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آفت آقازادگی

“ آقازادگی” که این روزها بسیار از آن 
سخن می رود  آفتی است مخصوص 
جامعه ایرانی. این عنوان برای کسانی 
به کار می رود که به وسیله »رانت« 
وسوءاستفاده از نفوذ و قدرت پدر یا حتی 
مادر ! یا فامیل نزدیک! شروع به فعالیت 
با   یا  نمایند  یا سیاسی می  اقتصادی 
زحمت نسبی کمتر و در زمان کوتاه تر پله 
های موفقیت را دوتا یکی باال می جهند 
و به قدرت وثروت می رسند. آنها موفقیت 
خود  را مدیون این رابطه فامیلی یا در 
اصطالح پارتی بازی هستند. برخالف 
مردم عادی  که برای رسیدن به موفقیت 
باید فرزند هنر باشند و...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4177

415 دفتر زيارتی آماده ثبت نام اربعين  6عکاسی پل ارتباطی و معرف پيشينه فرهنگی برای نسل امروز 3خانه اميد سالمندان، مرکزی با خدمات متمايز و استاندارد 

۱۲۰ میلیارد برای تکمیل محور بیرجند - قاین
    صفحه 5

عکس:  رضایی

استاندار خبر داد:

* اقتصادی

 انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان /2

بی
 ترا

س :
عک

توليد فوق العاده پوشک آغاز شد
رئیس انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران گفت: کارخانجات محصوالت سلولزی در 
صددند با افزایش حجم تولید دست سودجویان را از بازار قطع نمایند. البته مردم هم باید 
به حد نیاز خود محصوالت سلولزی خریداری و از هجوم و انبار کاال جلوگیری کنند. 
متأسفانه هجوم مردم برای خرید محصوالت سلولزی باعث شد تا سودجویان از این 
شرایط سوء استفاده کرده و به فروش محصوالت آن هم به قیمت های باال اقدام کنند.

وام 1۰ميليون تومانی خريد مسکن تا آخرآذرتمديد شد
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از تمدید پرداخت تسهیالت بدون سپرده خرید 
مسکن ۱۰ میلیون تومانی برای متقاضیان انفرادی خبر داد. مرادی گفت: متقاضیانی که از 
سقف تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم استفاده می کردند، می توانستند از 
تسهیالت بدون سپرده این بانک بهره مند شوند که این طرح بانک تا پایان آذر تمدید شد.

 بازديد مردم از ايستگاه آتش نشانی غفاری /5

جنـاب آقای حمیدرضـا یوسفـی
انتخاب شایسته شما را به سمت

 رئیس اتحادیه صنف تراشکاران و ریخته گران بیرجند
 تبریک عرض می نماییم 

همیشه پیروز و سربلند باشید.

جمعی از اتحادیه های تعاونی استان خراسان جنوبی

جنـاب آقـای مهنـدس سـورگی
سرپرست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت و شایستگی 
شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، طول عمر با عزت، 
 سالمتی و سربلندی روز افزون تان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

شرکت مهندسی خاور آب بیرجند

جناب آقای مهندس سورگی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان
 که نشان از پشتکار، دانایی و توانمندی های علمی و مدیریتی شما بوده، در کمال امتنان 
و افتخار تبریک و تهنیت عرض می نماییم و از خداوند منان توفیقات روز افزون تان را 
خواستاریم. همچنین از زحمات و مساعی ارزشمند جناب آقای مهندس ولی پور مطلق 

در زمان تصدی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان نیز تشکر و قدردانی می نماییم.
مجتمع تولیدی تخم مرغ هارکو- پور شمسیان

پوشاك حاجي ارزوني با سابقه 
عالي و فروش تضميني 

زير قيمت واگذار مي شود.
٠٩١٢٠٦٩٦٨٤٥

چهارمین سالگرد باهم بودن مان مبارک 
توفیق روز افزون در امر خطیر

 مشاوره و حفظ قرآن  کريم را از ایزد منان برایت آرزومندم.
از مادر خانم بزرگوارم 

سرکار خانم بی بی شوکت عسکر زاده
 بی نهایت سپاسگزارم.
از طرف همسرت

همسـر عزیزم الهه سـادات ایزدی

جناب آقای سید حسن عسکری
معاون محترم درآمدهای مالیاتی شهرستان ها

جناب آقای علی اصغر ندارئیس محترم امور مالیاتی شهرستان بیرجند
انتصاب بجا و ارزشمند شما بزرگواران عزیز را که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته 
شما در خدمت به نظام مقدس اسالمی است را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون تان 

را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور- شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند 

ای دوست به پيکر شهيدان صلوات    بر قامت بی سر شهيدان صلوات
از دامن زن، مرد به معراج رود      بر دامن » مادر شهيدان« صلوات

در ایام اسارت عقیله بنی هاشم، پیام آور شهیدان کربال، زینب کبری )س(؛ 
رهرو راه آن بزرگ بانوی اسالم

ام الشهیدین: 

حاجیه کربالئیه فاطمه کبری بیک زاده
به فرزندان شهیدش پیوست. فرزندانی که آنگونه پرورید که

» شهید سید محمد هادی«  با تاّسی به باب الحوائج، قمر منیر بنی هاشم در راه یاری مسلمین دست ها را تقدیم پیشگاه دوست نمود 
و » شهید سید محمد حسین« در پیروی از جّد اطهرش سید و ساالر شهیدان، بی سر به بارگاه معبود شتافت.

مراسم تشييع:  ساعت 15 امروز دوشنبه ۹۷/۷/۹ - سالن اجتماعات غسالخانه

اوسـت پايـدار 

خانواده شهیدین  نوربخش
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هيئت رئيسه جلوي هيچ استيضاحي را نگرفته است

بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت رئيسه مجلس گفت: هيئت رئيسه بايد خواسته هاي نمايندگان را تمکين کند و هميشه هم روال اينگونه بوده، هيئت 
رئيسه جلوي هيچ استيضاحي را نگرفته است. در هر صورت، بحث استيضاح وزراي جهاد کشاورزي، صنعت، اقتصاد، نيرو و راه و شهرسازي مطرح 
شده که از هيئت رئيسه به کميسيون هاي تخصصي ارجاع داده شده و اکنون در دستورکار کميسيون هاي تخصصي مجلس قرار دارد. 

 آفت آقازادگی   

* مهرآيين

نام  و  باشند  فرزند هنر   ... اول(  از صفحه  مقاله  سر  )ادامه 

پدر را زنده کنند آقازاده ها از فضل پدر به نان و نوا 
می رسند و بيشتر افرادی بی لياقت و بی کفايت اند. 
برخالف دورانی که پسِر  آشپز با لياقت “امير کبير” شد 
و روستازادگان دانشمند به وزيری پادشاه می رفتند. 
امروزه در عصر ارتباطات و توسعه فرهنگی!  و با وجود 
همه ادعاهايی که درباره عدالت گستری و شايسته 
ساالری در جامعه اسالمی! وجود دارد، آقازاده هايی 
با متوسط هوش کمتر از مردم عادی بر اريکه های 
 گوناگون تکيه می زنند و از سفره بيت المال فربه 
می شوند! آقازادگی آنچنان که گفته شد محصول 
جامعه ايرانيست و نتيجه دوری از تعاليم حيات بخش 
روزگار  انقالب. در همان  موازين  و تحريف  اسالم 
جنگ که بيشتر اقشار مردم، ميدان دار عرصه های 
جهاد و شهادت بودند و بچه های مستضعف روستايی 
از نقاط دوردست مرزی شرق به دفاع از غرب و جنوب 
کشور پرداختند، جان دادند، دست و پا دادند، معلول و 
جانباز و اسير شدند. اندک اندک آوازه هايی پيدا شد که 
فرزندان فالن مسئول و بهمان مقام شرکت و موسسه 
مالی دارند و با چه حالی پشت جبهه )بخوانيد خارج 
کشور( مشغول خدمت اند! جنگ تمام شد. آقازاده ها 
حاال آقا شده بودند. مدير و رئيس شده بودند. شرکت 
 داشتند و ماشين های آخرين مدل، ويال و محافظ.  
آقا زاده های تازه به دوران رسيده هر روز زيادتر می 
شدند و جسورتر و اين روزها آنقدر پررو که در فضای 
باپول  مجازی ضمن نمايش خوشگذرانی هايشان 
ملت به عقده گشايی و تمسخر آنها نيز می پردازند. 
تا آن جا که يکی از همين جماعت در پاسخ منتقدان 
خود می گويد: يا برويد پول در بياوريد يا بميريد!  اين 
آقای راکفلر اما روشن نفرموده بود در اين سن و با آن  
امتيازات نداشته و ترکيب! بر اساس کدام مکانيسم 
اقتصادی حالل و غير حالل! و با آن سرعت توانسته 
است آن همه پول پارو کند! آقازاده ديگری هم جايی 
امتيازات خود را به خاطر برخورداری از”ژن” خوب 
دانسته بود چيزی در رده “نژاد برتر”! بله ادبياتی که از 
چند سال قبل با تقسيم مردم به شهروند درجه يک و 
دو آغاز شد، اکنون به آفتی فراگير بدل شده و همه را 
ناراضی کرده است. در همين باره يک استاد دانشگاه 
با نقد عملکرد زننده آقازاده ها گفت: مردم از آقازاده 
ها وکارهايشان ناراضی اند. من از ترس پورشه های 
آقازاده های مست!؟ مجبورم وسط اتوبان رانندگی کنم. 
کمپين “فرزندت کجاست؟” واکنش ديگر جامعه به 
اين پديده ناپسند بودکه نشان داد افکار عمومی ديدگاه 
مثبتی به آقازاده ها ندارد. حاال فشار افکار عمومی به 
حدی رسيده که خبرها ... )ادامه سر مقاله درستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله(  حاکی از تالش برخی آقازاده ها برای 

عوض کردن نام فاميلی خويش است. اگر چه برخی 
نيز بر اين باورند اين تاکتيک برای پنهان کردن مال 
و اموال است! و فرار از پاسخگويی. قدر مسلم آقايان 
“حقيقی” نه از بيت المال تغذيه می کنند و نه از ميدان 
جنگ می گريزند و نه بر مردمان فخر می فروشند. 
اگر در اين ميان از جماعت معلوم الحال فوق به عنوان 
 آقا و آقازاده ذکری شد از سر کنايه است. امام علی )ع( 
بزرگمرد عدالت و مقتدای آزادگان را آقازادگانی بود 
آقاتر از همه، که آقايی و کرامت از چهره شان می 
و  عباس  )ع( حسن، حسين،  علی  آقازادگان  باريد. 
محمدبن حنفيه، همه در،گاهِ نبرد، سرداران جهاد بودند 
و زمان آرامش،  شهروندان عادی بی پست و مقام و 
ادعا و اين فرق اسالم علی )ع( با ادعاهای ماست.    

