی تان

 شادروان شهید احمد علی لکزایی
 پس از 33 سال انتظار، فراق شما را به وصال مبدل کرد. 

ضمن عرض تبریک و تسلیت، از خداوند به حرمت ایام محرم 
صبر و آرامش و توفیق ادامه راه شهیدان را برایتان آرزومندیم.

 مدیر و پرسنل سازمان بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی

خانواده محترم بخشی گیو
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت شادروان

 مهندس محمد بخشی گیو )کارشناس رسمی دادگستری(
 موجب تأثر و تألم گردید. ضمن ابراز مراتب همدردی، از درگاه ایزد متعال 
برای آن فقید سعید علو درجات  و برای بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی 

و طول عمر با عزت مسئلت می نماییم.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

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

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت خواهر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تان 
تسلیت عرض نموده، برای شما و بازماندگان محترم صبر و شکیبایی از خداوند متعال 

خواستاریم. ما را در غم خود شریک بدانید.

مدیریت و کارکنان شرکت مینا کان
طراحی وب سایت    09120770609)معدن مس قلعه زری(

جناب آقای سید مسعود زجاجی
 عضو محترم کمیته تبلیغات مجمع خیرین سالمت

 استان خراسان جنوبی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

معاون امور مشتریان مدیریت شعب بانک کشاورزی 
خراسان جنوبی

که نشان از تجربه و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض 
نموده، موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی- بیمارستان ایران مهر

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

با نهایت تأثر، فقدان خواهر مکرمه را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان برای آن فقیده 
 سعیده رحمت و غفران الهی و برای جناب عالی و خاندان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

  سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان 

محمدحسین شاه بیکی
را به اطالع می رساند: 

به همین مناسبت مراسم تشییع پیکر آن روانشاد  امروز شنبه 
۹7/6/3۱ ساعت ۱6  از محل سالن غسالخانه)بهشت متقین( 
امتنان است ارجمند موجب   برگزار می شود، حضور سروران 

خانواده های:شاه بیکی، عبدالهی و فامیل وابسته

جناب آقای سید مسعود زجاجی
معاون محترم امور مشتریان مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی

انتصاب بجا و ارزشمند شما بزرگوار را که مبین لیاقت، شایستگی، تعهد، تخصص و تجربه 
وافرتان می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، طول عمر با عزت و سربلندی شما را 

از درگاه باریتعالی آرزومندیم.
گروه کوهنوردی بانک کشاورزی خراسان جنوبی

پیام رئیس دانشگاه بیرجند
 به مناسبت آغاز سال تحصیلی

 و هفته دفاع مقدس
ماه مهر، شروع فصل خاطره انگیز پاییز، فصلی پر از نشانه های خالق هستی، بهار علم آموزی 
و دانش اندوزی و آغاز حرکت دوباره، با نشاط و پرانرژی آینده سازان جوان در مسیر 

پیشرفت علمی برای توسعه پایدار و رشد و تعالی ایران عزیز است.
مهر همچنین یادآور حماسه آفرینی های مردان و زنان غیور در دفاع از مام میهن و 

ارزش های واالی انسانی است که در دوران 8 سال دفاع مقدس، متجلی گردید.
امسال شروع سال تحصیلی در تقارن با ماه محرم و قیام و حماسه حسینی و هفته 
شکوهمند دفاع مقدس، موجب معطر شدن فضای دانشگاه به رایحه عزت و افتخار 
حسینی و دمیدن روح شور و حماسه در کالبد آن شده است که تقارنی بسیار معنوی 
و فرصتی مغتنم برای تجدید حیات مادی و معنوی با معیار و میزان زندگی عزتمندانه 
حضرت اباعبدا... الحسین )ع( و الگو قرار دادن آن حضرت و شهیدان واالمقام در مسیر 

زندگی است.
دانشگاه به عنوان مبدأ تحوالت و مهم ترین مرکز انسان سازی و تربیت علمی، فرهنگی 
و اخالقی جوانان فرهیخته این مرز و بوم در شرایط و اقتضائات کنونی به همت نسل 
جوان، پویا و اندیشمند دانشگاهی، تالش می کند تا در ارتباط و تعامل مؤثر با بدنه اجرایی 
کشور، نقش تاریخی و سرنوشت ساز خود را ایفا نماید و با برنامه ریزی دقیق و درست 
به مقاصد و مأموریت های تعیین شده برای آموزش عالی نائل آمده و با ارئه راهکارهای 
علمی و دانش بنیان به مرزهای دانش و  فناوری و نتایج مطلوب به ویژه در حوزه اشتغال 

و اقتصاد دست یابد.
اینجانب ضمن تسلیت ایام عزای حسینی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آغاز سال 
تحصیلی جدید و حضور مجدد دانشجویان عزیز به ویژه دانشجویان جدید الورود که 
دانشگاه بیرجند را برای تحصیل دانش انتخاب نموده اند را صمیمانه تبریک می گویم 
و برای همه عزیزان توفیق دستیابی به مدارج عالی علمی و اخالقی، همراه با بهروزی و 

سعادت از درگاه خداوند متعال خواهانم.

دکتر احمد خامسان - رئیس دانشگاه بیرجند

به مناسبت سومین روز درگذشت
 فرزندی عزیز، همسری مهربان مرحوم مغفور شادروان

مهنـدس امیر طهماسبـی
 جلسه ترحیمی امروز شنبه ۹7/6/3۱ از ساعت ۱۵:3۰ الی 
۱6:3۰ در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان 
انقالب( برگزار می گردد، حضور پر محبت شما دوستان و 

سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسکین خاطر 
بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: طهماسبی، امیرآبادی زاده و سایر بستگان

 و تقارن آن با ماه پیروزی خون برشمشیر ، 
برهمه مردم و مسئوالن نظام مبارک 
و یاد شهیدان دفاع مقدس گرامی باد

       تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضا )علیه السالم(
       وقرارگاه عملیاتی شهید ناصری

هفتـه دفـاع مقـدس
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ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد دانشگاه آزاد از امروز

تسنیم- رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی گفت:پذیرفته شدگان آزمون ارشد روزهای شنبه و یکشنبه 
۳۱ شهریور و اول مهر به واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی که در آن پذیرفته شده اند، مراجعه کنند. داوطلبان می توانند 

راهنمای ثبت نام که در سامانه این مرکز به آدرس sanjesh.iau.ac.ir قرار خواهد گرفت را مطالعه کنند.

دفاع مقدس؛ امتداد 
حماسه بزرگ عاشورا

* هرم پور

چنین  از  آنها  از  نیمی   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

مراسم میلیونی هیچ نگفته بودند و آن نیم دیگر هم 
به خطی یا یک تیتر مبهم یا با گفتمان متفاوت و 
البته برخی هم به انتشار عکس هایی با مردانی سرو 
صورت به خون آغشته در مراسم قمه زنی، بسنده 
ابزارهای  همه  با  مکلفند  چون  چرا؟  بودند.  کرده 
رسانه ای، فریاد صلح طلبی، اصالح و آزدیخواهی 
زنان و مردان مظلوم کربال را از ذهن ها پاک کنند 
و خشونت، خون و خونریزی و انحرافاتی مثل قمه 
زنی یا لطمه زنی را به عنوان دستاوردهای فرهنگ 
امتداد همین  در  کنند!  معرفی  به جهانیان  عاشورا 
عصر  تزویر  و  دروغ  امپراطوری  ای،  رسانه  خط 
جلسه  ملل،  سازمان  در  تا  کوشید  می  روز  همان 
ای را که قرار بود تهدیدهای خشونت آمیز و اتمی 
رژیم صهیونیستی علیه کشورمان را محکوم کند، 
به جلسه ای با گفتمان و موضوع محکومیت ایران 
برای بی ثبات کردن منطقه تبدیل کند. من، نقطه 
های چهارضلعی ایران، عاشورا، سازمان ملل متحد 
و هشت سال جنگ تحمیلی را به هم وصل می 
کنم و میانه ی این چهارگوش می ایستم؛ نقطه ای 
که می خواهم از آنجا  ذهنم را به یک نقطه اوج از 
نتیجه ای منطقی پرواز دهم؛ از عاشورا، ۱۳79 سال 
می گذرد، از پیروزی انقالب اسالمی ایران، 40 سال 
و از پایان دفاع مقدس، 20 سال و البته از آغاز ساز 
و کار خوش خدمتی های سازمان به اصطالح ملل 
متحد به اربابانش چیزی حدود 70 سال. چهره، چهره 
مصاف یزیدیان زمان و کربالئیان عصر ماست، اما 
کدامیک آبرومندتر مانده اند و کدامیک بی آبروتر؟ 
کدامیک سربلند تر مانده اند و کدامیک سرافکنده 
تر؟ کدامیک ماندگارترند و کدامیک در حال افول و 
زوال و نابودی؟ کدامیک برای ملت های دنیا قابل 
اعتمادترند و کدامیک نه؟ حق بودِن حق خواهی، 
به ماندگاری آن در طول تاریخ و به جریان سازی 
بزرگ انسانی و آرمانی و انقالبی اش آشکار می شود. 
انقالب ما، دستاورد بزرگ عاشورا و دفاع مقدس، 
درس بزرِگ آموخته شده از کربال بود و من معتقدم 
شک نکنید اگر امروز نماینده امام حسین )ع( هم 
در سازمان ملل متحد حضور می داشت تا تکلیف 
ظهر عاشورا را آنجا مشخص کنند، همین مدعیان 
حقوق بشر که از حسین )ع( و حماسه ی انسانی و 
صلح طلبانه اش می دانند و گاهی می گویند، علیه 
یاران اباعبدا... علیه السالم،  قطعنامه حقوق بشری و 
خلع سالح صادر می کردند!جمالت  شهید آوینی در 
همان روزها هنوز در ذهنم مرور می شود که می 
گفت :» بسیجی عاشق کربالست وکربال را تو مپندار 
که شهری است در میان شهرها و نامی است در 
میان نامها، نه؛ کربال حرم حق است وهیچ کس را جز 
یاران امام حسین علیه السالم راهی به سوی حقیقت 
نیست...راه کاروان عشق از میان تاریخ می گذرد و 
هر کس در هر زمره که می خواهد ما را بشناسد 
داستان کربال را بخواند، اگرچه خواندن داستان را 
سودی نیست اگر دل کربالیی نباشد...بعضی ها ما 
را سرزنش می کنند که چرا دم از کربال می زنید 
و از عاشورا ؛ آنها نمی دانند که برای ما کربال بیش 
از آنکه یک شهر باشد، یک افق است که آن را به 
تعداد شهدایمان فتح کرده ایم، نه یک بار، نه دو بار، 
به تعداد شهدایمان« همه ی اینها را گفتم تا در اولین 
روز از آغاز هفته دفاع مقدس که امسال عطر عاشورا 
را هم دارد، این دو جمله را تقدیمتان کنم؛ اول اینکه 
تا در مقابل مستکبراِن متکبِر عالَم، سر خم نکنیم، 
دست از سرمان بر نمی دارند؛ توافق نامه ها، وعده ها 
و وعیدها، مذاکرات، جنگ رسانه ای و بازی با کلمات، 
همه بهانه است. ماجرای ما با غرب، ماجرای مکتب 
و آرمان ماست که از روز فتح مکه به دست آخرین 
پیامبر خدا آغاز شده و تا ظهور چهاردهمین ماِه تاباِن 
عصمت، ادامه خواهد داشت. دوم اینکه درس عاشورا، 
درس سر خم نکردن در مقابل مستکبراِن متکبِر عالم 
است، چه در جغرافیای شام و عراق باشد و چه در 
جغرافیای همه ی دنیا. چه در سال 6۱ هجری باشد 
و چه در قرن 2۱ میالدی. تا سیالِب دشمن شکِن 
خون شهیدان دفاع مقدس ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل(

مظلومیت حضرت  بیکران  دریای  به  مقاله(  سر  )ادامه 

همین  مدد  به  انقالب،  این  تا  و  ریزد،  می  ثاراهلل 
هیأت ها، همین فرهنگ سازی ها، همین عشق 
درس  همین  و  حسینی،  ی  خالصانه  های  بازی 
و  جوش  کربال  حماسه  از  منت  بی  های  آموزی 
خروش دارد، نه گزندی به انقالب و دستاوردهایش 
خواهد رسید و نه یزیدیان زمان بر قلب های عاشق 
مکتب حسینی مستولی خواهند شد. دفاع مقدس، 
به  ذهنها  مشرق  از  خورشید  چون  را  حقیقت  این 
تأللؤ در آورده است، دفاعی که مقدس بودنش به 
کربالست. ارض  کل  و  عاشورا  یوم  کل  ترجمان 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09۳0494۳8۳۱ ارسال فرمایید(  

معاون وزیر راه: هنوز تصمیمی 
برای افزایش قیمت بلیت 

اتوبوس در ایام اربعین نگرفته ایم

و  راه  وزیر  معاون  نیا،  حسن  عبدالهاشم  انتخاب- 
شهرسازی با بیان اینکه تا چند روز دیگر تمهیدات 
جایی  جابه  برای  راهداری  سازمان  برنامه های  و 
هنوز  گفت:  می شود،  اعالم  اربعین  ایام  در  زائران 
تصمیمی برای افزایش قیمت بلیت اتوبوس گرفته 
نشده است و مذاکرات با شرکت ها برای تعیین نرخ 
اظهار کرد: یک هفته دیگر جزئیات  او  دارد.  ادامه 
تمهیدات سازمان راهداری برای برگزاری سفر های 
می کنیم. اعالم  اربعین  ایام  در  را  عراق  به  زائران 

کالهبرداری پیامکی ۲۲ میلیارد 
تومانی/ آذری جهرمی: وجوه باید 

۱۰ روزه به مردم بازگردد
پیامی  طی  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
از  کرده  منتشر  اجتماعی  های  شبکه  در  که 
ارزش  به  پیامکی  کالهبرداری  پرونده  بررسی 
داد. خبر  اخیر  ماه   5 ظرف  تومان  میلیارد   22
بررسی  است:  نوشته  پیام  این  در  جهرمی  آذری 
به  افزوده  ارزش  پیامکی  یک کالهبرداری  پرونده 
افزوده  ارزش  های  شرکت  از  برخی  رسید.  پایان 
مردم  از  تومان  میلیارد   22 حدود  اخیر  ماه   5 در 
اخاذی  وجوه  تا  ام  خواسته  اند.  کرده  کالهبرداری 
و  بازگردانند  مشترکین  به  روز   ۱0 ظرف  را  شده 
پرونده برای سیر قضایی به دادستانی ارسال گردد.

بازدید از موزه ها
 پنجم مهر رایگان است

صنایع دستی  میراث فرهنگی،  تسنیم-سازمان 
کرد:  اعالم  اطالعیه ای  صدور  با  گردشگری  و 
جهانی  روز  به مناسبت  جداگانه ای  مراسم  امسال 
نمی شود.  برگزار  سازمان  این  سوی  از  گردشگری 
روز پنجم مهر نیز به مناسبت روز جهانی جهانگردی، 
بازدید از موزه ها و کاخ موزه ها و تمام اماکن تحت 
کشور  سراسر  در  میراث فرهنگی  سازمان  پوشش 
است. رایگان  هموطنان  همه  و  گردشگران  برای 

سرمقاله

وزیر اطالعات حمایت از دولت را از 
شاخصه های والیتمداری بیان کرد 
و گفت: اگر آرامش دولتمردان را در 
حوزه کشور سلب کنیم در امتحان 

والیتمداری رفوزه شده ایم. حجت 
محمود  سید  والمسلمین  االسالم 
علوی با بیان اینکه باید عمل و شعار 

ادعای  کرد:  اظهار  باشد،  یکی  ما 
انقالبی بودن و شعار دادن هزینه ای 
ندارد و مهم عمل انسان است که 
باید با شعار متفاوت باشد.وی بیان 

کرد: در صورتی که عمل و شعار ما 
یکی باشد به درجه باالی اخالص 
وزیر  یابیم.  نیز دست می  ایمان  و 

اطالعات در ادامه وحدت را الزمه 
موفقیت نظام دانست و گفت: اگر در 
جنگ روانی در زمین دشمن بازی 
کنیم و همدیگر را تضعیف و وحدت 
صورت  این  در  دهیم،  دست  از  را 
است که امتحان بدی پس داده ایم. 
دادن  والیت  شعار  گفت:  وی 
در  والیتمداری  ولی  است،  راحت 
که  زمانی  و  شود  ثابت  باید  عمل 
به  و  گذاشته  پا  زیر  را  خود  نظر 
نظر والیت عمل کنیم، والیتمدار 
با  اطالعات  وزیر  هستیم.  واقعی 
بیان اینکه رهبر معظم انقالب در 
حمایت از دولت تاکید کرده است، 
را  ایشان همواره همه  اظهار کرد: 
به برابری، انسجام، وحدت ملی و 

حمایت از دولت دعوت می کنند.

در  الهدی  علم  سیداحمد  ا...  آیت 
خطبه های نماز جمعه مشهد اظهار 
سراغ  به  جنگ  دو  با  دشمن  کرد: 
اقتصادی  جنگ  یکی  که  آمده  ما 
است؛  ای  رسانه   جنگ  دیگری  و 
معیشت  هدف  اقتصادی  جنگ  در 
روز  از  کند  فکر  ما  تا جوان  ماست 
نخست فقیر بوده ایم و همه این ها به 
دلیل گفتن شعار »مرگ بر آمریکا« 
بوده است؛ دشمن جریان اقتصاد را 
هدف گرفته و در جنگ رسانه ای نیز 
به عناوین مختلف و با جریان های 
دائم  جهان  سراسر  رسانی  اطالع 
تلقین کرده و ما را به اوضاع بدبین 
بدبینی  نومیدی و  این  با  و  می کند 
انقالب ما بعد از 40 سال ادامه پیدا 
فرمودند  رهبری  معظم  مقام  نکند. 

که  است  حساسی  موقعیت  اکنون 
وی  شده ایم.  دشمن  توطئه  گرفتار 
افزود: این ها به معنای تایید سوءتدبیر 
مجلس و دولت نیست و به معنای 

این نیست که وضع اقتصادی مردم 
این  نامعلوم است، در  برای رهبری 
مملکت آن کس که از همه بیشتر 

به جزئیات احواالت مردم آگاهی دارد 
مقام معظم رهبری است؛ ایشان به 
سوء تدبیرها واقف هستند و اعتراض 
و انتقاد ایشان از همه بیشتر است اما 

حمایت از دولت و مجلس و جریان 
کارگزاری نظام به دلیل این است که 
داریم.  قرار  حساس  شرایط  این  در 

وزیر اطالعات: سلب آرامش دولتمردان
 رفوزه شدن در آزمون والیتمداری است

علم الهدی: رهبری به سوءتدبیرهای دولت 
و مجلس واقفند اما شرایط حساس است

 کشور را باید از این بی تصمیمی خالص کنیم

حشمت ا... فالحت پیشه درپاسخ به سوالی در خصوص 
رد FATF، گفت:  یا  برای تصویب  نهایی  تصمیم 
درعرصه سیاسی با انسان های کوچک نمی شود کار 
بزرگ انجام داد؛ بی تصمیمی نشان دهنده کوچک بودن 
رجل سیاسی است.به هر حال افرادی که در جایگاه  
تصمیم گیری قرار دارند ، نباید امور مملکت را معطل بی تصمیمی خود بکنند.

چمران: جمنا  فراتر از جریان اصولگرایی است

نواصولگرایی  جریان  به  اشاره  با  چمران  مهدی 
قالیباف گفت: احزابی که اصولگرا و انقالبی هستند 
موارد  این  همه  که  دارند  خود  برای  خاصی  تفکر 
جبهه  با  سازنده  تعامل  و  وحدت  برای  می تواند 
مردمی نیروهای انقالب تاثیر به سزایی را به همراه 
داشته باشد. جبهه مردمی نیروهای انقالب فراتر از جریان اصولگرایی است.

ابتکار: اصالح طلبان پشت دولت را خالی نکرده اند

ابتکار در پاسخ به این سوال که آیا اصالح طلبان در 
وضعیت کنونی کشور پشت دولت را خالی کردند، 
گفت: شاید برخی جدا از تصمیمات تشکیالتی عمل 
کردند اما فکر نمی کنم مجموعه اصالح طلبان پشت 
دولت را خالی کرده باشند.  ممکن است اصالح طلبان 
دیدگاه ها و نظراتی داشتند ولی یقینا حامی کالن سیاست های دولت هستند.

کرباسچی: کسانی که می گویند روحانی 
سازمان ملل نرود هم منطق اسرائیل هستند

کرباسچی درباره ضرورت حضور رئیس جمهور در سازمان ملل، اظهار کرد: 
حضور ایران در همه مجامع بین المللی می تواند برای کشور ما مفید و موثر باشد. 
وی همچنین با اشاره به این که اسرائیل و عربستان رقبای ایران بوده و به دنبال 
انزوای کشورمان هستند، خاطر نشان کرد: کسانی که معتقدند رئیس جمهور 
به سازمان ملل نرود،  هم منطق با اسرائیل برای انزوای ایران تالش می کنند.

امیری: انتخاب 2 وزیر کلیدی، کار ساده ای نیست

امیدوار  بسیار  گفت:  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
کار  وزرای  از  را  خود  اعتماد  مجلس  که  بودیم 
تعیین  برای  فکری  بنابراین  ندارد  بر  اقتصاد  و 
امیری  آورد.  رای  استیضاح  ولی  نشد،  جایگزین 
در  است،  بررسی  حال  در  جمهور  رئیس  افزود: 
هر حال انتخاب 2 وزیر برای دو وزارتخانه مهم کار خیلی ساده ای نیست.

سید حسن نصرا...: واجب است در کنار ایران بایستیم

سید حسن نصرا... دبیرکل حزب ا... لبنان درباره ایران 
گفت: واجب است که در کنار ایران بایستیم. چند 
هفته بعد تحریم های آمریکا علیه ایران اجرا می شود. 
همه ما می دانیم که دولت آمریکا پیگیرانه تالش 
می کند تا کشورهای دیگر را از خرید نفت متوقف 
کنند، می دانیم که ایران از جانب آمریکا به یک دلیل روشن تحریم می شود.