اگر تواني داريم به قدرت دولت 
بيافزاييم تا مشکالت برطرف شود

 سليمی نمين، تحليلگر سياسی گفت: برای اينکه ما در 
برای تمايالت نژادپرستانه هيئت حاکمه آمريکا بتوانيم 
محکم تر بايستيم، عقل و منطق حکم می کند، دولت 
موجود را تقويت کنيم و اگر توانی و قدرتی داريم به 
شود. برطرف  مشکالت  تا  بيافزاييم  دولت  قدرت 

طبق FATF بايد سردار 
سليمانی را تحويل آمريکا دهيم

نبويان، دبير سابق کميسيون ويژه برجام گفت: از ايران 
خواسته اند دستورالعمل های برنامه اقدام FATF را 
به صورت کامل و بدون هيچگونه تغييری اجرا کنند. 
به سبب اينکه وزارت اطالعات، دفاع، دانشگاه شريف، 
سردار سليمانی در ليست تحريمی وزارت خزانه داری 
آمريکا قرار دارند، بايد مجرم دانسته شده و اموال شان 
مصادره شود، همچنين در صورت محکوميت آنها 
توسط دادگاه های خارجی و در صورت درخواست، اين 
افراد را به عنوان مجرم به آن کشورها تحويل دهد.

نبايد نسبت به اقدام اروپا 
خوش بين و نبايد هم نااميد بود

حسن بهشتی پور، کارشناس مسايل هسته ای گفت: 
نبايد نسبت به اقدام اروپا خوش بين و نبايد هم نااميد 
بود، چراکه جامعه امروز ايران در شرايطی قرار دارد 
که نبايد نااميدی را به آن تزريق کرد، اما ايران بايد 
شروط و ساز وکارهايی را برای اروپا در نظر بگيرد تا 
اين موضوع عملياتی شود و فرصت ايران از بين نرود.

سرمقاله

انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان
 برگزاری نمایشگاه رزمی - فرهنگی عملیات مرصاد با هدف 

جواد رضايی - روز شنبه سرتیب دوم پاسدارسردارحسن 
انصارالرضا)ع(  سپاه  پایه  مردم  تیپ  فرمانده  زاده  رجب 
عملیات  فرهنگی   - رزمی  نمایش  افتتاحیه  در  استان 
مرصاد در منطقه عمومی بیدخت بیان کرد: این نمایشگاه 
یک حرکت رزمی - فرهنگی برای نشان دادن فرهنگ 
انتقال مدیریت جهادی که  ایثار و شهادت و همچنین 
جوانان در 8 سال دفاع مقدس داشته اند، می باشد که 
سعی شده با بازسازی عملیات ها از جمله عملیات مرصاد 
ادامه  وی  کند.  پیدا  انتقال  جوان  نسل  به  مفاهیم  این 
داد: امروز بیشتر از همیشه نیاز به معرفی فرهنگ ایثار 
و شهادت در جامعه احساس می شود و همان طور که 
در 8 سال دفاع مقدس پیروز شدیم اکنون نیز با پیروی 
از والیت فقیه و وحدت ملی خواهیم توانست بر مشکالت 
غلبه کنیم. سردار رجب زاده با بیان اینکه این رزمایش 
در 3 بخش برگزار می شود، اظهار کرد: بخش اول بازدید 
نیروی  همکاری  با  که  نظامی  تجهیزات  های  غرفه  از 
ایجاد شده است، بخش دوم ماکت  های نظامی استان 

عملیات و موانع و استحکامات در 8 سال دفاع مقدس می 
باشد، بخش سوم نیز فعالیت های رزمایشی و بازسازی 
عملیات مرصاد می باشد. فرمانده تیپ مردم پایه سپاه 
انصارالرضا)ع( استان در مورد عملیات مرصاد این طور بیان 
کرد: این عملیات توسط گروهک منافقین و با همکاری 
صدام علیه ایران صورت گرفت ولی رزمندگان ایستادگی 
کرده و اجازه پیشروی به آن ها را ندادندکه سعی شده در 
این رزمایش بخشی از این عملیات بازسازی شود تا نسل 
 جوان بتواند با آن ارتباط برقرار کند و مفاهیم و فرهنگ 

8 سال دفاع مقدس به جامعه انتقال پیدا کند. 
سردار رجب زاده با بیان اینکه نمایش رزمی - فرهنگی 
عملیات مرصاد در سال های گذشته نیز در هفته دفاع 
مقدس برگزار شده و امسال با توجه به پیش رو بودن 
کنگره 2 هزار شهید با یک هفته تاخیر در حال برگزاری 
است، افزود: هر سال یکی از عملیات های 8 سال دفاع 
مقدس بازسازی می شود و امسال نیز عملیات مرصاد 
بازسازی شده که عالقه مندان می توانند از 7 مهر به مدت 

یک هفته از بخش های مختلف آن بازدید کنند. 
استاندار نیز در بازدید از این نمایشگاه ضمن تشکر و قدردانی 
از تیپ مردم پایه سپاه استان بیان کرد: این نمایشگاه که به 
بهترین شکل و با استفاده از شرایط منطقه ای، بر پا شده 
است می تواند برای نسل جوان که کمتر با این فضا آشنایی 
یادآور عملیات مرصاد  این  بر  باشد و عالوه   دارد، مفید 
می باشد. مهدی مروج الشریعه ادامه داد: این فعالیت که 
توسط نهاد مردم پایه سپاه استان انجام گرفته است در 
منطقه بسیار مناسبی انتخاب شده که به معرفی امکانات 
نظامی در قالب نمایشگاه ها پرداخته شده که اقدام قابل 
توجهی است. استاندار با اشاره به همزمانی این همایش 
باعث  همزمانی  این  کرد:  عنوان  مدارس،  بازگشایی   با 
بهره مندی و آشنایی بیشتر دانش آموزان با فرهنگ ایثار 
و شهادت می شود. وی اظهار کرد: دشمنی و نفاق در همه 
زمان ها بوده و عوامل آن نیز همواره فعال هستند و با 
توجه به شرایط اقتصادی کشور باز هم مردم در رویارویی 

با دشمنی و نفاق هوشیارانه عمل خواهند کرد. 

عکس: رضایی

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

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن نوین گستر ناحیه صنعتی سربیشه     تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن نوین گستر ناحیه صنعتی 
 سربیشه ساعت ۱۰ روز دوشنبه تاریخ ۱3۹7/۰7/23 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:
 ۱- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 88-8۹-۹۰-۹۱-۹2-۹3-۹۴-۹۵-۹۶  3- انتخاب 
اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال 3- انتخاب ناظر ۴- طرح و تصویب حق الزحمه هیئت تصفیه
هيئت مديره تعاونی

     آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم ۱- شرکت شکوفه امین طوس
 ۲- شرکت پاک گهر ۳- شرکت خدماتی تدبیر فردوس ۴- شرکت خدماتی تحقیقاتی تحول بیرجند ۵- شرکت عزیز بیرجند 

۶-پیمانکاری شرکت آرش تک  ۷- کمیته امداد امام خمینی منطقه ۱
در اجرای تبصره ۵ ماده 8 تصویب نامه شماره ۱۵3۵۶ / ت 3۶۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم ۱- شرکت شکوفه 
امین طوس 2- شرکت پاک گهر 3- شرکت خدماتی تدبیر فردوس ۴- شرکت خدماتی تحقیقاتی تحول بیرجند ۵- شرکت عزیز بیرجند 
۶-پیمانکاری شرکت آرش تک 7- کمیته امداد امام خمینی منطقه ۱ فعال مجهول المکان ابالغ می گردد خانم فضه توفیقی با کد شناسایی 
بیمه ۶8۹۱۵7۴۱ ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با عنوان شغلی خدمتگزار داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله 
در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن- سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی 

و الزم االجرا می باشد.
دبيرخانه مشاغل سخت و زيان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی تولید روستایی قدس زیرکوه

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت تعاونی تولید روستایی قدس زیرکوه می رساند: جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه این شرکت راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹7/۰7/2۶ در محل دفتر 
شرکت برگزار می گردد. بدینوسیله از نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید در روز 

و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل 2- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالی ۱3۹۶ 3- تایید عملیات سال گذشته و تعیین خط مشی آتی شرکت ۴- رسیدگی و تصویب 
 بودجه سال ۱3۹8 ۵- انتخاب بازرسان شرکت برای مدت یک سال ۶- تصویب آیین نامه های

سازمان 7- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی شرکت باشد.

هيئت مديره شرکت تعاونی توليد روستايی قدس زيرکوه  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

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 

ود  
حد

وم
ژه  

ش وی
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    

شهرام  مداحی3647  363  0915

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
موسسه بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند  شماره ثبت: 382  شناسه ملی: 14006288264

بدینوسیله به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( از کلیه اعضای 
 محترم هیئت امنای موسسه بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند به شماره ثبت 382 دعوت به عمل می آید: 
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( هیئت امنای بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند که راس 
ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۱3۹7/7/2۰ در محل بیرجند بلوار دانشگاه- پردیس اصلی دانشگاه 
بیرجند )شوکت آباد( ساختمان امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی - کدپستی ۹7۱7۴3۴7۶۵ با 

دستور جلسه ذیل برگزار می گردد، شرکت نمایند. 
دستور جلسه: ۱- تعیین اعضای جانشین هیئت امنا - تصویب ترازنامه - انتخاب اعضای هیئت 

مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل               هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند

 
 

 قطعه زمین در مهر شهر  ) دهلکوه ( شهرستان بیرجند 16آگهی مزایده 
 

به استناد صورتجلسه واگذاری اداره کل راه وشهرسازی استان در نظر دارد  واحد اجرائی خراسان رضوی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور
محترم می توانند جهت بازدید واخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به خراسان جنوبی ، قطعات ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند.متقاضیان 