دو هزار میلیارد تومان تسهیالت
 به بازنشستگان پرداخت می شود

عصر اعتبار- سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: دو هزار میلیارد 
تومان تسهیالت قرض الحسنه با همکاری بانک صادرات ایران، با کارمزد چهار 
درصد در قالب وام پنج میلیون تومانی، نیمه دوم امسال به بازنشستگان پرداخت 
می شود.محمدرضا افشار افزود: این تسهیالت در ۱2 مرحله به 400 هزار نفر 
از بازنشستگان کشوری پرداخت می شود و مدت بازپرداخت وام ضروری ۳6 
ماهه است. وی ادامه داد: ثبت نام اینترنتی وام ضروری پنج میلیون تومانی 
بازنشستگان کشوری، از اول شهریور همزمان با هفته دولت به مدت یک 
ماه )تا ۳۱ شهریور( در سایت صندوق بازنشستگی کشوری آغاز شده است.

بازگشت امتیاز سختی کار به احکام حقوق و تسویه 
پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۹۶

وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون  ترکمن  الهیار  علی  ایسنا- 
آموزش وپرورش از تحقق سه وعده این وزارتخانه در مورد بازگشت امتیاز 
سختی کار به احکام حقوقی، حل مشکل سنوات حق التدریس در بازنشستگی، 
تسویه پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 96 خبر داد و افزود: اعالم 
این اخبار و کارهایی که در آموزش وپرورش انجام می شود صرفاً با هدف گزارش 
دهی به جامعه فرهنگیان کشور است تا معلمان عزیز در جریان فعالیت ها در 
حوزه های مختلف این وزارتخانه قرار گیرند و فرهنگیان در جریان باشند که 
در راستای بهبود وضع معیشت معلمان چه تالش هایی صورت گرفته است.

مخالفت دولت با دریافت
 مالیات از خانه های خالی

سید حسین هاشمی تختی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ، با 
بیان اینکه طرح دریافت مالیات از خانه های خالی چند روز گذشته در بین نمایندگان 
مجلس مطرح و به امضا رسید، گفت: این طرح هنوز به تصویب نرسیده و در مرحله 
مقدماتی است و ما تالش داریم در صحن علنی مجلس آن را به تصویب برسانیم.
وی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی با اخذ مالیات از خانه های خالی 
مخالف است، گفت: زمانی که این طرح در مجلس مطرح می شود، وزارت راه 
و شهرسازی می تواند برای دفاع یا مخالفت از این طرح نظرات خود را مطرح 
کند اما به طور قطع باید برای وضعیت کنونی بازار مسکن چاره اندیشی کرد.

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 ۶۶/32 ۶۶ 44 32     
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آگهی تغييرات شرکت ژرف آزما بيرجند )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 2298 و شناسه ملی 10360040086 

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
1- آقای مهدی عابدینی به شماره ملی 0651850207 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقایان بهروز سهیل به شماره ملی 0943389682 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان حامد عیدی به شماره ملی 0889834962 و محمد علی خلیلی به شماره ملی 0651874981 

و مجید طوفانی نژاد به شماره ملی 0653119119 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
2- آقای مجید طوفانی نژاد به شماره ملی 0653119119 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای مهدی عابدینی به شماره ملی 0651850207 
)رئیس هیئت مدیره ( ومهر شرکت معتبر است. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا ، تعیین سمت مدیران انتخاب شده 

توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغييرات شرکت ژرف آزما بيرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 2298 و شناسه ملی 10360040086 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1397/05/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد :

1- آقای مهدی عابدینی به شماره ملی 0651850207 و آقایان مجید طوفانی نژاد به شماره ملی 0653119119 و بهروز 
 سهیل به شماره ملی 0943389682 و حامد عیدی به شماره ملی 0889834962 و محمد علی خلیلی به شماره ملی 0651874981 
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- خانم اعظم صبیانی به شماره ملی 0889054002 به عنوان 
بازرس اصلی و خانم سمانه دقیق به شماره ملی 0640431771 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. 3- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، 
انتخاب بازرس، انتخابه روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی مزايده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 963430 اجرایی آقای غالمحسین حسینی فرزند عباس محکوم است به پرداخت مبلغ  
116/498/646 ریال در حق آقای محمدرضا مالکی و مبلغ 3/720/000 ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی 

محکوم علیه دو فرد قالی )حسب نظر کارشناس منتخب یک جفت 6 متری ریزه ماهی لچک ترنج مر 78 حاشیه سفید، زمینه سفید، 
ترنج الکی و گل ابریشم( معرفی و توقیف که جمعا به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده تاریخ 
1397/07/11 از ساعت 9 الی 9/30  صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه 
نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
آگهی مزايده اموال غير منقول - نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950196 محکوم علیهم آقایان رضا تیموری مقدم و حسن قربانی محکوم اند به  پرداخت 
اصغر  علی  و  فقیهی  محمد  عطا  آقایان  له  محکوم  حق  در  غیره  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  مبلغ 12/387/378/408 

مسروری و پرداخت مبلغ 521/720/545 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی 1845 فرعی از 
247 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در معصومیه نبش تالش 9 با مساحت عرصه 48 مترمربع و کاربری تجاری به مبلغ 650/000/000 ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1397/07/11 از ساعت 10 الی 11 صبح  در دفتر اجرای احکام مدنی 
به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
 اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 

پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی  دادگستری شهرستان بیرجند

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

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    

ود  شهرام  مداحی3۶47  3۶3  0۹15
محد

ه  و
 ویژ

وش
فر درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

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
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نامگذاری 307 نفر به نام ساالر شهیدان

صداو سیما-307 نفر در خراسان جنوبی  از ابتدای سال تا 22 شهریور به نام و القاب امام حسین)ع( نامگذاری شدند. مدیرکل 
ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تا 22 شهریور 11۵ نوزاد به نام حسین، 123 نفر به  نام امیرحسین و 69 فرد 

به  نام محمدحسین نامگذاری شدند. مجتبی فاطمی افزود: در این مدت نام  171 نوزاد هم ابوالفضل انتخاب شده است.

در این اوضاع و احوال گرانی اداره آب چراغ خاموش 
هزینه آب را 3/3برابر کرده و کمر همت به تعطیلی 
مغازهها و واحدهای تولیدی بسته است،جای بسی 
تاسف است در منطقه محروم کشور که بیکاری بیداد 
میکند مسولین نیز باعث بیکاری بیشتر میشوند. پس 

اینهمه شعار حمایت از اشتغال چه می شود؟
91۵...236

ریاست اداره راه و شهرسازی لطفا در خصوص آسفالت 
و جدول کشی محله جلیلیان واقع در بلوار صیاد شیرازی 

اقدامی نمایید. خدمت  به محرومین عبادت  است.
91۵...3۵8
این  بیرجند نیستند.  مسئوالن استان اصال به فکر 
و   ها  ماشین  که  سالهاست  بیرجند  های  آسفالت 
جلوبندی  ماشین  ها را از بین برده... با هزاران قسط و 
قرض و وام یک پراید صفر خریدم و هنوز 3 ماه نشده 
از خریدش جلوبندی ماشینم  داغون شده. سرو صدای 
شدید داخل  اتاق من نوعی که با ماشین کار می کنم و 
وقت تعمیرگاه را ندارم  باید  چکار کنم؟ معلوم نیست این 
همه مالیات و عوارض چه می شود. آقایان مسئول بیایید 
شما را سوار ماشین کنم و دور شهر بگردا نمتان تا ما را 
درک کنید. اگر من بخواهم هر چند وقت بروم تعمیرگاه 
بدهم. تعمیرگاه  باید هر چه کار می کنم پول  که 
91۵...0۵4
مسئوالن محترم شهر؛ جاهای تفریحی و تاریخی 
بیرجند کجاست؟ چرا خودتان را به خواب زدید. اماکن 
تاریخی چرا بازسازی نمی شود؟ چرا اطالع رسانی 
جهت این اماکن ضعیفه ؟ چرا به فکر اشتغال از طریق 

گردشگر نیستید؟ و ده ها چرای دیگر؟؟؟
91۵...212

 شهردار محترم خواهشمندیم فکری به حال ظاهر 
معلم،  مدرس،  انتهای  روی  پیاده  پیست  نامناسب 
بی  و  خشک  راه  یک  بردارید.  سپیده،  پاسداران، 
جذبه، حتی یک گل و فضای سبز مناسب پیدا نمی 
شود، خواهشمندیم شما که بسیار با سلیقه و زحمت 
کش هستید به فکر تجهیز و زیبا سازی پیست پیاده 
سواری  دوچرخه  پیست  احداث  همچنین  و  روی 
چند  که  کنید  صادر  مجوز  باشید،  مجزا  بصورت 
مغازه و سوپر حاشیه پیست احداث شود و ایستگاه 
دو چرخه سواری هم فعال شود. با سپاس از شما.
990...492

سالم ضمن تشکر از استاندار محترم برای هشدار به 
شهرداری برای قطع کامل آب شرب از فضای سبز 
این هشدار برای دستگاهای دولتی و  شهری.لطفا 

خصوصی هم لحاظ گردد.
912...۵34

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی 
که از سوی شورای نگهبان تایید شد، بازار داغ شایعاتی مبنی بر 
فرار بازنشستگان از بازنشستگی را دامن زده است. در این بین 
مهمترین موضوع، مراجعه مدیران اجرایی برای افزایش درصد 

جانبازی به بنیاد شهید است.
در روزهای اخیر بحث های زیادی در رسانه ها و فضای مجازی 
مطرح شده که برخی مدیران برای افزایش درصد جانبازی به 
بنیاد شهید مراجعه کرده اند تا بتوانند با استفاده از این قانون، درصد 
جانبازی شان را به ۵0 درصد برسانند تا همچنان بر کرسی های 
مدیریتی تکیه بزنند و چند سالی بیشتر در عرصه مدیریت بمانند.

زمانی که کلیات طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
از سوی شورای نگهبان به تصویب رسید، بارقه امید در دل 
جوانان ایجاد شد اما در رسانه ها و فضای مجازی خبرهایی به 
گوش می رسد که بازنشسته ها تالش بیشتری برای ماندن 
دارند و این بار باز هم ناامیدی سایه بر زندگی آنها افکند چرا که 

شنیده ها حاکی از نرفتن است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از تایید کلیت 
طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه اخیر این 
شورا خبر داد و گفت: این طرح برای جامعه موثر است چون 
این مصوبه برای به کارگیری جوانان در بخش های مختلف 
کمک می کند. نمایندگان در جلسه علنی دوم مرداد 97 طرح 
اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با 194 
رأی موافق تصویب کردند که بر اساس این طرح به کارگیری 
بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به استثنای روسای قوا، 
معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای 
نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور 

ممنوع است.
این خبرها با واکنش های مختلفی مواجه شد، به طوری 
که محمدرضا بادامچی، نماینده تهران در مجلس شورای 
اسالمی در توئیتی نوشت: »به  زودی با ابالغ رئیس  جمهور، 
اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان الزامی می  شود 
تصریح شده، هیچکس  قانون  در نص  که  مواردی  و جز 
مستثنی نخواهد بود. همه بازنشسته  ها باید صندلی  ها را رها 
کنند و فرصت را به جوان  ها بدهند. مصلحت  سازی  و  تالش  

برای دور زدن قانون، غیرممکن است«.
با وجود اینکه برخی شنیده ها حاکی از آن است که مدیران برای 
افزایش درصد جانبازی به بنیادشهید مراجعه کرده اند اما بنیاد 

شهید این موضوع را به شدت تکذیب می کند.
شورای  مجلس  ایثارگران  فراکسیون  رئیس  نوروزی،  حسن 
اسالمی گفته بود که مجلس با رصد عملکرد بنیاد شهید اجازه 
هجوم مدیران بازنشسته به این نهاد را نخواهد داد و افراد متخلف 
 در زمینه دستکاری میزان جانبازی به مراجع قضایی معرفی 

می شوند.نوروزی ادامه داد: فشار به مسئوالن بنیاد شهید برای 
افزایش درصد جانبازی از سوی مدیران بازنشسته به هیچ عنوان 
پذیرفتنی نیست و مجلس با این پدیده به شدت برخورد می  کند. 
البته بنیاد شهید نیز برای تعیین درصد جانبازی کمیسیون پزشکی 
 تشکیل می  دهد که حدود 1۵ پزشک هر پرونده را بررسی 
می کنند بنابراین احتمال اینکه درصد جانبازی مدیران بازنشسته 
و حتی مدیران صاحب نفوذ بخواهد به راحتی تغییر کند، ممکن 

نیست .
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: بنیاد 

شهید و امور ایثارگران نیز باید در زمینه چگونگی بررسی درصد 
جانبازی افراد اطالع رسانی کند که حساسیت  های افکار عمومی 

در این زمینه برطرف شود.
نوروزی تأکید کرد: افرادی که بخواهند خارج از این روال پرونده  
خود را پیش ببرند، مجلس در جهت اجرای صحیح قانون مصوب 
خود از ابزار نظارتی استفاده خواهد کرد و اجازه دور زدن قانون را 
نخواهد داد. پس توصیه می شود افراد به جای دور زدن قانون 
مصوب مجلس به این قانون تمکین کنند چرا که مجلس به 
صورت جدی تخلفات در این زمینه را رصد و به مردم و مقامات 

قضایی گزارش خواهد داد.
با این حال پس از ابالغ این قانون، طبق معمول برخی به 
صرافت افتاده اند تا روزنه  ای پیدا کنند تا شاید قانون را دور 
بزنند. این مساله از مدیران ورزشی و مشخصا فوتبال شروع 
شد. کلید خوردن این شایعات از بحث افزایش درصد جانبازی 
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال شروع شد. او اعالم کرد 
من ۵0 درصد جانبازی دارم و در 20 سال گذشته هم هیچ 
تغییری نکرده است اما غالمرضا طائبی مدیرکل کمیسیون 
هیچ  اینکه  بیان  با  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  پزشکی 

مقامی درخواست افزایش درصد جانبازی نداشته است، تاکید 
کرد: مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال به طور مشخص 

درخواستی در این خصوص ارائه نداده است.
طائبی با توجه به اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر 
درخواست برخی مقامات برای افزایش درصد جانبازی، تصریح 
کرد: آقای تاج دارای 4۵ درصد جانبازی است و از سال 8۵ تاکنون 
به بنیادشهید مراجعه نکرده و درخواستی مبنی برافزایش درصد 

جانبازی نداشته است.
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره این قانون توضیحات 

بیشتری ارائه داده و گفته است: قانون منع به کارگیری یا پایان 
همکاری بازنشستگان تا 2 ماه آینده الزم  االجراست.

به گفته وی، بندهای )د( و )ه( ماده 71 قانون مدیریت کشوری 
که شامل استانداران و سفرا و معاونان وزراست، مشمول ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان می  شود. البته در این مصوبه استثنائاتی 
برای جانبازان باالی ۵0 درصد، آزادگان باالی 3 سال و فرزندان 
شهدا دیده شده است.کدخدایی با اشاره به استثنائات دیگری در 
برخی دستگاه ها گفت: نیروهای مسلح تابع قوانین دیگری هستند. 
رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی 2 ماهه است. سازمان  
ها و ارگان  هایی که این قانون برایشان صادق است ظرف 2 
ماه باید در خصوص اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این 
قانون مانند دیگر قوانین، جرم  انگاری یا انفصال از خدمت خواهد 
بود.پس از تصویب این قانون، علی الریجانی، رئیس مجلس 
شورای اسالمی در نامه  ای به رئیس جمهور، »قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان« را برای اجرا ابالغ کرد.کدخدایی، 
همچنین گفت: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شفاف 

و در مقام اجرا بدون هرگونه تبعیضی اجرایی خواهد شد.
او درباره زمان اجرای این قانون نیز گفت: این مصوبه مانند تمام 

مصوبات، پس از ابالغ رئیس مجلس و رئیس جمهور در ظرف 
زمانی مقرر در قانون اجرایی می شود؛ این مصوبه ناظر به ماده 
71 قانون مدیریت خدمات کشوری است که سه دسته از مقامات 
را به همراه گروه هایی از خانواده های شهدا و ایثارگران از شمول 

مقررات بازنشستگی مستثنی کرده است.
عادل آذر، رئیس کل دیوان محاسبات کشور نیز درباره این قانون 
توضیح داده است که مقامات مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری 
بازنشسته ها حدود 170 نفر هستند که تعداد زیادی نیست، زیرا 
بیش از 100 هزار نفر مدیر میانی و تحصیلکرده و با تجربه در 

کشور داریم که می توانند این خالء را پر کنند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: قانون ممنوعیت به 
کارگیری بازنشسته ها، تمام دستگاه های اجرایی، موسسات 
و نهادهای عمومی غیردولتی را که در ماده )۵( قانون خدمات 
کشوری بیان شده است، در بر می گیرد و نسبت به قانون 
بازنشستگی قبلی که اجرای آن از تاریخ اول فروردین 139۵ 
معاونان  استانداران،  مثل  مقامات  از  یکسری  است،  بوده 
استانداران و معاونان وزیران و فرزندان جانبازان که پیش از این 
می توانستند بازگشت به کار داشته باشند را از به کارگیری پس 
از بازنشستگی منع کرده است.با وجود صحبت هایی که درباره 
مراجعه برخی مدیران برای افزایش درصد جانبازی می شود، 
غالمرضا طائبی مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران این موضوع را به شدت تکذیب کرده و گفته است: 
برای افزایش درصد جانبازی سفارش از هیچ فرد یا مسئولی 
را نمی پذیریم و پزشکان بر اساس مستندات پزشکی درصد 
جانبازی را اعالم می کنند.وی افزود: از زمانی که قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به تصویب 
رسیده است هیچ پرونده جدیدی برای افزایش درصد جانبازی 

به ما ارجاع داده نشده و هیچ فردی از مدیران فعلی درخواستی 
در این خصوص ارائه نداده است.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه فردی به عنوان جانباز بعد از 
بازنشستگی بتواند در دستگاهی مشغول به کار باشد، باید حتما 
درصد جانبازی باالی ۵0 درصد، آزاده با بیش از سه سال یا 

جزو فرزندان شهدا باشد.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی شهیدی رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، نیز در این باره گفت: بنیاد شهید و امور 
ایثارگران هیچ گونه توصیه و اعمال فشاری را برای افزایش 
درصد جانبازی نمی  پذیرد. البته در موضوع افزایش درصد 
جانبازی تابع قوانین و مقررات هستیم. مسئوالن بنیاد اجازه 

هیچ اعمال نفوذی در این زمینه را نخواهند داد.
وی ادامه داد: تاکنون درخواستی از سوی مدیران و مسئوالن 
برای افزایش درصد جانبازی به بنیاد شهید و امور ایثارگران 
ارائه نشده است، اگرچه افزایش درصد جانبازی در کمیسیون 
 های تخصصی پزشکی بررسی می  شود و این فرآیند بر اساس 
قوانین و ضوابط علمی و تخصصی صورت می گیرد و ساز و 
کارهای طراحی شده نیز اجازه اعمال سفارش و توصیه خارج 
از ضوابط را نمی  دهد. شهیدی به فرآیند بررسی درخواست 
افزایش درصد جانبازی به باالی ۵0 درصد نیز اشاره کرده و 
گفته است: در صورتی که درخواست افزایش درصد جانبازی به 
باالی ۵0 درصد باشد، این درخواست پس از ثبت در سیستم 
سجایا باید در کمیسیون  های پزشکی تخصصی در استان به 
تأیید برسد و عالوه بر آن شورای عالی پزشکی بنیاد شهید نیز 
باید پرونده را مجدد بررسی و افزایش درصد را تأیید کند که 
این فرآیند به زمان طوالنی تری نسبت به سایر درخواست ها نیاز 
دارد.معاون رئیس جمهوری افزود: بنیاد شهید دقت و حساسیت 
را  موضوع  این  و  دارد  جانبازی  درصدهای  مورد  در  فراوان 
صیانت از ارزش  های جامعه ایثارگری می داند و بر آن تأکید 
می  کند ضمن اینکه رعایت امانتداری در این زمینه به حفظ و 
ارتقای شأن و جایگاه ایثارگران به عنوان نمادهای ارزشمند 

فرهنگ ایثار و شهادت منجر می  شود.
با اشاره به فعالیت  های تخصصی کمیسیون های  شهیدی 
پزشکی بنیاد تصریح کرد: پزشکان متخصص در کمیسیون 
پزشکی در بنیاد شهید شاغل نیستند و منتخبی از متخصصان 
متعهد کشور هستند که با انطباق مدارک و مستندات با قوانین و 
آیین نامه  های مصوب و شاخص های دقیق علمی به درخواست 
جانبازان رسیدگی می  کنند و در این رسیدگی کوچکترین تفاوتی 
بین درخواست  کنندگان وجود ندارد و رسیدگی خارج از روال نیز 

به طور کلی ممنوع است.
بحث افزایش درصد جانبازی برای فرار از بازنشستگی برخی 

مدیران هنوز داغ است،اما قانون، قانون است و باید اجرا شود.

وقت بازنشستگی  رسید

نت
نتر

س :  ای
عک
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روستای ازمیغان طبس ، شالی کاری در کنار نخلستان   داده نما

عسل طبیعی 
ضد التهاب و ضد میکروب

عسل طبیعی دارای قابلیت ضد التهابی و ضد 
میکروبی می باشد که به درمان گلودرد کمک 
می کند. عسل درد و تورم درد ناحیه گلو را 
تسکین می دهد. همچنین از تجمع مخاط و 
ایجاد سرفه جلوگیری می کند. براساس تحقیق 
انجام شده عسل قابلیت مهار ۶۰ گونه باکتری 
مختلف و برخی از گونه های قارچ و ویروس 

را دارد.

آرامش را در وجودت احساس کن 
چشمانت را ببند و سعی کن که از درون، جسمت را احساس کنی. از 
سبکی و آرامش که در وجودت ایجاد می شود، تعجب می کنی. همین 
سبکی موجب جذب انرژی مثبت و بیرون راندن انرژی منفی می شود. 
با به کارگیری روش های باال انرژی مثبت را جذب می کنی. یادت باشد 
که طبیعت و سرنوشت تو ایجاب می کند که لحظه به لحظه هوشیار و 
در زمان حال باشی تا آرامش و انرژی مثبت جذب شده را هم به دیگران 
انتقال دهی. هنگام معاشرت با دیگران سعی کن که حضورت آگاهانه باشد 
تا اینکه در ذهن خودت ساکن باشی. بگذار مردم هم حرف خودشان را 

بزنند و عقایدشان را ابراز کنند. 

موفقیت و انرژی

تازه های سینما

»بی تار« اوایل مهرماه جلوی دوربین می رود

سینماپرس: عباس بلوندی از ساخت دکور فیلم سینمایی »بی تار« به 
کارگردانی جمیل رستمی در روستاهای سنندج خبر داد.