 مراجعه نمایند. دفتر پروژه 2 خیابان اجتهاد ، نبش اجتهادآدرس : مهر شهر ) دهلکوه ( 

 19/07/97لغایت  10/07/97اسناد شرکت در مزایده از تاریخ خرید -1
 به دبیرخانه پروژه به آدرس فوق الذکر تحویل ورسید دریافت دارید. 21/07/97زایده حداکثر تا پایان وقت اداری تحویل اسناد شرکت در م-2
بانک  1704578513درصد قیمت پایه مزایده به حساب شماره  5اخذ فرمهای شرکت در مزایده وتحویل پیشنهادات منضم به فیش واریزی -3

 کان پذیر است.ملت شعبه خیابان دانشگاه مشهد به عنوان سپرده فقط در ایام تعیین شده فوق ام
 درصد ویا مبهم ویا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5به پیشنهادات فاقد سپرده یا کمتر از -4
 می باشد. هکلیه هزینه متعلقه شامل هزینه نقل وانتقال ، انتشار آگهی ، عوارض ، مالیات متعلقه ، هزینه کارشناسی وغیره کال به عهده برنده مزاید-5

 فرم شرایط خاص شرکت در مزایده واطالعات مورد نیاز در زمان مراجعه متقاضیان ارائه خواهد شد.-6
ازی از سوی فروشنده دریافت ــــالباقی همزمان با تحویل قرار داد مسکن وشهرس %40بهای ملک بصورت نقدی و %60 شرایط پرداخت:-7

 می گردد.
 نسبت به بازگشایی، بررسی پیشنهادات واعالم نتیجه در همان محل اقدام خواهد شد.صبح  10ساعت  22/07/97در تاریخ -8
 مزایده گذار در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.-9

                                                      

                                              
 
 

 واحد اجرائی بنیاد توسعه وعمران موقوفات خراسان رضوی
 
 
 

یف
رد

 

 
 شماره قطعات

تعداد 
 قطعات

مساحت تقریبی 
هر قطعه متر 

 عمرب

نوع 
 کاربری

 قیمت پایه مزایده عرصه
 ) ریال ( هر قطعه  

مبلغ سپرده 
شرکت در 

 مزایده ) ریال(
 000/000/45 000/000/900 ملکی مسکونی 162 10 1-610تا  601-1 1

 000/000/75 000/000/500/1 ملکی مسکونی 180 6 1-350تا  345-1 2

واحد اجرائی بنیاد توسعه و عمران موقوفات خراسان رضوی

اطالعیــه
 دارالشفاء امام حسین )ع( با ارائه خدمات ذیل با  همکاری پزشکان محترم پذیرای مراجعین محترم می باشد:

1- متخصص داخلی آقای دکتر گرمرودی - عصرها
2- پزشک عمومی خانم دکتر زمانی - صبح ها و عصرها

3- دندانپزشک عمومی آقای دکتر مطهری مقدم - عصر روزهای زوج
4- دندانپزشک عمومی خانم دکتر قربانی - عصر روزهای فرد به جز پنجشنبه

5- دندانپزشک عمومی خانم دکتر وجدانی - صبح ها
6- خدمات مامائی خانم صديقه کيانفر - عصرها

۷- خدمات تغذيه خانم سوری راغبی - عصر روزهای زوج
8- تزريقات خواهران- برادران - نوار قلب- اسپيرومتری

ضمنا خدمات دندانپزشکی شامل ترميم- کشيدن - جرم گيری و ... می باشد 
دارالشفـاء  امـام حسیـن)ع( 
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پرداخت 2 میلیارد و 302 میلیون تومان صدقه

صداوسیما- مردم خراسان جنوبی از آغاز سال 2 میلیارد و 302 میلیون تومان صدقه داده اند. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان با بیان اینکه بیشترین صدقه جمع 
آوری شده مربوط به  بیرجند، طبس و فردوس بود، گفت: مردم ماهانه بیش از 384 میلیون تومان در قالب صدقه به نیازمندان کمک می کنند. در مدت مشابه سال گذشته هم 2 میلیارد و 299 
میلیون تومان صدقه به نیازمندان اهدا شده است. شماره گیری #056*8877*، ارسال یک پیام بدون متن به سر شماره 8877 ، تلفن گویای 0968877 از دیگر روش های پرداخت صدقه است.

سالم آوا گوشت برزیلی نایاب و توزیع نمی شود. 
دلیلش چیست مسئوالن مربوطه؟ لطفا پیگیری نمایید
915...850
 ان شاا... این نهضت خدمات رسانی به شمال شهر 
همچنان ادامه داشته باشد اگر عنوان می شود:  »70 
درصد بودجه صرف شمال شهرشده« این از عقب 
)قبلی(  مسئوالن  که  هست  شهر  شمال  ماندگی 
خیلی به فکر این منطقه از شهر فرهنگی بودند! 
وقتی بودجه شهر برای مدت طوالنی در یک جا 
متمرکز می شود )جنوب شهر( نتیجه اش همین 
این  برای  مضاعف  تالش  باید  دوستان  که  است 
قسمت از شهر با جمعیت به مراتب بیشتر از جنوب 
شهر داشته باشند هنوز عقب ماندگی زیادی نسبت 
به جنوب شهر مشهود هست از جمله   ترافیک )بن 
بست بودن بلوارها و...( نبود مرکز خدمات بهداشتی 
)سالن  ورزشی  امکانات  حداقل  نبود  درمانی،  و 

سرپوشیده و...(
915...280
سالم. موضوعات مهم و ثاثیر گذار در ستون حرف مردم 
مطرح می شود که اگه دوستان متولی فقط به همین 
موضوعات توجه داشتند االن مشکالت کنونی در جامعه 
نبود. پس اراده ای برای حل معضالت چرا وجود ندارد؟!
915...491
 با عرض سالم. از شهردار و رئیس اداره برق بیرجند 
تقاضا دارم بازدیدی ازمهرشهر خیابان ابوذر غفاری 
داشته باشند و تیر چراغ برقی که وسط خیابان و 
مسیر عبور ماشینها می باشد را ببینند. آیا حتما باید 
تصادفی با این تیر باشد که اداره برق به فکر جابجایی 
آن بیفتد؟؟ خدارو شکر مردم فعال چشمهایشان سو 
دارد که با این تیر برخوردی نداشته باشند. انشا ا... 
چشمان مسئوالن هم بینا شود تا دستور رسیدگی به 

این خیابان را بعد از بازدید بدهند.
915...482
نمایشگاه  مجاورت  زمین  شدیم  متوجه  وقتی   از 
بین المللی و سایت پروازی تبدیل به محل دود و آتش 
شده انتظار هرگونه زیباسازی شهری از شهرداری 

بیرجند توقع زیادی است!!!
937...897
بلوار  دهد.کی  جواب  فاضالب  و  آب  اداره   لطفا 
ولی عصر )عج( مهر شهر قرار است فاضالب کشی 

شود، خسته شدیم تا کی باید چاه ها را خالی کنیم ؟
915...903
با سالم ؛ بهتر نیست مأموران راهنمایی و رانندگی 
در  مردم  نمودن  جریمه  و  کردن  کمین  جای  به 
خیابانهای شهر سری به چهار راه ها، موقع شروع 
و تعطیلی مدارس بیندازند تا هم مردم و هم خداوند 

از ایشان راضی باشند؟؟
915...339
بکارگیری  به جای   ... سالم چرامسئوالن شرکت 

نیروی بومی از افغان ها سرکار می برند؟
935...249

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

نسرین کاری - روز گذشته به مناسبت هفته بزرگداشت 
سالمندان  ساماندهی  شورای  ،اعضای  سالمندان  منزلت 
امداد  کمیته   ، بهزیستی  استانداری،  )مسئوالن  استان  
امام وسازمان بازنشستگی ( ازخانه امید سالمندان موسسه 
توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( بیرجند   بازدید کردند. 
محمد حسین اکبری مطلق مدیر عامل این موسسه بیان 
در جریان این بازدید عنوان کرد: در  زمینه رفع نیازهای 
سالمندان و معلوالن نهادهای زیادی در تالشند، در این 
بین بهزیستی و کمیته امداد وظایف بسیار پررنگ تری را 

به عهده دارند.
وی با اشاره به اینکه مرکز سالمندان خانه امید که وابسته به 

موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( می باشد،  فقط یک 
مرکز نگهداری از سالمندان نیست، افزود: در این مرکز خدماتی 

کامال متمایز و بسیار خوب برای این قشر ارائه   می شود.

خدمات خانه امید  سالمندان
 در حد استاندارد و عالی است

همه  وجود  با  ایم  کرده  سعی  کرد:   تاکید  مطلق  اکبری 
مشکالت مادی خدمات ارائه شده در حد استاندارد و عالی 
باشد. وی با اشاره به اینکه تالش کرده ایم در این مرکز 
خدمات  افزود:  باشد،  اولویت  در  سالمندان  تکریم  خیریه 

 پیشرفته  همراه خدمات پزشکی و پیراپزشکی به طور مستقل 
به سالمندان ارائه می شود. اکبری مطلق ضمن اشاره به اینکه 
خراسان جنوبی سومین استان پیر کشور است، تصریح کرد:  
چرخه ارائه خدمات به سالمندان استان ناقص است و این قشر 

برای دریافت خدمات مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند.
مدیرعامل موسسه حضرت علی اکبر )ع( با اشاره به اینکه 
خدمات کار درمانی، گفتار درمانی، پزشکی و پیراپزشکی، هنر 
درمانی با افراد متخصص در این مرکز انجام می شود، ادامه 
داد:  در کنار خدمات درمانی و توانبخشی اقدام به احداث مرکز 

هیدروتراپی )آب درمانی( شده است.
وی با اشاره به اینکه به دلیل مشکالت اقتصادی این موسسه 

نیاز به حمایت همه مسئوالن دارد چرا که کاالهای اساسی و 
مورد نیاز گران شده است، تاکید کرد: به عنوان شهر دوستدار 
سالمند باید تالش کنیم خدمات شهری معلوالن و دسترسی 

سالمندان به این خدمات به نحو احسن انجام شود. 