به گزارش سینماپرس، عباس بلوندی طراح صحنه و لباس با اشاره 
گفت:  خبرگزاری  یک  به  خود  سینمایی  فعالیت های  جدیدترین  به 
به کارگردانی جمیل  تار«  فیلم سینمایی »بی  تولید  تازگی پیش  به 
رستمی را آغاز کرده ایم که این پروژه قرار است اوایل مهرماه جلوی 

دوربین برود.
وی بیان کرد: داستان این پروژه در سنندج رخ می دهد و روایتی از 

شرایط روز جامعه دارد. »بی تار« دارای صحنه های حادثه ای است.
روستاهای  از  یکی  در  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  طراح صحنه  این 
این  برای  نظر  مورد  دکور  ساز  و  ساخت  به  مشغول  سنندج  اطراف 

فیلم هستیم.
بلوندی در پایان گفت: البته پیش از این کارهای دیگری نیز به من 
پیشنهاد شده بود که معموال ترجیح می دهم تا یک پروژه را به پایان 

رسانم و بعد به سراغ دیگر پروژه ها بروم.
جمیل رستمی در کارنامه خود ساخت فیلم های سینمایی »چشم«، 
»ژانی گه ل« و »مرثیه برف« را دارد. »بی تار« چهارمین فیلم بلند 

این کارگردان محسوب می شود.

آیه روز  

پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنی که در سرایم درآید و بر مردان و زنان با ایمان ببخشای 
و جز بر هالکت  ستمگران میفزای. سوره نوح/ آیه 27

حدیث روز  
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نزد ماست، و آنچه در نزد ماست نزد هیچ یک از آفریدگان خدا نیست، زیرا ما محرم راز خداییم«
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5  توصیه به پدر و مادر های 

دانش آموزان کالس اولی
را  رفتن  مدرسه  بار  اولین  برای  امروز  که  دارید  ساله  فرزندی هفت 
 تجربه می کند؟ برای این روز بزرگ چه برنامه هایی را پیش بینی

 کرده اید؟ از آن جا که ورود به مدرسه مهم ترین گامی است که کودک 
در زندگی بر می دارد، پس برای قدم گذاشتن در این راه باید اطمینان 
کافی به او داده شود. راه های زیادی وجود دارد تا شما یک شروع موفق 
و یک خداحافظی بی دردسر را برای او ایجاد کنید. فقط در این روزهای 
باقی مانده، زمان را تلف نکنید و توصیه های ما را بخوانید تا آمادگی الزم 

برای روزهای اول مدرسه در شما و فرزندتان ایجاد شود.
هیجانش را برای رفتن به مدرسه بیشتر کنید

کودک شما حتی با وجود گذراندن دوره پیش دبستانی، اکنون وارد دوره 
آموزشی جدی تری خواهد شد در حالی که او فقط هفت ساله است. او 
باید با یک مکان، دوستان، فعالیت ها و معلم جدید هماهنگ شود. برای 
کودک رفتن به مدرسه یک گام کلیدی است که مدیریتش برای او 
چندان آسان نیست. برای کمک به کودک و سپری شدن این روز خاص، 
به آمادگی های ویژه ای نیازمند هستید. قبل از آغاز سال تحصیلی، 
مدرسه را به او نشان دهید و در صورت امکان چند بار مسیر خانه تا 

مدرسه را به اتفاق او طی کنید.
بزرگ شدن او را یادآوری و تحسین کنید

فرزند شما یک مرحله از زندگی را سپری کرده و دیگر کودک نیست. این 
جمله را مدام در برابرش تکرار کنید تا به او برای پذیرش شرایط جدید 
کمک کند. برایش روشن کنید که همه بچه های همسن او به مدرسه 
می روند. مهم تر از همه این که، به او نگویید در مدرسه قرار است با 
دوستانش خوش بگذراند، چرا که ممکن است در اولین روز مدرسه از این 

موضوع ناامید شود.
برنامه یک روز مدرسه را برایش شرح دهید

کنید؛  تشریح  برایش  واضح  صورت  به  را  مدرسه  روز  یک   برنامه 
فعالیت ها، بازی ها، زنگ تفریح، محل و زمان خوردن چاشت، ساعت 
برگشت به خانه، چه کسی صبح او را به مدرسه خواهد برد، چه کسی او 
را به خانه برمی گرداند و ... . با این کار پاسخگوی همه سواالت ذهن 
مشوش فرزند خود، قبل از رفتن به مدرسه خواهید بود. یادتان باشد که او 

نیاز به اطالعات بسیار دقیق و روشن دارد.
 ساعت خوابش را تنظیم کنید

از آن جا که کودک بین سنین 3 تا ۶ سال هنوز احتیاج به 12ساعت 
خواب دارد، پس خواب به اندازه و زود بیدار شدن او را تنظیم کنید. این 
تغییر ساعت در ابتدا برای فرزند شما سخت خواهد بود و حتی ممکن 

است برای نرفتن به مدرسه بهانه گیری کند، اما صبور باشید.
جایگاهش در مدرسه را توضیح دهید

هرچند کودک به تدریج یاد می گیرد که اگر در خانه، او و خواسته 
 هایش در مرکز توجه و اولویت خانواده است اما در مدرسه او جزئی از 25 
دانش آموز کالس، آن هم فقط با یک معلم خواهد بود. با این حال به 
فرزند خود یادآور شوید که در مدرسه و کالس، کارهای خواسته شده باید 
انجام شود، حتی اگر تمایل و عالقه ای به انجام آن ها نداشته باشد. او 

باید جایگاه خود به عنوان یک دانش آموز در مدرسه را بداند.

یک لحظه مکث کن . . . 

یک وجب روغن؟ هرگز

فکر  غذاها  شدن  خوش طعم  برای  اگر 
روغن روی دیگ  باید یک وجب  می کنید 
خورشت باشد، به این فکر کنید که رگ های 
وعده های  همین  با  چطور  عروق  و  قلب 
پس  افتاد.  خواهند  در خطر  ناسالم،  غذایی 
به  این که غذای شما  به جای  است  بهتر 
چرب بودن معروف باشد، به این مشهور باشد 

که اصول سالمت را دارد.

تقویت سیستم ایمنی بدن
 از مهمترین خواص تره کوهی

قدرت  افزایش  بدن،  ایمنی  سیستم  تقویت 
یادگیری، تقویت بینایی، مبارزه با آب مروارید 
مهمترین  از  تیروئید  غده  عملکرد  بهبود  و 
خواص تره کوهی است. از خواص تره کوهی 
در طب سنتی کمک به درمان بیماری های 
کبد بوده، به کبد در دفع کلسترول کمک می 
کند. همچنین پرورده تره با سرکه در باز کردن 

گرفتگي کبد و طحال مفید است.

ثابت شده است بچه هایی که صبحانه می خورند در مدرسه تمرکز 
بیشتری دارند و  قدرت یادگیری شان باالتر است و بچه هایی 
می بیند  صدمه  شان  مدت  کوتاه  حافظه  نمی خورند  صبحانه  که 
به  قندهایی که  باید  است. صبحانه  تمرکزشان در کالس کم  و 
صورت فوری جذب می شوند مانند آب میوه ها، عسل و مربا و 
همچنین مواد قندی را که دیرتر جذب می شوند مانند نان و کیک 

صبحانه را دارا باشد.

 توصیه هایی برای صبحانه:
یک لیوان یا یک دوم لیوان آب میوه به اضافه نان به مقداری که 
اشتها دارند همراه با پنیر یا شیر و یکی دو بار در هفته استفاده از 
خامه، کره و مربا صبحانه ای مفید است. ارزش غذایی پنیر از خامه 
و کره بیشتر است. گاهی استفاده از غالت صبحانه همراه با یک 

لیوان شیر هم می تواند مفید باشد.
مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تغذیه دانش آموزان در مدرسه 
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و  شوق  داراي   -2 حرص   -
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از سازهاي بادي - اصطالحي در 
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برگ اسب - الفباي موسیقي11-  
راه نیمه   - عادل  - پوست دباغي 
روزنامه   - خدا  دست   -12 نشده 
سعادت  مرغ    - ایران  ارامنه 
13- ابزارها -   واضح و آشکار - 
گردنکش 14 - بیماري کم خوني 
-  پیشوا، مقتدا - شهري در جنوب 
غربي فرانسه که مرکز بازرگاني و 
  15 است  کشور  این  فرهنگي 
مسرف است  - ریاضیدان یوناني 
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کساجایریبلاو9
رواهیوراروها10
گزیراویطولبن11
تکامنبششوماخ12
انرکهنیمرکارو13
یگدنبادهاجریا14
مویداتساهریشمه15

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

صد ت
 در

100

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

 ۳۲۲۲۵۴۹۴ - ۰۹۱۵۱۶۳۰۲8۳   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹8

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

را تجربه کنید.   09158668002

به یک نفر کارگر ترجیحا آشنا به قصابی 
و کار در مغازه پروتئینی نیازمندیم.

09153634633
تخریب ساختمان )حسینی(

قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 
خریداریم(    09153423744

فروش انواع کنسانتره 
علوفه و نهاده های دامی و طیور

فروش ویژه کاه گندم دیم نرم و سفید 735 تومان

طاووسمرکز فروش خوراک دام و طیور
آدرس: بیرجند، سه راهی مرک،پشت پمپ بنزین
09157713476-09355208274- برزگران

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

سیمان، شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: ۰۵۶-۳۲۴۲۲۴۴۹
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف
تعمیرلوازم گازسوز خانگی و صنعتی

09158624439- جانی

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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

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

طالقانی 2ساختمان آلما،واحد 203     32233854

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

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 

ساخت استخر ژئو ممبران      
09153637917

به یک نیروی خانم جهت کار 
در تایپ و تکثیر نیازمندیم.

09353880687-32457304
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در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تأکید شد؛

  سالی 21 میلیارد تومان خسارت گرد و غبار به خراسان جنوبی

فرمانده جدید انتظامی بیرجند معرفی شد

۹۵۰ برنامه در هفته دفاع مقدس اجرا می شود

رونق گردشگری از رهگذر ترویج بازی های بومی و محلی

سامانه سپند برای پایش ناوگان دانش آموزی راه اندازی شد

*مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 27 شهریور روز 
شعر و ادب فارسی با  فعاالن عرصه ادب و هنر استان 

دیدار و گفت و گو کرد.
* طرح پاکبانان محرم در تاسوعا و عاشورای حسینی به 
همت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجند و 
به نمایندگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و همراهی 

بسیج دانشجویی در مرکز استان اجرا شد.
*رئیس حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری گفت: آئین سنتی مذهبی “هفت 
منبر” به مناسبت ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان 
امام حسین)ع( در شامگاه تاسوعا در بیرجند برگزار شد.

*مدیرعامل جمعیت هالل احمر از آماده باش 2۳2 
نیروی امدادی در ۴2 منطقه استان در ایام تاسوعا و 

عاشورای حسینی خبر داد.
*مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند از 
وقوع ۳۱ حادثه طی هفته گذشته در بیرجند خبر داد.

*کارشناس هواشناسی استان گفت: وزش باد و گرد 
و خاک، تغییرات جوی قابل پیش بینی برای ساعات 

آینده در خراسان جنوبی است.
به  آبان  جنوبی  تعزیه خراسان  *چهارمین سوگواره 

میزبانی سرایان برگزار می شود.
*به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه از ابتدای سال 

تاکنون ۴۱ وقف جدید در استان  ثبت شد.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“از شما خانواده ارجمندم ) مادرم و مادر فرزندانم( می خواهم که اگر اسالم را می خواهید پیروز شود چشم به دنبال من نباشید بلکه 
اسالم را بر همه چیزتان عزیز بدارید که تنها اسالم است که مسلمانها و تمامی بشریت را سربلند می کند، نه فرزند، نه همسر، نه پدر. “

شهید ابراهیم خزاعی

دستگیری عامالن شکار غیرمجاز یک راس 
کل وحشی در طبس

رئیس اداره حفاظت محیط زیست طبس از دستگیری 
عامالن شکار غیر مجاز یک رأس کل وحشی به 
همراه دو قبضه سالح شکاری ساچمه زنی غیرمجاز 
توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 
طبس خبر داد.حاتمی اظهار کرد: محیط بانان موفق به 
دستگیری یکی از متهمان شدند و از این متهم الشه 
قبضه سالح شکاری  دو  و  وحشی  رأس کل  یک 

ساچمه زنی کالیبر ۱2 غیر مجاز کشف و ضبط شد. 

یک کشته و 3 زخمی در واژگونی پراید

واژگونی پراید در محور نهبندان - زابل یک کشته و ۳ 
زخمی بر جای گذاشت. جانشین رئیس پلیس راه استان 
گفت: این حادثه  پنجشنبه گذشته  ساعت ۱8:20 در 
کیلومتر ۴0 محور نهبندان - زابل رخ داد که در اثر آن 
یک نفر کشته و ۳ نفر زخمی شدند.نیکمرد، علت این 

حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کرد.

تغییر ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴  دیشب

کاوش-ساعت رسمی کشور از ساعت 2۴ شب گذشته، 
سی ام شهریور به میزان یک ساعت به عقب کشیده 
شد. بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 
سال ۱۳86، ساعت رسمی ایران هر سال ساعت 2۴ 
روز اول فروردین، یک ساعت به جلو کشیده می شود 
و ساعت 2۴ روز سی ام شهریور؛ به عقب کشیده شده، 

یعنی به حالت اول خود برگردانده می شود.

“خطبه های آدینه”

مسئوالن برای برطرف کردن
 مشکالت مردم تالش کنند

حجت االسالم نوفرستی امام جمعه موقت بیرجند در 
خطبه های نماز جمعه با بیان اینکه دشمن کورخوانده 
که می تواند بین مردم عراق و ایران شکاف ایجاد و به 
اهداف خود برسد، گفت: مسئوالن برای برطرف کردن 

مشکالت مردم تالش کنند.
باید گنجینه پایان ناپذیر فرهنگ 

دفاع مقدس برای مردم تبیین شود
سربازی- امام جمعه موقت فردوس در خطبه های نماز 
جمعه با دعوت مردم به تقوای الهی با اشاره به سالروز 
شروع جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور سال 59 گفت: 
جنگ تحمیلی حمله همه جانبه دنیا علیه ایران اسالمی 
بود که به فرموده امام راحل ما به وظیفه شرعی و ملی 
خود عمل کردیم و دستاوردهای زیادی برای ما داشت.

حجت االسالم کامجو تاکید کرد: باید گنجینه پایان 
ناپذیر دستاوردها و فرهنگ هشت سال دفاع مقدس 

برای مردم و نسل جوان تبیین و ترویج شود.

361 واحد خون در استان اهدا شد

دادرس مقدم-مدیرکل انتقال خون استان گفت: ۳6۱ 
امسال  عاشورای  و  تاسوعا  روزهای  در  خون  واحد 
توسط مردم نوعدوست استان اهدا شد. عاملی افزود: 
همزمان با روز عاشورا ۳۳6 نفر به مراکز خونگیری 
استان مراجعه کردند که 282 نفر موفق به اهدای 
خون شدند. وی گفت: همچنین روز تاسوعا 79 واحد 

خون توسط مردم  استان اهدا شده است.

16 هزار و 311 کالس اولی،
 امروز در مدارس استان

صداوسیما-مدارس خراسان جنوبی، امروز میزبان ۱6 
هزار و ۳۱۱ کالس اولی است. سرپرست اداره کل 
آموزش و پرورش گفت: مهر امسال مدارس استان 
پذیرای حدود ۱68 هزار دانش آموز در دوره های پیش 
دبستانی تا دوره دوم متوسطه است که از این تعداد، 
۱6 هزار و ۳۱۱ دانش آموز، کالس اولی هستند. وی 
گفت: نیروی انسانی آموزش و پرورش در مدارس نیز 
در سال تحصیلی پیش رو ۱۴ هزار و 86 نفرند که در 

مقایسه با پارسال 5۳5 نفر کمترند.

خراسان جنوبی سوگوار سید  و ساالر شهیدان

ا..  عبد  ابا  ماتم  در  جنوبی  خراسان  مردم  کاوش- 
در  کردند.  عزاداری  حسینی  عاشورای  در  الحسین 
تاسوعا و عاشورای حسینی دسته های سینه زنی و 
زنجیززنی، مردم و هیئت های مذهبی با حضور پرشور 
در سراسر خراسان جنوبی به عزاداری پرداختند.نماز 
ظهر عاشورا  نیز همزمان باسراسر کشور در  استان 
با حضور جمع زیادی از عزاداران حسینی اقامه شد. 
همچنین نماز جماعت در نقاط مختلف خیابان های 
اطراف از جمله خیابان جمهوری بیرجند توسط هیات 
های عزاداری برپا شد. شهر ها و بخش های مختلف 
استان هم سیاهپوش شده و غرق در ماتم و عزا است.

 سایت آموزشی- ورزشی سازمان 
آتش نشانی بیرجند افتتاح می شود

و  نشانی  آتش  سازمان  مقدم-مدیرعامل  دادرس 
خدمات ایمنی شهرداری بیرجند با اشاره به افتتاح 
سایت آموزشی و ورزشی سازمان آتش نشانی گفت: 
با توجه به نزدیک شدن هفتم مهر روز ایمنی و آتش 
نشانی این سایت افتتاح خواهد شد.حسینی با اشاره 
به اقدامات انجام شده در زمینه تقویت، توسعه و 
در  افزود:  بیرجند  نشانی  آتش  امکانات  گسترش 
پیگیری  نیز  آموزشی  امکانات  توسعه  خصوص 
های ساخت سایت آموزشی، ورزشی این سازمان 
راستا  این  در  کرد:  تصریح  وی  است.  شده  انجام 
این مجموعه به منظور برگزاری مانورها، تمرینات 
و آزمون های آمادگی جسمانی جهت ارتقای توان 

عملیاتی آتش نشانان احداث می شود.

31 میلیارد تومان تسهیالت به بهره برداران 
بخش کشاورزی پرداخت شد

گفت:۳۱  جهادکشاورزی  سازمان  تسنیم-رئیس 
صندوق  منابع  محل  از  تسهیالت  تومان  میلیارد 
توسعه ملی به بهره برداران بخش کشاورزی استان 
پرداخت شد. ولی پورمطلق اظهار کرد: به منظور 
جبران خسارت سرمازدگی نیز منابع اعتباری برای 
استان اختصاص یافت که از این محل، متقاضیان 
۱8 میلیارد تومان وام دریافت کردند. وی بیان کرد: 
در شش ماه نخست امسال حدود ۱25 میلیارد تومان 
تسهیالت به متقاضیان بخشهای مختلف کشاورزی 
پایان  تا  این میزان  استان پرداخت شده است که 

امسال به بیش از دو برابر افزایش می یابد.

    سوگواره عکس عاشورایی 
برگزار می شود

ایرنا-هشتمین سوگواره عکس عاشورایی طبس در 
گستره استان برگزار می شود. سبک زندگی حسینی، 
جنبه های معنوی واقعه عاشورا، آیین های عزاداری و 
فرهنگ های بومی در هر منطقه، کودکان و خردساالن 
عاشورا، نذورات، اشک ها و خواهش ها، همایش جهانی 
شیرخوارگان حسینی، پیاده روی اربعین )از نجف تا 
اعالم  سوگواره  این  کلی  موضوعات  از  و...  کربال( 
شده است. براساس این اطالعیه مهلت ارسال آثار 
۱5 مهر، داوری و اعالم نتایج اولیه 25 مهر و اختتامیه 
چهارشنبه 2 آبان خواهد بود. دریافت آثار نیز از طریق 
روی  بر  اثر  ارسال  یا   WWW.TabasArt.ir  سامانه 
سی دی از طریق پست به آدرس دبیرخانه سوگواره 
استان خراسان جنوبی - شهرستان طبس گلشن - 
خیابان ارشاد - اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی طبس 

کدپستی: 979۱9۳6۳77 امکانپذیر است.

محصوالت راهبردی  استان
        تحت پوشش سامانه تهک قرار می گیرند

جاری  سال  در  گفت:  هواشناسی  غالمی-مدیرکل 
)زعفران،  استان  استراتژیک  محصوالت  بر  عالوه 
زرشک و عناب( محصوالت دیگری شامل انار، پسته، 
خرما، گندم و جو نیز تحت پوشش سامانه قرار خواهد 
گرفت. خندان رو با اشاره به وضع مناسب امکانات و 
تجهیزات هواشناسی در استان اظهار کرد: برای تجهیز، 
این تجهیزات سالیانه حدود 2  نگهداری  و  تکمیل 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است. وی خاطرنشان کرد: 
 tahak.irimo.ir در سال جاری سامانه تهک به آدرس 
استان سهمیه 5000  برای  و  است  اندازی شده  راه 
نفر در نظر گرفته شده است که کاربران و کشاورزان 
با مراجعه به این سامانه پس از ثبت نام توصیه ها و 
اطالعیه های هواشناسی کشاورزی ویژه هر محصول 
را رایگان از طریق پیامک دریافت می کنند. خندان رو 
از راه اندازی دیسکاشن کشاورزی در شهرستان های 
فردوس و طبس هم خبر داد و گفت: در صورت بازخورد 
مثبت در سایر شهرهای استان نیز عملیاتی خواهد شد.

13 میلیارد  تومان تسهیالت اشتغال زایی 
       پرداخت شد

تسنیم-مدیر صندوق کارآفرینی امید از اعطای ۱۳ 
میلیارد تومان تسهیالت برای 252 طرح خبر داد و 
گفت: با پرداخت این تسهیالت برای 98۴ نفر در 
این استان شغل ایجاد می شود. زنگنه اظهار کرد: 
از محل  اعتبار  26 میلیارد و 690 میلیون تومان 
منابع تسهیالتی اشتغال پایدار روستایی به خراسان 
جنوبی ابالغ شد. وی با بیان اینکه شهرستان های 
پرداخت  سهم  کمترین  سربیشه  و  سرایان 
شهرستان های  کرد:  اظهار  دارند،  را  تسهیالت 
بیرجند، خوسف و قاینات به ترتیب رتبه اول تا سوم 
پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی صندوق 

کارآفرینی امید را به خود اختصاص داده اند.