۶ مرکز متخصص سالمندان در استان فعال است

جمیله رضا زاده معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان 
جنوبی هم در این مراسم ضمن تبریک این روز گفت: بزرگان 
مذهبی ما طبق موازین دینی و شرعی تکریم سالمندان را 
توصیه نموده اند و تالش کرده ایم در این مورد قدم های 

مثبتی برداریم. وی ضمن اشاره به وجود 14 مرکز توانبخشی 
در  استان ادامه داد: 6 مرکز سالمندان در استان فعال است که 
افراد آموزش دیده و کارآزموده در آن فعالیت دارند. وی با اشاره 
به اینکه در استان ویزیت سالمندان توسط پزشک و روانشناس 
برای 98 نفر تحت پوشش انجام می شود،  افزود:  همچنین 
3 بنیاد فرزانگان در شهرهای قاین و بشرویه امسال برای 
سالمندان  افتتاح شده که خدمات تفریحی و درمانی ارائه می 
دهد. وی خاطر نشان کرد: کتابی تحت عنوان دو فرشته برای 
فرهنگسازی احترام به سالمندان چاپ شده که روزهای آتی در 
مهدهای شهر توزیع خواهد شد. در پایان مسئوالن مربوطه از 
مرکز خانه سالمندان امید بازدید و با آنها به گفت و گو پرداختند.

زهره اسدپور- سمیه ده ساله، از کوچک ترین بافنده های سفره 
 آردی  است که با دستان کوچکش رویدادی اصیل و بکر را رقم 
می زند. الیاف پشمی به کمک انگشتان ظریفش با مهارتی 
ذاتی بر پیکره چله ها می آرامند  تا زیبایی سفره های بافته 
توابع  از  شیرمرغ  روستای  ساکن  او  کند.  دوچندان  را  شده 
شهرستان قاینات است. اجدادش نسل به نسل بافنده قالی 
کوچک  نگهبان  تا  اوست  نوبت  حال  اند،  بوده  پالس  و 
او  برای  را  مسئولیت  این  مادرش  کارگاه  باشد.  ها  سفره 
فراهم نموده. از آن مسیر می گذشتیم و سرزده  به کارگاه 
 ، شان  صورت  پهنای  به  بسته  نقش  لبخند  رفتیم.  شان 
خانم حسین   ، سمیه  مادر  داشت.  درونی  رضایت  از  نشان 
پور از زنانی است که  سفره می بافد. او به کمک همسرش 
 کارگاهی در مجاورت خانه ایجاد کرده، فضایی کوچک با 6 
دار بافندگی، فرصتی برای سمیه ، مادر و دیگران ایجاد کرده 
بود... به تنهایی قالی می بافتم ولی پیشرفت کار کند بود تا 
اینکه به فکر بافت سفره آردی افتادم... مادر سمیه  می گوید: 

حمایت های همسرش پیشرفت کار را دوچندان می کند، تا 
اینکه ناگهانی و البته سخت ، انگیزه های او را کمرنگ تر و 
وقفه ای در کار ایجاد می شود ولی زمانی که می فهمد سفره 
اش نشان ملی مرغوبیت محصوالت صنایع دستی را دریافت 
کرده ، جانی دوباره می گیرد  و این بار با انگیزه ای مضاعف 
 به پیش می رود. با همراهی سایر زنان روستا،  6 زن و سمیه .
این طور که می گفتند خروس خوان صبح ، اشتیاقی نهفته 
آنان را به پای دار می کشاند، شوقی نشات گرفته از ریشه های 
فرهنگی منطقه ، با انگیزه پهن کردن سفره ای ساده . کمکی 
هر چند کوچک به اقتصاد خانواده ، روستا ، شهر و در نهایت 
کشور و البته زمان سپری شده در کنار دار ، فرصتی است  برای 
غرق شدن در رویاهای دور. گاهی برای اندکی فکر کردن 
 به خود. فرصتی فارغ از دغدغه های زندگی در خشکسالی. 
شیر َمرغ که در گذر زمان به شیر ُمرغ تبدیل شده به معنای 
بیشه زار شیر است. سرزمینی سرسبز  در گذشته های دور که 
دیگر چهره ای شاعرانه ندارد. ولی ساکنان آن با پیوند اراده ، کار 

و تالش سعی در ترسیم آینده ای بهتر دارند.
دست بافته های ایرانی حیثیت و پیشانی هنر ایران زمین 
هستند و سفره بافی یا سفره آردی یکی از رشته های 

بومی صنایع دستی استان در گروه دست بافته هاست.
 قداست گندم و جایگاه ویژه نان در بین مردم منطقه ، آنان 
را بر آن می دارد تا زیراندازی مناسب را براي تهیه قوت 
روزانه )نان( بیافرینند تا هنگام تهیه خمیر نان ، در زیر 
تغار پهن شود و بدین شکل از ریخت و پاش آرد و خمیر 
بر روي زمین جلوگیري کنند. زیراندازی نفیس آکنده از 
نقوش ذهنی بافنده ، برگرفته از طبیعت پیرامون ، از جنس 

تخیل زن و دختر روستایی . 
برای انسان در جهان پرشتاب امروزی ، فرصتی کمتر برای 
توقف روی می دهد ولی هنوز هم در جایی ، شاید خیلی دور ، 
شاید  خیلی نزدیک ، باید ایستاد در کنار مسیری ، برای یافتن 
قدرت های پنهانی ، مهارت هایی که فقط منتظر کشف شدن 

هستند ....و هنوز نان گندم خوب است...

خانه امید سالمندان، مرکزی با خدمات متمایز و استاندارد

نگهبان کوچک سفره ها

مدیرعامل موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( بیان کرد: 
نی

رما
 : ک

سها
عک

پور
سد

س : ا
عک

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

  غذا آماده 
برادران خزیمه

اکبر جوجه 12 هزار تومان
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳9760۳0۸00۱002270- ۱۳97/06/2۱ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد مالکی بیرجندی فرزند خداداد 
به شماره شناسنامه 7 صادره از بیرجند و شماره ملی 06۵2۱۳۳22۳ نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۸۵0/6۵ مترمربع قسمتی از پالک 2۳7۵ فرعی از 2۴7 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای امیر علم خزیمه محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : 1397/06/24    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/09   علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳9760۳0۸002000۱۸۵ - ۱۳97/06/20 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای احمد راغ آرا فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۳۳ 
صادره از قاین به شماره ملی 0۸۸90۱۸6۵0 در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱96/6۵ مترمربع در قسمتی از پالک ۱۱9 فرعی از ۱۵۸9 
- اصلی بخش ۱۱ قاین واقع در قاین، بیست متری فرخ آباد، فرخ آباد 7 خریداری از ورثه محمدعلی ضیائی مالک رسمی محرز گردیده است.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و 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: 1397/06/24  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/09
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائنات

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم شرکت پاک گهر
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵6/ ت ۳600۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم شرکت پاک 
گهر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد خانم زهرا داوریان با کد شناسایی بیمه 6۸909۴6۸ ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
خدماتی داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل 
مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
 حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و -

معدن سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی



باغ شوکت آباد بیرجند  داده نما

عسل با نوشیدنی داغ نخورید

با  افرادی که به مصرف نوشیدنی های داغ 
عسل عالقه دارند باید بدانند که نباید عسل را 
در نوشیدنی های با حرارت بیش از 40 درجه 
سانتیگراد مخلوط کنند، زیرا دمای باالی عسل 
منجر به تولید و فعال شدن سمی موسوم به 
HMS می شود که اثر فوری ندارد و به مرور 
زمان در کبد ته نشین شده و سالمتی فرد را با 

خطر جدی مواجه می کند.

مشتری محور باشید

بزوس مدیر شرکت عظیم آمازون از همان ابتدا، دغدغه  خلق روش هایی 
تازه، مطابق با نیازها و خواسته های مشتریان را داشت. او معتقد است که باید 

بر مشتری تمرکز کرد، نه بر رقبا. 
راه هایی برای به  هیجان آوردن مشتریان پیدا کنید تا دائماً بیشتر بخواهند. 
بزوس در نامه  خود به سهام دارانش در سال ۲0۱۷ نوشت: »چیزی که 
در مورد مشتریان خیلی برایم جالب است، این است که همیشه به  طرز 
عجیبی ناراضی هستند. انتظارات شان هرگز ثابت نمی ماند، بلکه مرتباً باال 
می رود؛ طبیعت انسان  چنین است. در این دنیا، نمی شود یک گوشه نشست 
و استراحت کرد؛ مشتریان اجازه  این کار را به ما نمی دهند«.تنها راه نجات و 

پیشرفت در بازار در حال تغییر، تمرکز بر مشتری است.     

موفقیت و انرژی

بهترین برند یک شرکت

نتایج کار خود را ثبت کنید

هیچ برند یا شرکتی وجود ندارد که در ابتدای کار بهترین محصول را 
ارائه داده باشد. همان طور که شاهد هستید، طراحی محصوالت مرحله 
به مرحله به بلوغ خود نزدیک می شود. شاید زمانی روشی یا محصولی 
به عنوان بهترین راه حل در نظر گرفته شده باشد ولی مدتی بعد کنار 
گذاشته شده است. آشنایی مشتریان حتی با نتایج غیر عملی تحقیقات، 

باعث جلب اعتماد آن ها می شود.
رشد و بهبود محصوالت فرآیند متغیری است. آنچه باید به خاطر سپرد 
تالش و ارزیابی پیوسته است. هر چه شرکت ها بزرگ تر می شوند، باید 

برای درک بازار و موقعیت های پیش رو تمرکز بیش تری داشته باشند.
همیشه کیفیت خدمات خود را بررسی کنید. معمواًل نسخه  بتا، آزمایشی 
که  صنعتی  هر  در  می شود.  شناخته  احتمالی  ایرادات  رفع  منظور  به 
از  مو  معروف  قول  به  و  عمل  شدت  زمان  اکنون  می کنید،  فعالیت 
با شرکت هایی مواجه هستیم که  اغلب  بیرون کشیدن است.  ماست 
بعد از ارائه  محصول اولیه از خود بسیار راضی هستند. خطر ورود رقبا و 
شکست محصول بعد از عرضه  آن افزایش می یابد و باید با بررسی های 

موشکافانه نواقص آن را رفع کرد.
با بررسی های مداوم معیار  هایی مانند آزمایش نسخه  ها، تضمین کیفیت و 

تحقیقات میدانی، کیفیت خدمات خود را روز به روز بهتر کنید.