حوادث

غالمی-رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری بیرجند در جلسه کارگروه ماده 
۱8 سرویس مدارس از راه اندازی سامانه سپند 
در شهر  دانش آموزی  ناوگان  پایش  منظور  به 
بیرجند خبرداد و گفت: ثبت نام متقاضیان سرویس 
مدارس در سال تحصیلی 97-98 در این سامانه 
انجام می گیرد. یدا... غالم پور با اشاره به اینکه 
دانش آموزان،  نقل  و  حمل  امر  اصلی  متولیان 
سازمان های حمل و نقل بار و مسافر و تاکسیرانی 
در سراسر کشور شناخته شده اند، اظهار کرد: با 
توجه به ابالغ دستورالعمل جدید آئین  نامه اجرایی 
ایاب و ذهاب دانش آموزان از سوی وزارت کشور و 
تأکید بر استفاده از سامانه های نوین در این حوزه، 
متقاضیان برای انجام این امر باید در سایت سامانه 

ثبت نام کرده و برای انجام مراحـل بعدی به این 
سازمان مراجعه نمایند.وی عنوان کرد: پیمانکاران، 
مدیران مدارس، رانندگان تاکسی و دانش آموزان 
را  اطالعات خود  آسان تر،  برای دسترسی  باید 
در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی به آدرس 
در  اعالم کرد:  کنند. وی  وارد   irtusepand.ir
مرحله نخست این طرح ثبت  نام مدیران مدارس، 
پیمانکاران و رانندگان در سامانه سپند آغاز شده 
و دانش آموزان نیز از نیمه دوم شهریور می توانند 
افزود:  پور  غالم  کنند.  ثبت  نام  سامانه  این  در 
ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات حمل و نقل 
دانش آموزان، اجرای قوانین و مقررات مربوطه، 
افزایش و بهبود کیفیت خدمات برای باالرفتن 
امنیت و ایمنی دانش آموزان به همراه خدمات 

مطلوب تر برای ایجاد حس آسودگی خاطر نسبی 
والدین، هویت سازی و متمایز کردن ناوگان حمل و 
نقل دانش آموزان، خدمات نرم  افزار مبتنی بر تلفن 
همراه برای استفاده از خدمات نرم  افزاری رصد 
و پایش سفر دانش آموزی از جمله ویژگی های 
این سامانه است. وی بیان کرد: در سامانه سپند 
مورد  و محل های  مسیر ها  می توانند  رانندگان 
نظر خود را انتخاب کنند و خانواده ها هم با نصب 
نرم افزار در تلفن همراه خود می توانند از ساعت 
رفت و برگشت فرزند خود اطالع یابند که این 
امر موجب اطمینان خاطر خانواده ها از رفت و آمد 
فرزندان شان می شود. وی خاطرنشان کرد: والدین 
سرویس مدارس فرزندان خود را از طریق سازمان 
مدیریت حمل و نقل بارو مسافرشهرداری پیگیری 

کنند تا از هرگونه حوادث جانی، مالی و اخالقی 
متقاضیان  است  ذکر  به  شود.الزم  پیشگیری 
می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 

۳2۳۳80۳۴ تماس و یا به سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند به آدرس بلوار 

مسافر جنب جایگاه CNG مراجعه  نمایند.

خراسان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
جنوبی گفت: میزان خسارت فرسایش بادی به 
منابع زیستی و اقتصادی در کانون های بحرانی 
فرسایش بادی استان سالیانه 20 میلیارد و 252 

میلیون تومان برآورد شده است. 
به گزارش صدا و سیما، علیرضا نصرآبادی تعداد 
مناطق تحت فرسایش بادی را 2۳ منطقه و 
کانون های بحرانی فرسایش بادی را 28 کانون 
عنوان کرد.وی افزود: تداوم خشکسالی، کاهش 

ایجاد  عدم  و  خاک  گیاهی،رطوبت  پوشش 
بادشکن در حاشیه مزارع از دالیل ایجاد گرد و 

غبار در استان است.
آبخیزداری  به گفتۀ مدیرکل منابع طبیعی و 
خراسان جنوبی بیابان زدایی و کاهش پدیده 
گرد و غبار در استان از سال ۱۳58 آغاز شد 
توجهی  قابل  سطح  گذشته  های  سال  در  و 
بیابانی استان در کانون های  از عرصه های 
بحرانی فرسایش بادی و یا مناطق تحت تاثیر 

آن با اجرای نهالکاري، مدیریت رواناب هاي 
و  زنده  بادشکن  احداث  بذرکاري،  سطحي، 
غیرزنده و تهیه و اجرای طرح  هاي مدیریت 

جنگل هاي دست کاشت احیا شده است.
و  نگری  جامع  افزود:  نصرآبادی  علیرضا 
های  پروژه  اجرای  در  پایدار  توسعه  رویکرد 
مختلف منابع طبیعی و مدیریت اصولی اراضی 
کشاورزی استان برای مقابله با پدیده گرد و 

غبار در دستور کار است.

فرمانده انتظامی استان گفت: “سرهنگ غالمرضا 
انتظامی  جدید  فرمانده  عنوان  به  شاهوردی” 
شهرستان بیرجند معرفی شد. به گزارش تسنیم، 
سردار مجید شجاع در مراسم تودیع و معارفه 
فرمانده انتظامی بیرجند اظهار کرد: کارکرد خوب و 
تالش مضاعف پلیس خراسان جنوبی در راستای 
اهداف سازمانی، نظم و امنیت مطلوبی را به ارمغان 
آورده که این از جمله شاخصه های بارز و خوبی 

است که باید پیوسته و هدفدار باشد.
وی گفت: با توجه به فتنه های دشمنان برای 
نیروهای  عمومی،  امنیت  و  نظم  زدن  برهم 
نظامی و انتظامی با هوشیاری و صالبت در 
کنار بصیرت و آگاهی مردم توانسته اند توطئه 
دشمنان را خنثی و آنان را از رسیدن به اهداف 
شوم خود مأیوس کنند.فرمانده انتظامی استان 
بیان کرد: در خراسان جنوبی وقوع جرم کمتری 

نسبت به سایر نقاط کشور وجود دارد و این 
نشان از تعامل مطلوب بین نیروهای امنیتی 
با  که  مراسم  این  در  دارد.  مردم والیتمدار  و 
حضور جمعی از مسئوالن و فرماندهان نظامی 
و انتظامی برگزار شد از تالش های سرهنگ 
علیرضا امیرآبادی زاده قدردانی شد و سرهنگ 
غالمرضا شاهوردی به عنوان فرمانده انتظامی 

شهرستان بیرجند معرفی شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
گفت: 950 برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس 
در خراسان جنوبی اجرا می شود. به گزارش مهر، 
محمدرضا فخر در نشست خبری اظهار کرد: 
برنامه های هفته دفاع مقدس در خراسان جنوبی از 
روز ۳۱ شهریور با رژه نیروهای مسلح در  بوستان 

شهدای گمنام آغاز می شود.
فخر با اشاره به اینکه شعار محوری هفته دفاع 
مقدس سال جاری»ما می توانیم« است، بیان 
و  صالبت  روز  نام  به  شهریور   ۳۱ روز  کرد: 
سلحشوری نیروهای مسلح و صنعت دفاعی و 
روز اول مهر به نام علم و معرفت، نخبگان و روز 

سرباز نام نهاده شده است.

فخر ادامه داد: دوم مهر سومین روز از هفته دفاع 
مقدس به نام دفاع ملی، جوانان، بصیرت افزایی، 
مردم ساالری   اسالمی،  انقالب  روز  مهر  سوم 
و  استکبارستیزی  و  اسالمی  بیداری  دینی، 
اقتصاد  روز  نام  به  نیز  مهر  چهارم  چهارشنبه 
مقاومتی، تولید ملی، اصناف، حمایت و پشتیبانی 

مردمی نام نهاده شده است.
وی افزود: پنجمین روز از هفته دفاع مقدس 
حماسه  سالروز  و  مهر  پنجم  با  هم زمان 
شهیدان،  روز  نام  به  ثامن االئمه)ع(  عملیات 
ایثارگران، جانبازان و فخر آفرینان، 6 مهر به 
نام روز والیتمداری، زنان، خانواده و سالمت 
و هفتم مهر آخرین روز از هفته دفاع مقدس 

نامگذاری شده است.
وی با اشاره به اینکه به مناسبت هفته دفاع مقدس 
950 برنامه کوچک و بزرگ در خراسان جنوبی 
اجرا می شود، گفت: از این 950 برنامه تعداد 60 
برنامه محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی توسط 

بسیج سازندگی اجرا می شود.
هزار  دو  کنگره  برگزاری  به  اشاره  با  فخر 
شهید خراسان جنوبی اظهار کرد: در راستای 
این کنگره 28 عنوان کتاب توسط بنیاد حفظ 
و  چاپ  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار 
برای  کرد:  بیان  شد.وی  خواهد  رونمایی 
استفاده فعاالن فضای مجازی از کتب دفاع 
قالب  در  صوتی  کتاب   ۱2 تدوین  مقدس 

داستانی و رمان در دست اجرا است.
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
مقدس خراسان جنوبی  ادامه داد: ۳80 عنوان 

نگهداری  بنیاد  اسناد  مرکز  آرشیو  در  سند 
می شود که اهل تحقیق و پژوهش می توانند 

از این آرشیو اسناد استفاده نمایند.

بازرگانی،  اتاق  گردشگری  کمیسیون  کاوش- 
صنایع، معادن و کشاوری بیرجند دوشنبه گذشته 
اتاق  گردشگری  کمیسیون  رئیس  شد.  برگزار 
کرد:  اظهار  بیرجند  و  معادن  بازرگانی، صنایع، 
نیازمند  استمرار فعالیت های ورزشی و هنری 
یک عقبه مالی است و از این جهت اقتصاد هنر 
و اقتصاد ورزش از اهمیت خاصی برخوردار است.

مجیدی بیان کرد:  سؤال اصلی این است که آیا 
 از رهگذر بازی های بومی و محلی و موارد مشابه 

می توان به اقتصاد جوامع محلی کمک کرد؟

گردشگری میراث پایه است
مجیدی با اشاره به اینکه گردشگری میراث 
دلیل  به  که  زمانی  در  داد:  ادامه  است،   پایه 
خشکسالی و کم آبی زنگ خطر تخلیه مرزها از 
مرزنشینان به صدا درآمده است ورود گردشگر 
به روستاهای مرزی می تواند موجب تقویت 
بنیه اقتصادی روستائیان و زمینه ساز ماندگاری 
آنان شود.وی با اشاره به ظرفیت بزرگ کویر در 
خراسان جنوبی برای رونق گردشگری، افزود: 
در این راستا تشکیل هیئت کویر نوردی و شتر 
سواری بسیار حائز اهمیت است و از طرف دیگر 
برای معرفی این ظرفیت همایش کویر را در 

بهار سال آینده برگزار خواهیم کرد.
وی یادآور شد: انجمن ایرانی همکاری با یونسکو 
در تالش است با همکاری سازمان ها و نهادهای 

استان در مسیر معرفی توانمندی های فرهنگی و 
میراثی خراسان جنوبی و رونق گردشگری برنامه 

های مناسب تعریف کند.

افزایش نشاط اجتماع از رهگذر 
رونق بخشی به بازی های بومی و محلی

این جلسه شفیعی رئیس هیئت  همچنین در 
ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی 

گفت: باید با رونق بخشیدن به بازی هایی که 
ریشه در سنت های مردمان خراسان جنوبی دارند 
به افزایش نشاط اجتماعی کمک کنیم.وی با اشاره 
به شناسایی حدود ۱02 رشته در حوزه بازی های 
بومی و محلی اظهار کرد: موفقیت جوانان خراسان 
جنوبی در مسابقات گوناگون نشان می دهد که 

استعدادهای فوق العادی در زمینه بازی های بومی 
و محلی در استان وجود دارد.وی یادآور شد: اگر در 
کنار برگزاری جشنواره هایی چون جشنواره عناب 
بازی های بومی و محلی را داشته باشیم به رونق 

گردشگری کمک خواهد کرد.

ضرورت ثبت و مستند سازی
 بازی های بومی و محلی

فاطمه احراری مسئول کمیته آموزش و پژوهش 
هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی 
و محلی خراسان جنوبی نیز در این جلسه بیان 
کرد: بسیاری از کسانی که در حوزه بازی های 
بومی و محلی کار و فعالیت می کنند فقط به 
واسطه عالقه قلبی به این موضوع رو آورده اند.

وی با اشاره به ضرورت مستند سازی و ثبت 
معنوی بازهای بومی و محلی ادامه داد:  ثبت 
بازی های بومی و محلی مؤلفه های خاصی 
دارد و از این جهت با همکاری میراث فرهنگی 
خراسان جنوبی باید نسبت این مهم اقدام کنیم.
وی یادآور شد: پس از شناسایی دقیق و جمع 
آوری ویژگی های بازی های بومی و محلی 
خراسان جنوبی می توانیم آن را به شکل یک 

کتابچه داشته باشیم.

بازی های بومی و محلی با سبک زندگی 
امروز همخوانی داشته باشد

برآبادی، مسئول حوزه پژوهش و مطالعات میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی نیز در کمیته گردشگری اتاق بازرگانی، 
با اشاره به  صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 
اهمیت بازی های بومی و محلی در دنیای رونق 
دیجیتال و فضای مجازی اظهار کرد: باید تالش 

کنیم این بازها را به شکل جدیدی ارائه دهیم.
وی بیان کرد: بازی های بومی و محلی باید با 
داشته  همخوانی  امروز  زندگی  سبک  و  شیوه 
باشد تا بتوانند همچنان در زندگی مردم جامعه 
استمرار یابد. وی ادامه داد:گردشگرانی که از نقاط 
گوناگون به خراسان جنوبی می آیند، تمایل دارند 
بازهای محلی را در فضای های بومی و بکر چون 
روستاها مشاهده کنند.برآبادی با اشاره به ضرورت 

هویت بخشی به بازهای بومی و محلی افزود: 
باید بازی های بومی و محلی را به میان طبقات 
باالی شهری نیز بیاوریم و فقط به ترویج و رونق 
بخشیدن آن در مناطق خاص و روستاها اکتفا 
نکنیم. وی با بیان اینکه برخی از بازی های بومی 
و محلی قابلیت اینکه جنبه ورزشی و مسابقه ای 
پیدا کنند ندارند، یادآور شد: برای ثبت یک بازی 
بومی و محلی این بازی باید در میان مردم زنده 

و رونق داشته باشد.

بازی های بومی و محلی عالوه بر
 جنبه سرگرمی ابعاد تربیتی هم دارد

فعال  و  فرهنگیان  دانشگاه  مدرس  زنگویی 
فرهنگی نیز در کمیته گردشگری اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: هر آنچه 
در حوزه فرهنگ مردم انجام داده ام براساس ذوق 
و سلیقه فردی بوده است.وی با اشاره به برخی 
از تألیفات خود بیان کرد: امثال حکم خراسان، 
شاعران قهستان، تمثیل و مثل های بیرجندی  
حوزه  در  که  است  فرهنگی  اقدامات  جمله  از 
فرهنگ عامه مردم انجام گرفته است.این فعال 
فرهنگی یادآور شد:  تألیف و چاپ کتاب افسانه 
های خراسان جنوبی، تعزیه های خراسان و کتابی 
مرتبط با بازهای بومی و محلی را نیز در دست 
اقدام داریم که در کتاب بازی های بومی و محلی 

نوع بازی و آثار تربیتی آن نیز بیان شده است.
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 امام صادق علیه  السالم فرمودند :
إنَّ یَوَم الُحَسیِن أعَظُم مُصیبًَة مِن َجمیِع سائِِر األیّاِم

روز شهادت امام حسین علیه  السالم سوگ ناك ترین روزهاست.
)علل الشرائع ، ص 225( 

حضور فرماندار بیرجند در مراسم عزاداری روستاها * عکس : کمالیمراسم نخل گردانی و نماز ظهر عاشورا در شهرستان فردوس * عکس : سربازی مراسم شام غریبان در  بیرجند * عکس ها :  نازنین زهرا نجبیبی ، حسن جعفری

عکس: صدری

مدیر کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی  از پایان عملیات حج 
تمتع 97 در این فرودگاه خبر داد و گفت: عملیات بازگشت حجاج در 
فرودگاه بین المللی بیرجند بیست و چهارم شهریور ماه سال جاری به 

پایان رسید. 
هادی سالمی  با بیان اینکه پروازهای بازگشت حجاج از بیست و یکم 
الی بیست و چهارم شهریور سال جاری آغاز شده بود، اظهار کرد: در این 
مدت 2378  زائر سرزمین وحی به همراه خدمه کاروان ها ، با 10 پرواز در 
قالب 17 کاروان به همراه 80 تن بار توسط پروازهای ایرباس300-600 
 شرکت هواپیمایی ایران ایر وارد فرودگاه بین المللی بیرجند شدند.

وی افزود: عالوه بر بسیج کارکنان فرودگاه بین المللی بیرجند در قالب 
راهنمای مسافر برای خدمت رسانی به حجاج ، با تشکیل کمیته حج با 
مشارکت تمام سازمان ها و ارگان های مرتبط از جمله پلیس فرودگاه، 

یگان حفاظت هواپیمایی ، گذرنامه ،  اورژانس، گمرک، حج و زیارت 
استان، شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی، پست، شبکه بهداشت، 
پلیس راه استان و... نسبت به ساماندهی امور و بهبود سطح خدمات 
اقدام شد.مدیر کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی تصریح کرد: 
از دیگر اقدامات صورت گرفته در این مورد می توان به افزایش ظرفیت 
پارکینگ حجاج ، افزایش صندلی های ترمینال ، بهسازی نمازخانه 
مستقبلین،  و  زائران  راهنمای  بنرهای  نصب  و  محیطی  زیباسازی   ،
راه اندازی سامانه اطالع رسانی حج تمتع 97 در پرتال فرودگاه بیرجند 
اجرایی  روند  از  زائران  اعالم رضایت مندی  اشاره کرد.سالمی ضمن 
عملیات رفت و برگشت حجاج بیت ا... الحرام گفت: در مدت پروازهای 
رسانی  آماده خدمت  به صورت 24 ساعت  فرودگاه  برگشت  و  رفت 
بوده و کلیه کارکنان برای تسریع در عملیات و خدمت رسانی مطلوب 

اقدام کردند و طبق بررسی های انجام شده زائران و مستقبلین از نحوه 
خدمات رسانی در فرودگاه بیرجند رضایت داشته اند که این موضوع 
جز با همکاری خود آنها امکان پذیر نبود. وی خاطر نشان کرد: کلیه 
پروازهای برگشت حج 97 بدون تاخیر و در برخی از پروازهای ورودی 
نه تنها تاخیر نداشته ایم بلکه پرواز میانگین 45 دقیقه زودتر از برنامه 

زمانی اعالم شده وارد فرودگاه بین المللی بیرجند گردید.
مدیر کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی گفت : بیماری واگیردار 
خاص یا خطرناکی در میان حجاج گزارش نشده است و با هماهنگی 
انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی و اداره بهداشت شهرستان بیرجند 
کنترل کاملی بر سالمت حاجیان ورودی به استان صورت گرفته است 
پایان  تا  و  فرودگاه  مستقر  و خروجی  ورودی  در  بهداشت  ناظران  و 

عملیات برگشت مشغول انجام وظیفه بودند.

رضایت 100 درصدی زائران از خدمات  فرودگاه بیرجند طی ایام حج 1397
پایان پروازهای حج تمتع فرودگاه بین المللی بیرجند

آگهـی مزایـده  فـروش شیـر گـاو
دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در نظر دارد: مقدار حدود 300 لیتر شیر گاو تولیدی 
واحد دامپروری روزانه خود را از طریق برگزاری مزایده روز سه شنبه 97/7/3 به فروش رساند.

متقاضیان می توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده تا ساعت 14 روز دوشنبه 97/7/2 
به اداره امور عمومی دانشکده کشاورزی واقع در بیرجند - کیلومتر 5 جاده کرمان - حوزه معاونت 

اداری و مالی مراجعه کنند. بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است
ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفن تماس: 32254054 - 056

خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(09303102285 - 32454577 - 056

            » تجدیدآگهي های مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی«      تاریخ:97/06/31     شماره: 3/11347 و 2/11350 و 2/11335 
  شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه های عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضالب شهر سربیشه )نواحیSA-D ،SA-B2( و  اجرای  بخشی از خط انتقال آب شهر حاجی 

آباد و  اجرای خط انتقال رفت به مخزن 2000مترمکعبی شهر خوسف را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

رديف
محل اجرامشخصات پروژه

محل تامین 
اعتبار 

مبلغ اولیه برآورد  براساس فهرست بهاء شبکه 
جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب  و شبکه 

توزيع وخطوط انتقال آب سال1397
مدت 
رتبه و گواهی مورد نیازاجرا

1
اجرای حدود 11312 متر لوله گذاری با قطر200 میلیمتر لوله پلی 

اتیلن کاروگیت در ترانشه ونقب،تهیه و نصب واحداث 248 حلقه 
آدمرو  بتنی وآجری

شهر
سربیشه

اسنادخزانه و يا 
اوراق مشارکت 
حداقل  2 ساله

34.655.875.135
ريال

 15
ماه

حداقل پايه5 آب و 
گواهی صالحیت ايمنی

2
اجرای بخشی از خط انتقال آب از مخزن ،جمع آوری چاه بمرود 

تا مخزن2000 مترمکعبی شهر حاجی آباد  به طول 1600 متر
PN 25 به قطر250 میلیمتر و فشارکاری GRPبا لوله 

شهر
حاجی آباد

اسناد خزانه 
اسالمی حداقل 

2 ساله
3.103.145.595

ريال
 3
ماه

حداقل پايه5 آب و 
گواهی صالحیت ايمنی

3

تهیه و تامین ، بارگیری و حمل کلیه مصالح ،لوازم، ابزار و تجهیزات 
مکانیکی،لوله،شیرآالت  و متعلقات، ماشین آالت و نیروی  انسانی 
الزم جهت  عملیات لوله گذاری با لوله  PE به قطر250 میلیمتر به 

طول حدود  1480متر،لوله گذاری با لوله فوالدی به قطر 250 میلیمتر 
به طول40 متر و احداث 3 باب حوضچه بتنی شیرآالت  و اتصاالت

شهر
خوسف

اسناد خزانه 
اسالمی حداقل 

2 ساله
3.420.816.684

حداقل پايه5 آب و 4 ماهريال
گواهی صالحیت ايمنی
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توضیحات ضروری:              

مهلت تحويل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 10 صبح روز شنبه 97/07/21 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت  www.setadiran.ir  امکانپذیر است.
 پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  ، پیمانکارانی که باالی 70 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد. 

اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی سال 97 به شرح جدول خواهد بود. این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد. لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایید.

 www.setadiran.irدفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 

شناسه آگهی: 248580