حدیث روز  

 پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله( فرمودند:
»احترام به پیران امت من، گرامی داشت من است.«
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9 مهر،  روز جهانی سالمندان
را تشکیل  سازمان ملل در سال ۱۹۸۲، شورای جهانی سالمندی 
داد و در همان سال طرحی را برای تعیین یک روز جهانی برای 
سالمندان ارائه داد تا اینکه در سال ۱۹۹0 این شورا اول اکتبر )۹ 

مهر( را روز جهانی سالمندان تعیین کرد.
دوران سالمندی

شروع  سالگی  یا ۶۵  از ۶0  که  است  زندگی  از  ای  دوره   سالمندی 
می شود. در تعریف سالمندی نمی توان زمان خاصی را مشخص کرد، 
بلکه سالمندی را می توانیم با ویژگی های خاصی که فرد در زمانی از 

زندگی خود پیدا می کند، بشناسیم.
معموال سالمندی با کاهش یا افت توانایی های جسمی، فکری، اجتماعی 
شناخته می شود. برخی از این تغییرات در جسم روی می دهد. به عنوان 
مثال در سالمندی ۵0 درصد از سلول های قشر مخ تحلیل می رود، به 
خصوص نورون های عصبی که ارتباط مستقیمی با بینایی، شنوایی و 
اعصاب حرکتی دارند. این تحلیل در بخش هایی از مخ که مربوط به نظم 
بخشی اطالعات، قضاوت و تفکر است کمتر اتفاق می افتد. به سبب این 
که قلب با نیروی کمتری پمپاژ می کند، بیماری های قلبی و عروقی نیز 
پیش می آید. ضعف دستگاه ایمنی هم باعث می شود سالمندان نسبت 

به جوانان زودتر بیمار شوند و دیرتر بهبود یابند.
 از نظر اجتماعی هم سالمندان با تحوالت زیادی در زندگی رو به رو 
می شوند. برخی از این رویدادها عبارت است از: بازنشستگی، یائسگی، 
سپرده شدن به خانه سالمندان به وسیله فرزندان، فوت همسر به هر حال 
مهم ترین مشکالت سالمندان که به نوعی برای اطرافیان هم مشکالتی 
ایجاد می کند، به خطر افتادن سالمتی و استقالل آن ها و احساس 

تنهایی و گاهی هم حس بی ارزشی در روابط با دیگران است.

سنت گرایی و نوجویی
سالمندان، در روزگاری دیگر و در شرایط و آدابی متفاوت پرورش یافته اند 
و دل بسته سنت های خود هستند و بدین دلیل، نمی توانند بی مهری 
نسل جدید را به سنت های قدیم بپذیرند. جوانان نیز در محیط های نو 
و تحت تأثیر عوامل جدیدی رشد کرده اند. از این رو، باگرایش های تازه 
و نوجویی های گاه افراطی، با سنت ها به ستیز برمی خیزند. این سنت 
گرایی از یک سو و نوگرایی از سوی دیگر، بستر مناسبی برای پدید آمدن 
بحرانی در درون خانواده و اجتماع است. برای زدودن فاصله های میان دو 
نسل، هم جوانان و هم سالمندان، نیازمند نقد حکیمانه هستند. جوانان باید 
بدانند هر کهنه ای، بی ارزش و کم اهمیت نیست و هر تازه ای، مطلوب 
 و مشروع و پذیرفتنی. کهن ساالن نیز باید بپذیرند که هر کهنه ای،

 ارزشمند و مقبول و هر نویی، بی قدر و منفور نیست.
احترام به سالمندان در فرهنگ اسالم تاکید شده است

تکریم سالمندان و احترام ویژه آنان، از آموزه های روشن فرهنگ اسالمی 
است. قرآن مجید که دفتری گشوده از نور و هدایت است، در آیه۲۳ سوره 
اسراء می فرماید: »به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو، یا هر 
دو آنها نزد تو به سن پیری رسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار و بر آنها 

فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو.« 
 امام صادق علیه السالم نیز در این باره فرموده است: »پیران خویش 

را تکریم کنید«.

یک لحظه مکث کن . . . 

ماست منبع غنی کلسیم

کلسیم برای سالمت کلی جسم ما مهم  است، 
تقریبا همه سلول های بدن ما به نوعی برای 
انجام کار به کلسیم نیاز دارند. همچنین کلسیم 
نقش مهمی در انقباض ماهیچه ها، انتقال پیام 

های عصبی و هورمون ها در بدن ما دارد.
 اگر می خواهید دندان ها و استخوان های قوی 
داشته باشید باید عادت کنید ماست این منبع 
غنی کلسیم را در سفره های خود داشته باشید.

کدوحلوایی اصال تنبل نیست

ویتامین  ساز  )پیش  بتاکاروتن  باالی  میزان 
A( موجود در کدو حلوایی به ارزش غذایی 
آنتی  خواص  ویتامین  این  است.  افزوده  آن 
دید  بهبود  برای  که  دارد  باالیی  اکسیدانی 
شبانه مفید است، سیستم ایمنی بدن را تقویت 
کرده و پوست را خوش آب و رنگ می کند. 
هر چه رنگ پوست کدو نارنجی تر باشد میزان 

ویتامین A آن نیز بیشتر است.

شیرخورانی که شیر خشک قاچاق و غیر مجاز مصرف نمایند در معرض 
خطر آلودگی دستگاه گوارش، عفونت جدی باکتری سالمونال و ابتال به 
اسهال ،تب و تشنج قرار می گیرند.بدیهی است این مخاطرات در استفاده 
 از محصوالت غذایی که از شیر خشک و لبنیات قاچاق و غیر مجاز

به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند به قوت خود باقی است.
شرکت  تجاری  های  نشان  دارو  و  غذا  سازمان  اطالعیه  اساس   بر 
تجاری   های  نشان  مانند    Lactalis Nutrition Sante 

Picot ، Milumel ،Celia ،  Lactel   فاقد مجوز ترخیص 
و مصرف از سازمان غذا و دارو هستند.الزم به ذکر است مقادیری از مواد 
اولیه تولید شیر خشک مربوط به شرکت الکتالیز در سال گذشته به شکل 
قانونی وارد کشور شده است که تحت نظارت سازمان غذا و دارو با انجام 
آزمایش و پس از تایید مسئول فنی شرکت مربوطه ، مجوز مصرف را 
اخذ می نماید. مرکز اطالع رسانی داروها و سموم- تلفن 190  کمیته 

مبارزه با قاچاق کاال معاونت غذا و دارو

عوارض مصرف شیر خشک قاچاق و غیر مجاز
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افقی: ۱-  زیر نیست - هدایت 
احترام  عنواني   -۲ سنگریزه   -
آمیز براي زنان-  درون - رهبر 
قوم هون ۳ - از شاهان اشکاني-  
خانه  ورودي   - فوتبال   گوشه 
4-  نقل کننده - پیوند -  مرکز 
فرماندهي ۵-  نگهبانی-  زور و 
خرما   -  ۶ بهادار  برگه   - قدرت 
درویش-   کالم  تکیه  فروش-  
جاي مطمئن ۷-  آبزي معروف- 
و  ارابه  زمان-  دهنده  نشان 
کوه  از  شخص-    -۸ گردونه 
هاي کشور-  ناچیز واندک ۹ - 
نظیر - آب صاف و گوارا -آرامگاه 
۱0 - مردم قرآني - همه را فرا 
گرفتن  -پایتخت غنا ۱۱ - فرق 
سر -  شتر بي کوهان-  نام قدیم 
شهر فسا - دراستان فارس ۱۲-  
کمیابي  - سخت و شدید - شب 
مي  همه  شامل   -۱۳ ماه  آخر 
شود - آموزشگاه عالي-  عالقه 
و ارتباط ۱4 روشنایي ها  یکیا ز 
غالت  باتجربه ۱۵  حیوان مرده  
بمب  با  ژاپني  شده  ویران  شهر 

اتم  راندن مزاحم

عمودي: ۱- پول حرام-  سوغات 
بندر    -۲ جوان  درخت   - یزد 
 - ها  نام   - بلغارستان  گردشگري 
پرنده وحشي ۳- از سیب زمیني مي 
گیرند - حیوان بارکش-  قوزه پنبه 4 
- پیشگاه خانه - وسط و بین - تکیه 
کردن ۵ - مخترع پیل الکتریکي-  
چکامه سرا - ابزارنجاري ۶ - گوسفند 
قرباني - واحد طول روسي-  تمام 
کننده ۷ - ناشایست امید - سنگتراش 
۸-  مغز سر-  بزرگ ترین نقاش دوره 
قاجار-  چهره و صورت ۹ - کشف 
رازي - رب النوع مظهراندیشه و هنر 

-  یاد دادن ۱0- مقام و درجه  - 
سخن وبیان بي درنگ ۱۱  -هذیان  
-خرگوش فضانورد -  فروشنده ۱۲-  
پیرو دین مسیح -  شغال - بدنام و بي 
آبرو ۱۳ - از شهرهاي استان تهران 
معروف  انقالبی-   - مغول  قوم   -
مکزیک ۱4 - شب طوالني سال 
-  سنگ طلق- درجه پایین تر از 
ترین  معروف  از   -۱۵ سرهنگ  
انگلیسي  زبان  به  روزنامه هاي که 
چاپ » نگهبان و پاسدار « جهان به 
معناي مي شود - فال نیک - اسب 

زین کرده بدون سوار
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جدول کلمات

آیه روز

پس او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند نجات دادیم و کسانی را که 
آیات ما را دروغ پنداشتند غرق کردیم زیرا آنان گروهی کور]دل[ بودند. )سوره االعراف/ آیه۶4(

123456789101112131415
شراوزههوکزوریف1
یویکلیجارایمر2
خامهناورپرشان3
اراساومرگنمگ4
شوبراهسوواطی5
رتکوشویازرفس6
ارینتفرگنتفر7
قاریکیتاموداک8
ناسلنیرمتاشم9
اشنیناجلامرو10
تاپمالفوجاات11
شواورملیکدور12
زاردویاکاکاتا13
نینارشوهموداپ14
هاگشزوماهللادی15

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

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 

به یک شاگرد خانم جهت شیفت صبح 
سالن زیبایی محدوده معلم نیازمندیم

32455303 -09399441888

به یک کارگر فنی )جوشکار و 
انباردار( و یک کارگر جهت حمل 
و جا به جایی مصالح و رانندگی 
با نیسان شرکت، جهت کار در 

کارگاه ساختمانی نیازمندیم.
09152636528
09915623910

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

صد ت
 در

100

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

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

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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
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استاندار خبر داد:

زائران اربعین بدون روادید اجازه ورود به عراق ندارند

۱۲۰ میلیارد تومان تسهیالت برای تکمیل باند دوم محور بیرجند - قاین

4۱ دفتر زیارتی آماده ثبت نام اربعین  

برگزاری مانور آگاه سازی جامعه در مواجهه با رانندگان ناشنوا و کم شنوا 

سیاسی شدن آموزش و پرورش  آفتی بسیار بزرگ است

نمایشگاه “حرا تا حرم” ۱۹ مهر افتتاح می شود

*به گفته  معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( مددجویان بیش از ۲۰۰۰ متر قالی بافتند.
*مدیرکل فرودگاه های استان گفت: از ابتدای امسال تا 
پایان شهریورماه ۵4۶ پرواز از فرودگاه بین المللی بیرجند 
انجام شده است که 44 هزار و 3۸ مسافر از فرودگاه 
بین المللی بیرجند تردد کردند و در این مدت ۵۲۵ هزار 

کیلوگرم بار جابه جا شده است.
*فرماندار خوسف با بیان اینکه امسال 14 خانه ورزش 
روستایی در شهرستان تجهیز شد، گفت: هیئت های 
ورزشی در خوسف هیچ مکانی ندارند و باید نگهداری 

خانه های ورزش روستایی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
*مسئول موزه های استان گفت: امسال کاهش ۵ هزار 
نفری بازدید از موزه ها را شاهد بودیم که مشکالت 

اقتصادی عامل مهمی در این زمینه است.
در  ساله،  بیمار ۶۲  شکم  از  کیلویی   4.۵ تومور   *

بیمارستان شهدای قاین با موفقیت برداشته شد.
*کارشناس هواشناسی پیش بینی کرد : امروز دمای هوا 

در استان افزایش می یابد

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“پدرجان! از اینکه دو فرزند بزرگ خود را فدا کردی نگران نباش زیرا وقتی مقام شما بزرگ خواهد بود  که دو فرزندتان 
شهید شده باشند و آن وقت از کسانی خواهید بود که در بهشت جای دارند و اگر دنیا را ندارید، آخرت را خواهید داشت“

شهید علی رحیمی

حوادث

تومان  میلیارد   1۲۰ خبر-استاندارگفت:  گروه 
تسهیالت برای تکمیل اجرای باند دوم محور 
بیرجند- قاین اختصاص یافت. مروج الشریعه  
کمیسیون  و  اشتغال  تخصصی  کارگروه  در 
سرمایه گذاری بانک ها گفت: مدیران دستگاه 
ها و مسئوالن، حضوری مشکالت استان را در 
تهران پیگیری کنند. وی بیان کرد: پیگیری می 
شود برای پروژه راه آهن به هر میزان که بخواهد 
از منابع بانکی تسهیالت بگیرد. مروج الشریعه با 
اشاره به تسهیالت یک میلیارد دالری نشست 
اقتصادی سران سه قوه به طرح های اشتغالزایی 
گفت: باید هر چه زودتر سهم خراسان جنوبی از 
کرد:  بیان  وی  شود.  تسهیالت مشخص  این 
تاکنون در طرح های اشتغالزایی استانی موفق بوده 
ایم اما در طرح های ملی موفق نبوده ایم که باید 

علت آن ریشه یابی شود.

خاک صنعتی  خام خارج نشود
نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان و بشرویه در 
مجلس شورای اسالمی نیز گفت: خاک صنعتی 

بشرویه اگر برای نمونه گیری و آزمایش است باید 
از چند دستگاه خارج شود، نه اینکه گالیه مردم را 
در پی داشته باشد. امیرحسنخانی در این نشست 
افزود: باید سرمایه گذار این طرح را مجاب کنیم 
تا واحدهای فرآوری خاک های صنعتی داخل 
همین شهرستان فعال شود نه اینکه خاک خام 
خارج شود.وی با بیان اینکه شهرستان بشرویه 
درزمینه پنل های خورشیدی و انرژی های نو بسیار 
خوب حرکت کرده است، گفت: در این شهرستان 
ظرفیت اینکه حداقل 1۰۰ مگاوات برق خورشیدی 
تولید شود، وجود دارد. وی با اشاره به یک میلیارد 
دالر اعتبار مصوب شورای عالی اقتصاد بیان کرد: 
باید تمام تالش خود را به کار گیریم تا سهم استان 
از این اعتبار به خوبی جذب شود. نماینده مردم 
فردوس، سرایان، طبس و بشرویه در مجلس 
شورای اسالمی افزود: نیروگاه خورشیدی در همه 

شهرستان ها ایجاد شود.

1896 طرح آماده دریافت تسهیالت 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 

انسانی استانداری هم گفت:  یکهزار و ۸9۶ طرح 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری به مبلغ ۵43 
میلیارد تومان در بانک های عامل استان آماده 

تسهیالت  دوم  مرحله  ابالغ  منتظر  که  است 
هستیم. عابدی بیان کرد: با توجه به این که 
جذب  مذکور  کارگروه  اعضای  اصلی  دغدغه 
و  پایدار روستایی  اشتغال  باقیمانده تسهیالت 
عشایری در اسرع وقت بود مکاتبه ای توسط 
استاندار به سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی کشور ارسال شد. 

وی با اشاره به وضعیت مجتمع های بین راهی 
و  بهسازی  ساماندهی،  راستای  در  کرد:  بیان 
بازسازی مجتمع های بین راهی مکاتبه ای با 

وزیر راه و شهرسازی انجام شده است.

پرداخت 15 میلیارد تومان اعتبار برای 
طرح های اشتغال در بشرویه

علیرضا زمان زاده در این جلسه با بیان اینکه ۸۰ 
میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان طرح برای دریافت 
 تسهیالت به بانک ها معرفی شده است، افزود: 

به ۵9 طرح به میزان 1۵ میلیارد و 3۰۲ میلیون 
فرماندار  است.  پرداخت شده  تومان تسهیالت 
بشرویه بیان کرد: از این تعداد طرح، 3۸7 مورد 
تسهیالت زیر ۲۵۰ میلیون تومان و تسهیالت 
 ۲ طرح باالی شش میلیارد تومان بوده است.

زمان زاده با بیان اینکه به مدت یک ماه بر طرح ها 
نظارت  و ارزیابی  انجام شده است، اظهار کرد: با 
توجه به افزایش قیمت ها، برخی از طرح ها برای 
ادامه کار به افزایش 3۰ تا 4۵ درصدی تسهیالت 
نیاز دارند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
در این جلسه گفت: در مجموع بالغ بر 1۰3 میلیارد 
تومان اعتبار برای طرح های اشتغال پرداخت شده 
استان است. رکنی با بیان اینکه از این میزان ۸7 
درصد رقم مرحله نخست ابالغی به استان را 
تشکیل می دهد، افزود: تعداد طرح های انعقادی 
در استان نیز بالغ بر 13۸ میلیارد تومان بوده است.

حاضر  حال  در  خراسان جنوبی  شد:  یادآور  وی 
رتبه هفتم کشور را از نظر انعقاد قرارداد طرح های 
اشتغال دارد و از نظر درصد پرداخت این تسهیالت 

نیز در رتبه نهم قرار گرفته است.

مدیر حج و زیارت استان گفت: با توجه به فعال 
شدن سامانه سماح 41 دفتر خدمات زیارتی ثابت و 
سیار در استان آماده ثبت نام متقاضیان برای حضور 
در پیاده روی اربعین هستند. نوفرستی افزود: از این 
تعداد 33 دفتر ثابت در سراسر استان و هشت دفتر 
سیار در شهرهای آیسک، سه قلعه، مود، درح، 
عشق آباد، دیهوک، آرین شهر و خضری دشت 
بیاض آماده خدمت رسانی به متقاضیان شرکت 
در راهپیمایی بین المللی اربعین هستند. به گزارش 
تسنیم، وی تاکید کرد: متقاضیانی که تاکنون 
موفق به اخذ گذرنامه نشدند در اولین فرصت اقدام 
کنند و زائران اربعین مراحل ثبت نام را به روزهای 
آخر به دلیل ترافیک زیاد موکول نکنند. وی اضافه 

کرد: زائران باید در نظر داشته باشند که حداقل 
مهلت انقضای گذرنامه باید ۶ ماه باشد که در غیر 
این صورت کشور عراق از ورود زائر به داخل خاک 

این کشور ممانعت خواهد کرد.
وی ثبت نام و تحویل گذرنامه به دفاتر زیارتی، 
ارسال به دفتر کنسولی عراق در بیرجند، صدور 
روادید و تحویل به دفاتر زیارتی را از مهمترین 
مراحل صدور روادید زائران بیان کرد. نوفرستی 
ادامه داد: زائران در نظر داشته باشند تمام هزینه 
های مربوط به اخذ روادید، بیمه و درمان و حق 
اینترنتی پرداخت  الزحمه دفاتر از طریق درگاه 
زائر  از  نقد  دریافت هرگونه وجه  و  خواهد شد 
خالف محسوب می شود.وی تصریح کرد: هزینه 

مورد نیاز برای ثبت نام هر زائر 377 هزار و 7۰۰ 
تومان و توافق بیمه ایران برای تحت پوشش قرار 
دادن زائران طبق تعرفه، از ۲۰ کیلومتری مرز عراق 
و در شهرهای زیارتی این کشور خواهد بود.به گفته 
صورت  به  روادیدها  تمام  جاری  سال  در  وی، 
انفرادی صادر می شود و تمام زائران باید تحت 
پوشش بیمه ایران قرار گیرند. نوفرستی با بیان 
اینکه مدت مجاز اقامت زائران در کشور عراق 3۰ 
روز است، گفت: طبق قوانین کشور عراق از ورود 
زائران بدون روادید ممانعت خواهد شد.وی توصیه 
کرد: زائران حتما از مدارک هویتی مورد نیاز در سفر 
کپی به صورت مجزا داشته باشند که در صورت 
مفقودی هر کدام بتوانند از کشور عراق خارج شوند. 

وی با بیان اینکه طول پیاده روی اربعین حسینی 
از نجف تا کربال ۸۲ کیلومتر است، افزود: زائران در 
نظر داشته باشند که به علت سردی هوا شب ها 
را در موکب های حفاظت شده نیروهای امنیتی 

استراحت و مواظب افراد سودجو باشند. نوفرستی 
اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشتر مردم عراق به 
زبان فارسی آشنا هستند زائران از هرگونه صحبت 

تفرقه آمیز خودداری کنند.

کاری- به مناسبت روز جهانی ناشنوایان با حضور 
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی، مدیر و 
همکاران بهزیستی بیرجند ، جمعی از مسئوالن 
بهزیستی و تعدادی از رانندگان کم شنوا و ناشنوا 
مانور آگاه سازی جامعه در مواجهه با رانندگان 

ناشنوا و کم شنوا در بیرجند برگزار شد.
 رضا زاده معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی 
مهمترین مشکل  کرد:  عنوان  مراسم  این  در 
افراد  با  ارتباط  برقراری  در  ناتوانایی  ناشنوایان 
عادی می باشد لذا به منظور پیشگیری از حوادث 
حین رانندگی و ضرورت آگاهی سایر رانندگان 

نسبت به تهیه و نصب برچسب ناشنوایان اقدام 
با نصب  مانور  این  اینکه در  بیان  با  شد. وی 
عقب  شیشه  روی  بر  ناشنوا  راننده  هولوگرام 
ماشین و پالک موتور سیلکت این هشدار به 
دیگر رانندگان داده شده است، افزود: هنگامی که 
راننده جلویی آنها کم شنوا و ناشنواست از بوق 
زدن بی مورد و هر کاری که باعث بر هم خوردن 
نظم عمومی و تمرکز راننده کم شنوا شود، پرهیز 
نمایند.وی با اشاره به اینکه برای برقراری ارتباط 
با کم شنوایان شدید و ناشنوایان سعی شود حتی 
االمکان درخواست و یا موضوع نوشتاری عنوان 

شود،  خاطر نشان کرد:  از سر و صدا و جر و بحث 
خودداری گردد چون سر و صدا باعث اختالل 
بیشتر در درک شنوایی می شود. وی با اشاره به 
اینکه در بسیاری مواقع بلند صحبت کردن و یا 
ایجاد بوق ممتد موجب سردرگمی و برهم زدن 
آرامش روحی افراد شده که این امر به تدریج 
موجب انزوا، افسردگی و گاهی پرخاشگری افراد 
کم شنوا می شود، ادامه داد: در صورت اطالع از 
نحوه مواجهه صحیح با افراد دارای اختالل شنوایی 
به بهبود زندگی آنان و افزایش اعتماد به نفس شان 

کمک موثری می کنیم.

گروه خبر- سرپرست اداره کل آموزش و پرورش 
با اشاره به اینکه سیاسی شدن آموزش و پرورش 
یک آفت بسیار بزرگ است، گفت: اگر از سیاست 
خارج شویم قطعا رشد و بالندگی خواهیم داشت. 
موسوی کیا، روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی 
و اجرایی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
با بیان اینکه در حال حاضر 1۶۸ هزار دانش آموز 
افزود:  و 1۵ هزار پرسنل در استان وجود دارد، 
هر چه سرمایه گذاری در این حوزه انجام شود 
انقالب  خمیر مایه و عصاره چهلمین سالگرد 
بیشتر و دستاوردها، آرمان ها و اهداف انقالب 
اسالمی بهتر به نسل جوان انتقال خواهد یافت. 

وحدت رمز حفظ موفقیت ها 
و بالندگی های انقالب است

گفت:  )ع(  الرضا  انصار  سپاه  فرهنگی  معاون 
رمز بالندگی انقالب وحدت در سایه آرمان ها و 
ارزش های نظام است و خدمت بی منت و ایجاد 
روحیه نشاط و امید در جامعه بهترین راه مبارزه 
با آمریکاست. فرخنده اظهار کرد: ضلع اصلی 
پیروزی انقالب اسالمی مردم هستند که نباید 
نقش آنان نادیده گرفته شود. وی افزود: در 4۰ 
سالگی انقالب باید همه جریانات سیاسی در بحث 
تبیین دستاوردهای انقالب در استان های مختلف 
هم افزایی کنند و در عمل یک حرف واحد بزنند.

بزرگ نمایی مشکالت هدف دشمن
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی هم با 
بیان اینکه بزرگ نمایی مشکالت هدف دشمن در 
جنگ رسانه ای است، گفت: 13 آبان ماه نمادی از 
شکست آمریکا در برابر اقشار مختلف ایرانی است. 
مالیی افزود: هر آنچه در چهل سال اخیر در حوزه 
های مرتبط اتفاق افتاده است جزو دستاوردهای 
چهلمین سالگرد انقالب است. وی گفت: فاز دوم 
تحریم ها در روز یوم ا... 13 آبان ماه اجرایی خواهد 
شد در صورتی که طی سال های گذشته آمریکا 
هر اقدامی که در این روز انجام داده با شکست 

مواجه شده است.

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند 
کلی  فضای  اول  فاز  درصد  اینکه 9۵  بیان  با 
نمایشگاه “حرا تا حرم” انجام شده است، گفت: 
این نمایش 19 مهر افتتاح می شود. به گزارش 
نماینده  بازدید  در  دیروز  تسنیم، حیدری صبح 
ولی فقیه از مراحل برپایی نمایشگاه بزرگ کنگره 
اظهارکرد:  ملی ۲ هزار شهید خراسان جنوبی 
نمایشگاه “از حرا تا حرم” از ۶ ماه گذشته یعنی از 
اوایل اردیبهشت  کار خود را آغاز کرد که مهمترین 
قسمت کار فعالیت های عمرانی بود که خوشبختانه 
رو به اتمام است.جانشین فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه بیرجند بیان کرد: طبق برآوردها و 

در  نمایشگاه  شده  انجام  که  برنامه ریزی هایی 
دو بخش فرهنگ تاریخ اسالم و دستاوردهای 
انقالب اسالمی برگزار می شود. حیدری با بیان 

اینکه نزدیک به 9۵ درصد کار در فضای کلی 
نمایشگاه در فاز اول انجام شده است، تصریح کرد: 
در فاز دوم به دلیل شرایط اقتصادی بحث سازه 

قدس در بین الحرمین حذف شد و بیشتر حول 
جنگ نرم در تاالر هنرهای انقالب پوشش داده 
می شود.وی خاطرنشان کرد: در بحث هزینه ها 
نزدیک به ۶۰ درصد کمک های مردمی، ظرفیت 
اقشار، اتحادیه ها، اصناف و دانشگاه ها چه در بحث 
نیروی انسانی و چه در بحث موضوعات اعتباری و 

خیرین استفاده شده است.
مسئول نمایشگاه “از حرا تا حرم” با اشاره به اینکه 
ازظرفیت دانشجویان در موضوعات هنری استفاده 
دفاع مقدس  در بخش  یادآور شد:  است،  شده 
که مهمترین قسمت نمایشگاه است مجموعه 
کار  و شهادت  جهاد  جبهه،  افراد  پیشکسوتان 

می کنند. حیدری با بیان اینکه در حوزه نیروی 
انسانی بیشترین کار انجام شده و همه فعالیت ها 
این بخش  در  اظهار کرد:  بوده است،  صلواتی 
تاکنون نزدیک به 3۰۰ میلیون هزینه شده و 
حدود ۶ هزار نفر روز کار شده است.وی افزود: در 
سایر موضوعات از کمک های اتحادیه ها، ادارات، 
اصناف و سایر ظرفیت های دولتی استفاده شده 
و در این راستا بخشی از قول ها محقق شده و 
بخشی تا پایان کار محقق می شود.وی بیان کرد: 
مساحت نمایشگاه ۵ هکتار است که با توجه به 
سازه هایی که حذف شد در بخش فضای جنگ 

نرم و دستاوردهای انقالب اسالمی کار می شود.

معامالت سهام در بورس  استان
افزایش یافت

غالمی-مدیر بورس منطقه ای خراسان جنوبی گفت: 
سهام معامله شده در تاالر بورس استان شهریور امسال 
نسبت به ماه قبل از آن 37 درصد رشد را نشان می دهد. 
هریوندی افزود: شهریور سال جاری تعداد ۸3 میلیون و 
۲۸4 هزار و ۲ سهم به ارزش اقتصادی ۲93 میلیارد 

ریال در تاالر بورس استان معامله شد.

پیوستن دو استادیار به اعضای 
هیئت  علمی دانشگاه صنعتی بیرجند

دادرس مقدم-سرپرست جدید دانشگاه صنعتی اعالم 
نوپا و در  بیرجند دانشگاهی  کرد: دانشگاه صنعتی 
حال توسعه است که طی یک دوره کوتاه ده ساله با 
تالش همه روسا و مدیران دلسوز و دست اندرکاران 
از ۵ نفر در  خدوم آن، تعداد اعضای هیئت علمی 
سال 13۸۶ به ۶7 نفر تا پایان سال 139۶ افزایش 
یافته است که رشدی بیش از 13۰۰ درصد )میانگین 
رشد ساالنه بیش از 13۰ درصد( را نشان می دهد. از 
این میان ۲۵ نفر مربی و 4۲ نفر استادیار می باشند. 
هاشمی گفت: اخیرا دو استادیار جدید گروه آموزشی 
مهندسی کامپیوتر آقای دکتر داورپناه و آقای دکتر 
سبزه کار به اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی 
صنایع و کامپیوتر دانشگاه اضافه شده اند. وی اظهار 
امیدواری کرد: به زودی با تمهیدات پیش بینی شده 
و با راهکارهای ارائه شده در جلسه اخیر هیئت امنای 
دانشگاه های استان زمینه اتمام تحصیل دوازده نفر 
از مربیان دانشگاه صنعتی که شاغل به تحصیل در 
دوره دکترا در سایر دانشگاه های معتبر کشور می باشند 
فراهم شود و این عزیزان هر چه سریع تر به جمع 

صمیمی اعضای هیئت علمی دانشگاه اضافه شوند.

وام کشاورزان خسارت دیده
 استمهال می شود

ایرنا-مدیر شعب بانک کشاورزی گفت: براساس مصوبه 
دولت بدهی های سررسید وام کشاورزان خسارت دیده 
به مدت سه سال استمهال و تقسیط می شود. قزلباش 
اظهار کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار در 
زیر بخش کشاورزی که تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه 
در سال زراعی 9۶ - 97 قرار گرفته اند، می توانند از این 
فرصت بهره مند شوند. وی گفت: اشخاص حقیقی و 
حقوقی که از سوی کارگروه موضوع بند »خ« ماده 
33 قانون برنامه ششم توسعه به بانک معرفی شوند 
بدهی های سررسید آنها شامل اصل سود و متفرعات 
به مدت سه سال  تاریخ ششم شهریور گذشته  تا 
استمهال و تقسیط می شود.وی افزود: سود دوران 
استمهال پس از اعالم بانک از محل اعتبارات بند 
»م« ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 در 

قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد.

بازدید مردم بیرجند از ایستگاه آتش 
نشانی غفاری در یک حرکت خودجوش 

کاری- شامگاه شنبه به مناسبت هفتم مهر جمعی 
از همشهریان خیراندیش و نوع دوستی بیرجندی در 
یک حرکت خودجوش برای بازدید و عرض تشکر از 
آتش نشانان به ایستگاه آتش نشانی انتهای غفاری رفتند 
و با اهدای گل و شیرینی از فعالیت های آنان قدردانی 
کردند. علی حسینی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
شهرداری بیرجند در این برنامه که با حضور  فعاالن 
اجتماعی، تعدادی از آتش نشانان و مردم برگزار شد، گفت: 
این حرکت فرهنگی بار خدمات رسانی به همکاران ما 
در آتش نشانی را سنگین تر کرد و ما  قدردان شما 
بزرگواران هستیم. وی با اشاره به اینکه  آتش نشان 
بودن شغل نیست بلکه عشق است، ابراز امیدواری کرد:  
هیچ وقت اتفاق ناگواری رخ ندهد و فقط  وظیفه مان را 
در حیطه پیشگیری و آموزش به انجام برسانیم. وی 
تاکید کرد: مهربانی و همدلی شما باعث می شود تا 
ما با روحیه بهتر و قدرت بیشتری انجام وظیفه کنیم 
و آتش نشان ها در  ثانیه طالیی از جان مایه بگذارند.

واحدهای فرآوری زباله برای ایجاد 
اشتغال  پایدار فعال سازی شود 

کاوش-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با تأکید 
بر فعال سازی واحدهای فرآوری زباله برای ایجاد اشتغال 
پایدار و منابع درآمدی در استان گفت: ۸۰ درصد از 
زباله های تولیدی در کشور جزو زباله های غنی محسوب 
پسماند  کارگروه تخصصی  در  می شود. علوی مقدم 
با اشاره به وظایف حساس این کارگروه اظهار کرد: 
می توان با راه  اندازی خوشه های وابسته به زباله، فرآوری 
محصوالت مرتبط با آن را ایجاد کرد. وی تجمیع زباله 
ها در شهرها و روستاهای استان را مورد تاکید قرار داد و 
افزود: مسئوالن باید در کمیته ای تخصصی این موضوع 
را مورد بررسی قرار دهند و در قالب یک برنامه زمانی 
مشخص تالش کنند تا زباله های تولیدی در شهرها و 
روستاها در اماکن مشخصی جمع آوری شده و برای 
ورود به چرخه تولید مجدد، آماده و مهیا شوند.وی ضمن 
تاکید بر استقرار ناظر علمی در این کمیته گفت: باید از 
افراد صاحب نظر و کسانی که در این زمینه تخصص 
کافی دارند به نحو مطلوب استفاده کرد تا بتوانیم ضمن 
جلوگیری از اشاعه زباله ها در سطح شهرها و روستاها 
که موجب شیوع بیماری های متعددی می شود، از این 

ظرفیت مهم به نحو بهینه نیز استفاده کرد.

برگزاری انتخابات  هیئت مدیره 
سازمان های نظام مهندسی ساختمان  

غالمی-انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره سازمان 
های نظام مهندسی ساختمان استان، 1۲ مهر برگزار 
می شود. معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل 
راه و شهرسازی استان در جلسه مشترک اعضای هیئت 
های نظارت و اجرایی هشتمین دوره هیئت مدیره 
سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان گفت: 
این انتخابات بر اساس ماده 1۰ قانون نظام مهندسی 
و کنترل ساختمان برای تشکیل هیئت مدیره برگزار می 
شود. ولی پور مطلق افزود: 17 نفر در این انتخابات نامزد 
شدند که 9 نفر در رشته های عمران و نقشه برداری، 3 
نفر معماری و شهرسازی، 3 نفر برق و ۲ نفر مکانیک 
هستند. وی گفت: این انتخابات از ساعت 9 صبح تا 17 ، 
دوازدهم مهر برگزار می شود که 9 نفر به عنوان اعضای 
هیئت مدیره برای یک دوره 3 ساله انتخاب خواهند 
 شد. ولی پور مطلق افزود: با توجه به گستردگی استان

 4 شعبه اخذ رأی در بیرجند، قاین، فردوس و طبس 
پیش بینی شده است.

شرکت شاعران ۱۷ استان در جشنواره 
ترانه و شعر سپید رضوی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: شاعران 17 
استان کشور در جشنواره ترانه و شعر سپید رضوی 
شرکت کردند. نبی زاده اظهار کرد: تا کنون شاعران 
17 استان آثار خود را برای شرکت در جشنواره ترانه و 
شعر سپید رضوی به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند. 
وی بیان کرد: این شاعران از استان هایی چون گیالن، 
گلستان،  گیالن،  خراسان رضوی، خراسان شمالی، 
زنجان بوده اند و البته شاعران تا دهم آبان ماه سال 
جاری فرصت ارسال آثار خود در مدح و منقبت امام 
 علی بن موسی الرضا)ع( را دارند. وی با بیان اینکه 
تا کنون 11۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، 
ادامه داد: این جشنواره یک بخش ویژه دارد که در این 
بخشی آثاری که در مدح امام موسی کاظم )ع( است 
مورد ارزیابی داوران قرار خواهد گرفت. نبی زاده افزود: 
اختتامیه این جشنواره با حضور شاعران و ادیبان و دعوت 

از مهمانان برجسته هشتم آذر برگزار خواهد شد.

۱5۷ کیلوگرم تریاک در نهبندان کشف شد

فرمانده انتظامی استان گفت: در بازرسی از ۲ دستگاه 
خودروی سنگین در شهرستان نهبندان 1۵7 کیلوگرم 
تریاک کشف و ضبط شد. شجاع اظهارکرد: شنبه شب 
مأموران ایست بازرسی سهل آباد یک دستگاه کامیون 
بنز را با ۲ سرنشین متوقف و بازرسی کردندکه در 
بازرسی از این خودرو 1۲۵ کیلوگرم تریاک که به طرز 
ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف شد.وی گفت: در 
عملیاتی دیگر و بازرسی از یک دستگاه اتوبوس اسکانیا 

3۲ کیلوگرم تریاک کشف و ۲ متهم دستگیر شدند.

کشف انبار احتکار روغن خودرو در سرایان

فرمانده انتظامی سرایان از کشف انبار احتکار انواع روغن 
 خودرو و موتور و پلمپ آن در این شهرستان خبر داد .

وطن دوست در تشریح این خبر گفت: مأموران با 
هماهنگی های الزم به همراه دادستان و قاضی ویژه 
تعزیرات حکومتی به محل شناسایی شده اعزام شدند 
که در بررسی صورت گرفته مقدار چهار هزار و ۵۰۰ 
لیتر انواع روغن خودرو و موتور احتکار شده کشف شد.
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هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش
 بر طرف سازد.
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عکس: توال

جواد رضایی - مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی اجتماعی اداره 
کل میراث  فرهنگی خراسان جنوبی در افتتاحیه نمایشگاه آثار دومین 
سوگواره ملی میراث عاشورا در قاب عکس و رونمایی از پوستر اولین 
جشنواره ملی عکس میراث ماندگار استان، بیان کرد: سال گذشته 
در ماه محرم و صفر دومین سوگواره ملی عکس میراث عاشورا در 
قاب عکس برگزار شد و 670 هنرمند از سراسر کشور آثار خود را 
ارائه داده اند. محمود بستانی افزود: در جریان برگزاری این سوگواره 
بیش از 6 هزار و 230 عکس به دبیرخانه ارسال و در دو بخش ملی و 
استانی داوری شده است. وی ادامه داد: در هر بخش سه اثر برگزیده 
شده است و از مجموع عکس های ارسالی 40 عکس برتر انتخاب شد 
که با این آثار دومین نمایشگاه سوگواره ملی میراث عاشورا در قاب 
عکس برگزار شد و عالقه مندان می توانند از تاریخ 7 الی 19 مهر 
در ساعات 9-13 و 16-19 در نگارخانه سرو مجموعه جهانی باغ و 
عمارت اکبریه بیرجند از آن بازدید نمایند. همچنین در تالش هستیم 
که در دهه آخر صفر در مشهد نیز این نمایشگاه برپا شود. بستانی با 
اشاره به رونمایی از پوستر اولین جشنواره ملی عکس میراث ماندگار 
استان اظهار کرد: این جشنواره با حضور بیش از 30 عکاس برتر استان 
و کشور به مدت 5 روز در تاریخ 26 الی30 مهر برگزار خواهد شد 
که در آن عکاسان مدعو عکس هایی از بناهای تاریخی، جاذبه های 
گردشگری و صنایع دستی، مشاغل سنتی و آداب و رسوم استان ثبت 

و ارائه خواهند نمود. 

عکاسی از جاذبه های گردشگری و تاریخی در 11 شهرستان
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این جشنواره، آشنایی ایرانیان با فرهنگ 
و تمدن استان، ایجاد مشارکت عام عکاسان کشور جهت معرفی جاذبه 
های گردشگری استان، ترویج هویت فرهنگی، معرفی صنایع دستی و 
کمک به جذب گردشگران داخلی و خارجی است. بستانی با اشاره به 
اینکه عکاسان در 11 شهرستان از جاذبه های گردشگری، تاریخی و 
فرهنگی استان عکاسی خواهند کرد، افزود: این جشنواره در دو بخش 
عکاسی با دوربین دیجیتال که به صورت تک عکس و گزارش تصویری 
و بخش دوم عکس های آرشیو قدیمی که باید قبل از دهه 60 باشد، 
برگزار خواهد شد و اختتامیه این جشنواره نیز در 30 مهر با حضور 

مدیران استانی خواهد بود.   
در ادامه عباس زاده، معاون صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری 
استان بیان کرد: هنر عکاسی یکی از مهمترین مولفه ها در حوزه میراث 
فرهنگی و گردشگری است و پل ارتباطی و معرف پیشینه فرهنگی با 
نسل امروز و آینده می باشد که از طریق بازتاب ابعاد ارزشمند میراث 
فرهنگی و مردم شناسی، آیین های سنتی بومی و محلی و به ویژه 
آیین های محلی و مذهبی را معرفی و گسترش می دهد. وی ادامه داد: 
سال گذشته اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان در زمینه 
برپایی نمایشگاه های آشنایی مردم با آیین های مذهبی در سایر استان 
ها نیز اقدامات خوبی انجام داده است و امسال نیز با توجه به استقبال 

هنرمندان این جشنواره مجدد برگزار شده است.

عکاسی پل ارتباطی و معرف پیشینه فرهنگی برای نسل امروز
در افتتاحیه نمایشگاه آثار دومین سوگواره ملی میراث عاشورا در قاب عکس بیان شد:


