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 اصالت حرمتها در اسارت 
خودباختگی ها!

 شاید تا یکی دو سال قبل وقتی در استانی 
مذهبی مثل خراسان جنوبی و شهرهایی 
با بافت اصیل و عمیق دینی مثل بیرجند، 
از »زندگی« صحبت می شد، مراد همان 
»زندگی« معمول و روال عادی حرکت 
همه ی ما در جامعه با سقف و کف و 
دامنه ی حرکت های مشخص بود. این 
روزها اما وقتی از یک فرد و زندگی او می 
پرسید، مدام دو ذهنیت کاماًل متضاد و 
متباین را هم باید پیش رویتان بیاورید تا به 
یک قضاوت عادالنه، منصفانه و منطقی 
درباره او برسید؛ ذهنیت اول زندگی واقعی 

او و ذهنیت دوم .... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* هرم پور
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فرمانده نیروی انتظامی استان:

 احیای  پارک جنگلی در دستور کار شهرداری بیرجند/5
اشتغال روستايی در مناطق مرزی جدی گرفته شود/5
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جنـاب آقای مهندس غالمرضـا قوسـی
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی نویدبخش فردای بهتر برای قشر 
سختکوش عشایر استان می باشد. ضمن عرض تبریک و تهنیت، موفقیت 

روز افزون تان را از خداوند منان مسئلت داریم و از خدمات ارزنده 
آقای مهندس ولی پور مطلق تشکر و حضورشان را به عنوان 

 دستیار ارشد وزیر محترم جهاد کشاورزی برای این استان مغتنم می شماریم.

اداره امور عشایر و شرکت تعاونی عشایری اتحاد درمیان

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی
انتصاب جناب عالی را به عنوان 

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی 
که نشان از شایستگی، توانمندی و لیاقت شما در عرصه های 

مختلف مدیریتی می باشد تبریک عرض می نماییم
 و توفیق تان را از خداوند منان در مسئولیت جدید خواستاریم. 

شرکت آریا آرک شرق

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک عرض می نماییم، رجاء واثق داریم با عنایت به سوابق و خدمات ارزنده تان در 
سالیان متمادی خدمت در عرصه کشاورزی استان شاهد توسعه و گسترش فعالیت های این حوزه 

در استان باشیم، مزید توفیقات شما را از خداوند منان مسئلت داریم.
مدیرعامل و هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی
انتصاب جناب عالی را به عنوان  

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
که نشان از شایستگی، توانمندی و لیاقت شما در عرصه های مختلف مدیریتی می باشد 
تبریک عرض می نماییم ، توفیق تان را از خداوند منان در مسئولیت جدید خواستاریم.

شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران طیور پرور بیرجند
مرکز توزیع تخم مرغ تولیدی شهرستان بیرجند

جنـاب آقـای محمد علـی واقعـی
مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش استان تبریک عرض می نماییم 
و از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط در جهت رشد و شکوفایی 

نظام آموزشی و پرورشی استان برایتان مسئلت داریم.

مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا )علیه السالم( خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر محمد اصغر زاده
مدیرکل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر حسن علیزاده رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند 
و تمامی دست اندرکاران خدوم و ساعی بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی

 هفته دامپزشکی را حضور شما سربازان گمنام عرصه سالمت و بهداشت جامعه تبریک و تهنیت
 عرض نموده و بدین وسیله از زحمات شبانه روزی شما عزیزان تجلیل و قدردانی به عمل می آید.

شرکت تعاونی کشاورزی مرغداری طیور پرور  بیرجند 
 مرکز توزیع تخم مرغ تولیدی شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس هاشم ولی پور مطلق 
دستیار محترم وزیر جهاد کشاورزی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان دستیار وزیرتبریک عرض می نماییم، امید است حضور شما 
در این مسئولیت به عنوان خادمی صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه، نوید بخش نشاط و تحرک 

بیش از پیش خواهد گردید، برای شما آرزوی توفیق در سنگر مسئولیت تان را داریم.
شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران طیور پرور بیرجند

مرکز توزیع تخم مرغ تولیدی شهرستان بیرجند

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت                                           
 مرحومه زهرا رزگی )همسر غالمرضا علی آبادی(

را به اطالع آشنایان و دوستان می رساند: مراسم تشییع و تدفین امروز چهارشنبه 97/07/18 
 ساعت 2 الی 3 بعدازظهر از محل سالن اجتماعات آرامستان )غسالخانه(برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود.             خانواده های: علی آبادی، عنایتی فر، رزگی و سایر بستگان

بقاءمختص ذات یگانه اوست

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را تبریک عرض نموده، رجاء واثق داریم حضور شما در این 
 مسئولیت  با کوله باری از تجربه نوید بخش تحرک بیشتر عرصه کشاورزی و دامپروری خواهد بود. 

ضمنا از خدمات و زحمات 

جناب آقای مهندس ولی پور مطلق 
که نهایت سعی و تالش خود را در پیشبرد اهداف عالیه سازمان جهاد کشاورزی استان داشته، 

تقدیر و تشکر و برایشان آرزوی توفیق در سنگر مسئولیت جدید در وزارتخانه را داریم.

شرکت سهامی زراعی ایثارگران سرچاه عماری

سردار سرتیپ دوم مجید شجاع
فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی

 پرسنل محترم و زحمت کش نیروی انتظامی

هفتـه نیـروی انتظامـی
 فرصت مغتنمی است برای تجلیل از بزرگمردان جان برکف که بی تردید کار و تالش 

خستگی ناپذیر و ایثار بی وقفه آنان زمینه ساز استقرار سالمت اجتماعی، امنیت جامعه اسالمی 
و پاسداری از مرزهای ایران عزیزمان است. لذا از فرصت استفاده نموده، ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدا و ایثارگران ناجا، هفته نیروی انتظامی را محضر شما فرمانده محترم و یکایک همکاران 

والیتمدار و جان برکف نیروی انتظامی تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
بازرگان - متین راد

جناب آقـای دکتر رضا کمیلـی
عضو محترم هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر خانم گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد متعال برای آن فقیده سعیده علو درجات 
و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی و طول عمر با عزت مسئلت می نماییم.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین مرحوم مغفور 

 شادروان محمدعلی حسینایی )بازنشسته ارتش(
 شرکت نمودند به اطالع می رساند: به مناسبت سومین روز درگذشت 
آن مرحوم جلسه ترحیمی روز پنجشنبه 97/7/19 از ساعت 2/15 
الی 3/15 بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود. 

خانواده های: حسینایی، اشرف، جوانشیر و سایر بستگان

جناب آقای دکتر رضا کمیلی
رئیس محترم شورای نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی

درگذشت مادر خانم گرامی تان مرحومه حاجیه خورشید دستگردی
 را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن 
مرحومه غفران الهی و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

مجتمع تولیدی تخم مرغ هارکو- پور شمسیان

قابل توجه بانک ها، موسسات دولتی و خصوصی
ملکی به متراژ 213 متر مربع، نبش پاسداران 54 به فروش می رسد. 

)آب، برق، گاز مجزا(            09158612174

مهندسان گرامی
گرامی  سروران  شما  شایسته  انتخاب 
را که نشان از حسن اعتماد همکاران به 
سابقه درخشان و صداقت و شجاعت 
شما در عرصه های اجرایی و عملی دارد، 

صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

شرکت خدمات ساختمانی اداری و دفتر فنی مهندسی غریبی
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زمان پیش فروش بلیت قطارهای اربعین مشخص شد

معاون مسافری راه آهن با اشاره به پیش فروش بلیت قطارهای اربعین از ۲۱ مهر گفت: برای تاریخ های ۲۸ مهر تا ۱۱ آبان، 
۱۶۰ رام قطار فوق العاده و ۱۳۴ رام قطار ترکیبی تهرانـ  مهران در نظر گرفته ایم. در قطارهای ترکیبی تهرانـ  مهران مسافر 
بلیت قطار تهران تا کرمانشاه را به همراه بلیت اتوبوس کرمانشاه تا مهران در قالب یک بسته خریداری می کند.

 اصالت حرمتها در اسارت 
خودباختگی ها!    

* هرم پور

قضاوت  یک  به  تا   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

عادالنه، منصفانه و منطقی درباره او برسید؛ ذهنیت 
اول زندگی واقعی او و ذهنیت دوم زندگی مجازی 
اوست. من با کنارِ هم گذاشتن ویژگی ها، مؤلفه ها 
و رویکردهای موجود و مستند به دیده های موثق 
خودم، کاماًل به اصالت این دو ذهینت معتقدم؛ یعنی 
اینکه زندگی شهروندان ما به ویژه در مرکز استان به 
دو شاخه ی “واقعی” و “مجازی” تقسیم شده که 
هر کدام “اصالت” ها و “اسارت” های خاص خود را 
دارند. “اصالت” شاخه اول برگرفته از واقعیت ها، خط 
قرمزها، محدودیت ها، فرهنگ سنتی و دین مدارانه 
مردم  ما و حرمت ها و شرافت های آنان است، و 
“اسارت” شاخه دوم، گرفتار شدن هرکدام از ما در 
دام سنگین خودشفیتگی ها، تالش ها برای جبران 
حقارت های تاریخی مان، خودباختگی ها و احیانًا 
خودمطرحی ها و خوداظهاری های به سبک نو است. 
به زبان ساده تر امروز همه ما یا اغلب ما دو چهره ای، 
دوزبانه و دو نمایه هستیم. چهره و نما و زبان اول 
ما، زبان و چهره و نمای اداری، تجاری یا تحصیلی 
ماست که کاماًل یا تا حد زیادی مطابق با معیارهای 
ظاهری نوشته شده بر روی کاغذ و بخشنامه ها و 
قانون است؛ یک نیروی اداری خوب و موجه، یک 
عنصر دارای شغل آزاد بدون حاشیه، و یک دانش آموز 
یا دانشجوی مبادی آداب و سر به الک خود فروبرده. 
اما چهره و زبان و نمای دوم ما به عنوان زن و مرد 
هم استانی، عکس ها، متن ها، محتوا، فعالیت ها و 
فیلم های منحصراً مختص خود ما در فضای مجازی 
و از جمله تلگرام و اینستاگرام است که البته دیگر نه 
متعلق به »خود خود ما« که متعلق به »خود دیگران 
ما« هستند.  همه ما به هر دلیل که نمی دانم چیست 
در این سالها به طرز عجیبی جسور، بی باک و تهی 
از حفظ حرمت ها شده ایم و در نشان دادن این بی 
عالقگی به حفظ حرمت ها و حریم های اخالقی که 
در قالب عکس و فیلم و متن منتشرش می کنیم، 
مسابقه گذاشته ایم. از سوی دیگر، مرزها را خودمان 
برداشته ایم و با سرپوش گذاشتن بر شعور دینی و 
تعصب مذهبی و فطرت اخالق محورانه درونمان، با 
همه توان تالش می کنیم تا پل های حرمت و نجابت 
و خجالت و عفت را یکی یکی پشت سرمان خراب 
کنیم. برای به قضاوت نشستن این فاجعه مرگبار، من 
نه متخصص هستم و نه اهل قضاوت و داوری، اما 
همین را می دانم که چنین گرفتار شدن در دامی 
خودساخته، از ما شهروندانی فرهیخته و باهوش و 
به لحاظ دینی متعصب ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( و به لحاظ فرهنگی باال و واال، خیلی زود 

بود. دیر یا زود، چوب این حرمت شکنی ها را خواهیم 
خورد؛ آمار تأسف بار طالق، آسیب های رو به فزونی 
اجتماعی، طالق های عاطفی، خیانت ها، خودکشی 
ها، فرار از منزل، جرایم فضای مجازی و سوء استفاده 
های متعدد چیزی جز صدای آمیخته با درد این چوب 
حرمت شکن نیست. مسؤوالن و متولیان فرهنگ، 
نخبگان و سرسلسله داران آموزش های دینی، علما 
و فرهیختگان استان و البته ما رسانه ها، برای خروش 
می  چه  داریم؟  جوابی  شکن  حرمت  سیالب  این 
خواهیم بکنیم؟ تاکنون چه کرده ایم؟ برنامه، راهبرد و 
تصمیم و هدفی هست؟ کجا و چه وقت و چگونه؟ من 
خیلی بعید می دانم و چندان هم خوشبین نیستم که نه 
تنها راهبرد بلکه حتی شیوه نامه ای هم در این زمینه 
تدوین و در جامعه ابالغ شود. شاید الزم باشد کمی 
بیشتر و چندباره به فاجعه ای که در استان و در میان 
زندگی ما آدم هایی که خودمان را فرهنگ مدار و دین 
مدار می دانیم و می خوانیم، و البته در تماشای سونامی 
کشورشکنش به سکوتی معنادار نشسته ایم، بیندیشیم.

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰۴9۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(     

احتمال سهمیه بندی بنزین
 قوت گرفت

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با 
به مردم در  بنزین  اینکه دادن کارت سوخت  بیان 
دستورکار است، گفت: با توجه به محاسبات انجام 
شدن  سهمیه بندی  موضوع  در  است  قرار  شده، 
بنزین و دادن کارت سوخت حداکثر تا یک ماه آینده 
تصمیم گیری شود تا زمان اجرای آن مشخص شود. 

دولت کارت اعتباری 100 هزار 
تومانی می دهد

خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: نوبخت در 
جلسه مجلس با دستور کار بررسی بسته های حمایتی 
دولت از اقشار کم درآمد اعالم کرد که کارت اعتباری 
صد هزار تومانی به ۱۱ میلیون نفر داده خواهد شد.

خبر خوش بانک مرکزی به زوار
بانک مرکزی در حال برنامه ریزی و انجام هماهنگی 
های الزم با سایر دستگاه ها به منظور تأمین به موقع 
هنگام  به  زائران  تا  است  اربعین  زائران  همراه  ارز 
حضور در عراق از این بابت دغدغه ای نداشته باشند.

سرمقاله

کاهش 18 درصدی تصادفات نتیجه تالش همیاران پلیس
فرمانده نیروی انتظامی استان خبر داد:

سیده الهام حسینی - صبح دیروز همایش استانی طالیه داران فرهنگ 
ترافیک با حضور مسئوالن استانی در سالن ایثار بیرجند برگزار شد. سردار 
شجاع، فرمانده نیروی انتظامی استان، به نقش برجسته راهنمایی و رانندگی 
در بخش های مختلف جامعه اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف برگزاری 
هفته ناجا ترویج قانونمداری و ترغیب جامعه برای رعایت قوانین و مقررات 
با بیان این که خراسان  به خصوص در بحث های ترافیکی است. وی 
جنوبی دومین استان پهناور کشور با بیش از 10 هزار کیلومتر جاده است 
و قرار دادن پلیس در هر محدوده برای نظارت امکان پذیر نیست، اضافه 
کرد: در این استان 50 هزار همیار پلیس آموزش دیده و فعال هستند که 
این افراد موجب کاهش 18 درصدی تصادفات در کشور شده اند. فرمانده 
نیروی انتظامی استان ضمن تشکر از همکاران در ادارات کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای، اورژانس، هالل احمر و شهرداری ها، عنوان کرد: 
تالش این عزیزان موجب تشکیل زنجیره ای حمایتی از خدمات آموزشی 
تا پزشکی در جاده ها و خیابان ها شده است. سردار شجاع با بیان این 
که در ایام پیک مسافرت ها، حداقل 14 استان کشور از جنوب، جنوب 
شرقی و غربی برای زیارت بارگاه امام رضا )ع( از خراسان جنوبی تردد 
می کنند، یادآور شد: این حجم تردد، عملیات ترافیکی قابل توجهی را 
در این ایام رقم می زند که بعضا منجر به تصادفات دلخراش می شود.

مسئولیت سازی برای دستگاه های اجرایی
وی به هزینه های مادی و معنوی این تصادفات برای خانواده ها و جامعه 
اشاره کرد و گفت: امسال تعداد مجروحان و متوفیان نسبت به سال گذشته 
بیشتر بوده، این در حالی است که حذف نقاط حادثه خیز، آشکارسازی 
و تغییر هندسه در معابر شهری موجب کاهش 3 تا 4 درصدی تصادفات 
شده، اما باز هم 140 کشته از ابتدای سال تا کنون آمار قابل توجهی است. 
فرمانده نیروی انتظامی استان، توجه به هشدارهای پلیس و رعایت قوانین 
و مقررات را مهم ترین خواسته از مردم اعالم کرد و یادآور شد: تالش ما و 
همکاران ما فراهم کردن شرایط برای داشتن سفری بی خطر و ایمن برای 
 هم استانی ها و هموطنان است و این امر تنها با تالش مردم امکان پذیر

 می شود. سردار شجاع با تاکید بر این که امسال، مسئول سازی دستگاه 
های اجرایی و مشخص کردن سهم و نقش آن ها در دستور کار نیروی 
انتظامی قرار گرفته، بیان کرد: تقاضای همکاری و همراهی بیشتر دستگاه 
های اجرایی را در جهت رعایت مقررات و توجه به هشدارهای پلیسی را 

داریم.
خستگی، خواب آلودگی، انحراف از جاده و واژگونی، 

علت 54 درصد از تصادفات
سرهنگ رضایی، رئیس پلیس راه استان نیز ضمن گرامیداشت هفته نیروی 
انتظامی از کاهش 7 درصدی تلفات رانندگی در سطح راه های برون شهری 
و کاهش 3 درصدی در مجموع راه های استان در 6 ماهه ابتدای سال، 
خبر داد و اضافه کرد: این موضوع حاصل تالش همکاران در سازمان های 
فعال در عرصه ایمنی حمل و نقل و ترافیک همچون شوراهای ترافیک 
استان و شهرستان، کمیسیون حمل و نقل جاده ای، سازمان حمل و نقل 
و راهداری، شهرداری ها، هالل احمر و اورژانس است.وی با بیان این که 
در این مدت متاسفانه تعداد مجروحان حوادث رانندگی 17 درصد نسبت 
به سال گذشته افزایش داشته، خاطرنشان کرد: در راه های استان با توجه 
به طول زیاد و کویری بودن آن و نداشتن جاذبه ای برای توقف مسافران، 
عواملی مانند خستگی، خواب آلودگی، انحراف از جاده و واژگونی، 54 
درصد از کل مجروحان و متوفیان تصادفات را به خود اختصاص داده است. 
رئیس پلیس راه استان، بیشترین حجم رخداد تصادفات را در روزهای آخر 
هفته دانست و افزود: عصر چهارشنبه و عصر جمعه به خصوص بین ساعات 
4 عصر تا 10 شب، اوج رخداد حوادث رانندگی است. سرهنگ رضایی با 
اشاره به این که 44 درصد از تصادفات در راه های روستایی اتفاق می افتد، 
از همیاران، راهوران و دهیاران خواستار توجه بیشتر به ارتقای سطح ایمنی 
شد و ادامه داد: پلیس با برگزاری کالس های آموزشی، آماده همکاری در 
هر نوع برنامه ریزی و عملکردی که توسط دهیاران برای فرهنگ سازی 
انجام دهند، می باشد. در پایان بیش از 20 نفر از فعاالن حوزه ایمنی راه 

ها، تقدیر شدند.

هدف از »پیام مهر« جامعه محوری و مشارکت جامعه فرهنگی 
در تولید امنیت است

 جانشین انتظامی استان در مراسم قرائت پیام مهر در دبیرستان دخترانه 
حضرت فاطمه الزهرا )س(گفت: هدف از قرائت پیام مهر در مدارس جامعه 
محوری و مشارکت دادن همه آحاد جامعه به وِیژه دانش آموزان و فرهنگیان 
در تولید امنیت است. سرهنگ دادگر با گرامیداشت یاد و خاطره 13 هزار 
شهید نیروی انتظامی و 158 شهید مظلوم مدافع وطن در استان اظهار 
کرد: امنیت، نعمت عظیمی است که نصیب مردم ایران اسالمی شده که 
این امنیت به واسطه رشادت ها و دالورمردی های غیور مردانی است که 
با اخالص از جان خود گذشتند و به شهادت رسیدند. وی با بیان این که 
افتخار ما در نیروی انتظامی خادمی مردم عزیز ایران اسالمی است و به 
این افتخار می کنیم که لباس مقدس شهدا را بر تن کرده ایم، خاطرنشان 
کرد: خراسان جنوبی در بسیاری از مولفه های امنیتی در رتبه برتر کشور 
قرار دارد که سابقه ایمانی، فرهنگی و اجتماعی مردم در تولید و حفظ 
امنیت نقش زیادی داشته است. سرهنگ دادگر با اشاره به این که وظیفه 
نیروی انتظامی تولید امنیت نیست، بلکه حفاظت از امنیت است، افزود: 
تولید امنیت بر عهده نهادهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه است 
که نقش آموزش و پرورش در این زمینه، مهم ارزیابی می شود. وی اضافه 
کرد: سطح تفکر یک جامعه از سطح تفکر معلمان و فرهنگیان آن جامعه 
باالتر نخواهد رفت؛ به همین دلیل است که جامعه فرهنگی و دانش آموزان 
نقش مهمی در تولید امنیت بر عهده دارند. جانشین انتظامی استان با بیان 
این که فضای مجازی به مانند توپخانه ای است که مرزهای فرهنگی ما را 
شبانه روز بمباران می کند، یادآور شد: دشمن با ورود به مسائل فرهنگی و 
اعتقادی از طریق ابزار فضای مجازی به دنبال بی هویت کردن جامعه ایرانی 
است که بایستی اقدامات جدی تری در راه مقابله با توطئه های دشمن 
انجام گیرد. وی تصریح کرد: احساس امنیت، تعهد، تعلق و آرامش شهروندان 
اهداف برنامه ریزی شده فرماندهی انتظامی استان برای مردم شریف استان 
است که برنامه های الزم در تحقق و تداوم این اهداف صورت گرفته است.

عکس: رضایی

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  0915

     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

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
نقاشان و اتو سرویس اتومبیل 

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
پانزده روز از تاریخ 07/24/ 97 جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  
و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس- عدم اشتغال در 
 ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها
و اتاق اصناف- عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد 
فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه 

کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 برگ( - عکس 4×3 
رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه 

کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

  غذا آماده 
برادران خزیمه

استامبولی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 970644 اجرایی آقای محسن احمدی فرزند قاسم محکوم به پرداخت مبلغ 236/689/489 
ریال در حق آقای حجت ابوئی مهریزی و مبلغ 10/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و شخص ثالث در 

قبال بدهی محکوم علیه تعداد 120 سهم مشاع از 121565 سهم از ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک 76 فرعی از 344 اصلی 
واقع در بخش 2 بیرجند کالته نایب بیرجند انتقالی از شرکت تعاونی تولیدی توزیعی بسیجیان بیرجند )که حسب نظر کارشناس کاربری 
 ملک غیر مسکونی می باشد( معرفی و توقیف گردیده که به مبلغ 105/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده 
در مورخ 1397/8/01 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 مزایده اموال منقول- نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 971354 اجرایی آقای  مجید دهدار فرزند غالمحسین محکوم به پرداخت مبلغ 120/000/000 
ریال در حق آقای محمد گلی و مبلغ 4/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه 

 یک خودرو سواری ستروئمن تیپ زانتیا سوپر لوکس رنگ سرمه ای تیره متالیک مدل 1381 به شماره انتظامی 19 ق 417 ایران 52 
)که حسب نظر کارشناس خودرو در پارکینگ کالنتری 11 توحید توقیف بوده و تا مورخ 1397/9/7با تخفیف 8 ساله بیمه دارد. گلگیر جلو 
 سمت راست آسیب دیده و نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد. خودرو تمام رنگ می باشد. الستیک های جلو و عقب 25 درصد سالم 
می باشد. سپر جلو و راهنمای جلو و چراغ جلو سمت راست شکسته و چراغ خطر عقب سمت راست نیز شکسته می باشد. صندلی ها، 
آمپرجات و تجهیزات داخل خودرو خوب می باشد. خودرو معاینه فنی دارد. کارت خودرو نیز در اجرای احکام موجود می باشد( معرفی و 
توقیف گردیده که به مبلغ 170/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ 1397/8/01 از ساعت 9/30 الی 
10 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. 
سردار -  قاضی اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 971431 اجرایی آقای سید مصطفی رضوی فرزند سید اسماعیل محکوم به پرداخت مبلغ 
187/224/979 ریال در حق آقای مجید علی پور و در قبال بدهی محکوم علیه تعدادی وسایل رستوران ) شامل: 1- میز نهار 

خوری چهار نفره 9 سرویس 2- میز نهار خوری 6 نفره یک سرویس 3- فریزر صندوقی یخساران تک درب یک عدد 4- صندلی گردان 
یک عدد 5- سماور گازی بیست لیتری یک عدد 7- جوجه گردان بزرگ استیل یک عدد 8- چها پایه زیر سماوری یک عدد قوطی آهنی 
3*3 9- یخچال فریزر ایستاده زاگرس یک عدد 10- میز پیش خون بزرگ یک عدد 11- گوشی بی سیم پاناسونیک یک عدد 12- حشره 
کش برقی یک عدد 13- بخاری گازی آبسال بدون دودکش یک عدد 14- پایه گلدان چوبی یک عدد 15- صندلی تک نفری هشت عدد 
16- پرینتر HP یک عدد 17- تلویزیون ال سی دی 32 اینچ یک عدد 18- ورق لترن نصب در محل سه عدد کار شده در محل 19- میز 
فلزی کوچک یک عدد 20- تلویزیون پارس رنگی 21 اینچ یک عدد 21-یخچال ویترینی دو درب ایستاده 1*2 یک عدد 22- فر بزرگ 
کباب پزی عدد 23- هوا کش روی کباب پز گالوانیزه یک عدد 24- گاز پلوپز بزرگ یک عدد 25- گاز پلوپز متوسط یک عدد 26-گاز پلوپز 
کوچک یک  عدد 27- گاز رومیزی سه شعله یک عدد 28- چهار پایه لوله ای فلزی زیر گاز یک عدد 29-گاز تک شعله کوچک یک عدد 
30- چرخ گوشت ناسیونال یک عدد 31- گاز فر فالفل یک عدد 32- کابینت هوایی 1/5 ورق 60 یک عدد 33- میز کار بزرگ دو عدد 
34- قابلمه بزرگ حدود 100 لیتری سه عدد 35- کابینت زیر ظرفشویی یک عدد 36- سینک ظرفشویی با شیر دوقلو یک عدد 37- 
ماکروفر یک عدد )توستر( 38- سبزی خورد کن کاسکو یک عدد 39- نردبان آلومینیومی بزرگ دو پایه یک عدد 40- کولر 3000 آبی )یک 
عدد( 41- تهویه بزرگ یک عدد 42- سینک 80 سانت تک قلو یک عدد 43- دار برقی رکسان یک عدد 44- دار برقی رونیکس یک عدد 
45- کانال کولر حدود 2/5 متر 46-ترازوی کوچک آشپزخانه یک عدد 47- دیس چینی بزرگ بیست و پنج عدد رویال فرانسه 48- دیس 
 چینی کوچک رویال فرانسه 20 عدد 49- دیس برنجی بزرگ استیل 7 عدد 50- لیوان بزرگ شیشه ای 6 دست 51- پارچ پالستیکی

  5 عدد 52- کتری بزرگ طرح برنجی )نیکل( 2عدد 53- پالستیک دسته دار 3 کیلو 54- روغن زیتون یک لیتری سه عدد 55- نایلون 
ال ای دی حدود سه متر 56- تابلوی ساده ایستاده یک عدد 57- قوطی آهنی نصب در محل حدود 4 متر معرفی و توقیف گردیده که جمعا به 
مبلغ 210/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ 97/8/1 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 في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج 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. ضمنا 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

 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

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 

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 

د  
دو

مح
  و

ژه
 وی

ش
رو

ف درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100
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ارسال بيش از 6 هزار تن تخم مرغ به خارج از  استان

صداوسیما- 6 هزار و 219 تن تخم مرغ در 6 ماه نخست امسال از خراسان جنوبی به سایر استان های کشور ارسال شد. مدیرکل دامپزشکی استان گفت: برای ارسال این تخم 
مرغ ها  947 مجوز  بهداشتی از سوی دامپزشکی صادر و به استان های فارس، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ارسال شد. اصغرزاده با بیان اینکه در خراسان جنوبی 38 
واحد مرغداری تخمگذار فعال است، افزود: بیشتر این واحدها در بیرجند فعالیت دارند. وی از تولید ساالنه 13 هزار تن تخم مرغ در خراسان جنوبی با نظارت دامپزشکی خبر داد.

سالم واقعا برای بیمارستان ... و کلینیک آنژیو متاسفم 
که بیمار را برای آنژیو نوبت می دهند بعد این همه 
استرس به بیمار وارد می کنند وارد اتاق عملش می 
کنند بعد می گویند دکتر رفتن سفر. اگر نیستند چرا به 
بیمار بیچاره استرس وارد می کنید چرا بهش نوبت می 

دهید؟ واقعا انسانیت کجا رفته؟
915...153

آوا لطفا فلسفه حذف فلکه دوم مدرس و تبدیل آن 
به چهار راه !!؟؟ و تبدیل چهار راه دیگر به فلکه را  از 

مسئوالن دلسوز و خادم جویا شوید.
935...579

ماموگرافی  به  نیاز  زنان  پزشک  تجویز  طبق 
نبود  پاسخگو  عصر)عج(  ولی  بیمارستان  بود 
داشت  وقت   9/25 برای  رضا)ع(  امام  بیمارستان 
وجود  با  شود  نمی  انجام  گفت  میالد  بیمارستان 
اینکه در تمام این بیمارستان ها تابلوی ماموگرافی 
کنند؟ مراجعه  کجا  به  بیماران  است...  شده  نصب 
915...458

مجوز  کاج  درختان  بریدن  برای  برق  اداره  قطعا 
باید  که  است  شهرداری  گرفته.این  شهرداری  از 
پاسخگو باشد و دغدغه مبلمان شهر را داشته باشد.
915...491

اندیشی  چاره  لطفا  رانندگی  و  راهنمایی  مسئوالن 
چهار  سرصبح  سنگین  خیلی  ترافیک  مورد  در 
دهید انجام  ناصری  شهید  طرف  از  غفاری  راه 
915...086

خیابان ظفر 24 که از کنار 5 بلوک از مجتمع آپارتمانی 
400 واحدی تعاونی مسکن کارگشاه می گذرد هنوز 
نه آسفالت شده و نه با تیر برق چراغانی، اما کوچه 
هایی که  از خانه شخص خاصی می گذرد از دو سال 

پیش هم اطرافش چراغانی شده و هم آسفالت! 
915...086

تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای 
قوانین نسبت به اشخاص تخلف است )این عمل هم 
طبق ماده 605 قانون مجازات اسالمی تحت شرایطی 
جرم نیز می باشد(. هر چند متاسفانه بازرسی و حراست 
حتی  و  سرزده  بازدیدهای  به  نسبت  ادارات  بعضی 
پیگیری گزارشها در مورد پارتی بازی و باند بازی کوتاهی 
می کنند که موجب بی انگیزگی سایر کارکنان و عدم 
رعایت اصل شایسته ساالری می شود.ولی همانطور که 
می بینید این امور عالوه بر تخلف جرم هم می باشد
910...673

نهایت تشکر و سپاسگزاری از برخورد بسیارخوب مدیر 
کل محترم بنیاد شهید استان داریم اجرشان با خدا
902...146

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

خشکسالی و بیکاری تقدیر مرد عشایر را به گونه ای رقم زده 
است که باید فرسخ ها دور از خانه و خانواده روزگار را با شبانی 
بگذراند. به گزارش ایرنا، مردی با چهره آفتاب سوخته که در 
هیاهوی روزگار شغل شبانی را برگزیده فارغ از دغدغه های ریز 
و درشت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روزها را به دنبال گله 
به شب می رساند. کربالیی حسین اردونی 47 سال از خدا سن 
گرفته و تمام عمرش هم با گوسفندان و صحرا گذشته است. 
زادگاهش »گرم تمام ده« یکی از روستاهای مرزی شهرستان 
نهبندان در 50 کیلومتری مرز افغانستان است. اما دست تقدیر 
و شاید هم بخل طبیعت او را به اجبار برای امرار و معاش و 
کسب درآمد از چند سال گذشته به یکی از روستاهای اطراف 
بیرجند کشانده و اینجا مشغول شبانی است. او تمام عمرش 
چوپانی کرده گاهی در همان محل زندگی خودش ، چند سالی 
به تربت جام می رفته و اکنون هم در صحراهای اطراف بیرجند 

روزگار می گذراند. 
خانواده اش همانجا زندگی می کنند و او بعد از یک ماه کار در 

غربت چند روزی به دیدن آنها می رود و باز می گردد. 

امنيت، بهترین نعمت

از روستایش و درآمد مردم آن منطقه که می پرسم پاسخ می دهد: 
آنجا هیچ درآمدی نیست زمان های قدیم همه عشایر و گله دار 
بودند و از همان شیر و روغن گوسفندان زندگی می کردند؛ اما 
اکنون خشکسالی توان گله داری را گرفته و مردها مجبورند برای 
کار به جاهای دیگر بروند. 2 تا از فرزندانش پسر هستند ولی آنها 
هم کار و کاسبی ندارند و مجبورند همین شغل پدر را ادامه دهند. 
گالیه هایش از زندگی ناچیز است با همه سختی ها اما باز هم 
دستانش را به عالمت شکر باال می برد و از اینکه امنیت در کشور 

است از خداوند سپاسگزاری می کند. 
کربالیی حسین می گوید: ما در چند قدمی مرز افغانستان هستیم 
اما اینجا خیالم از زن و فرزندم راحت است که آنجا در امنیت 
زندگی می کنند. وی کشاورزی اندکی هم در روستایش دارد که 
با یک چاه موتور شریکی هر سال مقداری کشت و کار می کند 
و روزهایی که به دیدن خانواده می رود با همان ها سرگرم است. 

یک ماه که دور از خانواده مشغول چوپانی است، روز شماری می 
کند که زودتر روزهای فراق به سر رسد و فرزندان و نوه هایش 
 را ببیند. از او می پرسم روزها که پشت سر گله در صحرا راه 
می روی در چه اندیشه ای هستی؟ پاسخ می دهد: مدام خدا، امام 

حسین )ع( و امام رضا )ع( را یاد می کنم و از اینکه تنم سالم است 
و می توانم کار کنم، شکر می گویم. 

وی سال گذشته به سفر کربال رفته اما هنوز هم این سفر را آرزو 
می کند و اصرار دارد که نامش را با پیشوند کربالیی بنویسم چون 

معتقد است که کربال حرمت دارد. 
کربالیی حسین از کارش راضی است و ادامه می دهد: تمام لوازم 

کارم همین چوب دستی است که با آن گله را هدایت می کنم.
گرگ های کمین کرده بیشترین خطر و تهدید برای این شبان 
است و در این خصوص می گوید: مراقبت هستم که گرگ به گله 
نزدیک نشود اما بعضی مواقع که مشغول استراحت هستم گرگ 

هم از فرصت استفاده کرده و چند گوسفند طعمه اش می شود.
این شبان می افزاید: کفتار هم بعضی مواقع دیده می شود ولی اگر 
پلنگ یا گرگ هایی که گردن شان پلمپ هست، پیدا شود ممکن 

است خودم هم گیرشان بیافتم و مرا بخورند. 
اردونی روزانه 30 کیلومتر با گله راه می رود؛ استراحت روزانه اش 
در یک قفس چهارگوش آهنی سیار است که صاحب کارش 

برای او مهیا کرده اما شب ها در هر کجا گله خوابید باید همانجا 
او هم اقامت کند. وی در کنار کار شبانی فصل برداشت پسته با 
بقیه مردان منطقه اش راهی رفسنجان می شود و با کارگری در 
باغ های پسته برای خانواده اش مقداری پول پس انداز می کند. 

بی خبر از گرانی ارز و دالر

کربالیی حسین هیچ خبری از گران شدن ارز و دالر ندارد اما 
گرانی ها زندگی او را هم تحت تاثیر قرار داده است، می گوید: 
گاهی از صاحب گله اوضاع کشور را سوال می کنم اما خودم که 
در صحرا از هیچ چیزی خبردار نمی شوم. با اینحال در چهره 
اش هیچ نگرانی نیست و به هر چه خدا قسمت و روزی او کند 
راضی است.از گوسفندانش می پرسم و اینکه دنبال کدام گروه 
باید بیشتر راه برود، می گوید: بزهای قرمز از همه پر جنب و 

جوش تر هستند. 
بز ُکر سیاه، ُکر بهار، پیشانی چراغ، ُکر َقلِچ نام های دیگری است 
که اردونی با آن ها بزهای گله را صدا می زد. االغی هم کنار 
گله است که او را تمام شبانه روز به دنبال گوسفندان همراهی و 
بار آذوقه اش را برپشتش حمل می کند. می پرسم به رسم بقیه 
چوپانان ساز نی هم می زنی که ادامه می دهد: نی زدن را بلدم اما 
اینجا ندارم که بزنم. اما او رسوم خاص شبانی را کامال یاد دارد و به 
گفته خودش یکی از رسم ها این است که اوایل پاییز باید تَّکه )بُز 
نر( سر دهند. وی در این خصوص توضیح می دهد: موقعی که 6 
ماه از سال می گذرد معموال اول مهرماه، تَّکه ای را انتخاب می 
کنیم چشم هایش را سیاه کرده و یک سیب یا انار را سر شاخش 
می زنیم. بعد پسر بچه ای را سوارش کرده و به نیت اینکه بزغاله 
های نر از گله متولد شود او را سه دور، دور گله می چرخانیم و بعد 

هم تَّکه را وسط گله آزاد می کنیم. 
تمام برنامه روزانه اش پیاده روی دنبال گله ، استراحت کوتاه 
کنار اجاق و نوشیدن چای است اما زمان استراحتش کم کم 
به پایان می رسید. سفره نانش را باز می کند و به قول خودش 
چاشتش را می خورد بعد هم چوب دستی اش را برداشته و به 

دنبال گوسفندان راه می افتد.

غدیر آبشناس - تولید و باز تولید ابتذال دست کم از دو 
مقوله ناشی می شود :  فقدان تفکر بنیادین در مورد سویه 
های حقیقت ،درهم تنیده شدن  مفاهیم و عینیت جهان واقع 
با مقوله ای به نام کاال و مصرف.امر  مبتذل گره خورده است با 
زندگی در جامعه مدرن ،با شدت گرفتن ضرب آهنگ زندگی و 
پیشرفت روز افزون تکنولوژی، کاالیی شدن همه چیز ،مصرف 
انبوه از وسایلی که شما را فقط به وسایلی دیگر ارجاع می 
دهند همه اینها امکان لحظه ای صبر و تامل را انسان مدرن 
می گیرند و انسان ها در میدانی از رقابت کورکورانه برای بقا 

و کسب منافع مادی افزون تر هرروز بر مالل و خستگی شان 
افزوده می شود. در غیبت و خال مفاهیمی که اکنون ارزش 
مصرفی شان خودرا در معرض دید قرار می دهد انسانها هرچه 
بیشتر به بی معنایی زندگی خود صحه می گذارند و در انبوه 
تجلیات مدرنیته سرگشتگی خود رااحساس می نمایند و امکان 
تفکر و تامل بنیادین را در این وضعیت، از خود سلب می نمایند 
در جوامع مصرفی در فقدان نقد ساختاری ویروس های امر 
مبتذل  به تمام عرصه های قوام بخش جامعه سنت و اخالق 
سرایت پیدا می کنند و آنها را از درون تهی می سازند و ساده 

اندیشی و بالهت را به همه  جامعه تزریق می نمایند.  
 امر مبتذل در جامه  هنر همچون گرگی در پوستین میش خود 
را می نمایاند و حقیقت وجودی خویش را پنهان می کند ازآنجا 
که نام هنر بر خود می نهد به نام هنر حقیقت و هنر متعالی را  
در فضایی تنگ محصور و محبوس می کند  و موجب وهم 
آلود شدن و مسموم شدن کل فضای فکری جامعه می شود.

این به ظاهر امر راستین همدستان و هم داستانانی دارد از جنس 
خویش اساتید و هنرمندانی  برای کسب نان و نام  و مدیرانی 
منفعت طلب  برای سرپوش گذاشتن بر ناکار آمدی خود و چه 

چیز راحت تر و سهل الوصول تر  ازعکاسی برای این کارگزاران 
امر مبتذل، تا از این رهگذر انبان تهی خود را پر جلوه دهند. 
سازمان حوزه هنری می تواند عکس در و دیوار و گل و بلبل و 
روسری گل گلی  قاب کند در معرض نمایش عموم بگذارد و 

امر مبتذل را گره بزند با سلیقه مردم. 
 سازمان فرهنگی هنری شهرداری می تواند عکس های 
چهار سال گذشته عکاسان در یک جشنواره را با کج سلیقگی 
تمام در میادین بیاویزد و فضای شهر را عاشورایی ! و یا 
سازمان میراث فرهنگی جشنواره ای برگزار کندکه همان 

ترکیب داوران و هیئت انتخاب نشان می دهد که فراتر از یک 
دورهمی مفرح نخواهد رفت و باز تولید کامل همان جشنواره 
هایی هست که جز اتالف منابع عمومی ره به هیچ ناکجایی 
نخواهند برد  و این می شود که حتی یک مجموعه قابل 
قبول از عکاسان من باب مثال از پدیده خشک سالی بیست 
 ساله در استان و تبعات وحشتناک آن از قبیل مهاجرت ،

بیکاری،اعتیاد و بسیاری موارد دیگر را نمی بینید چرا که 
گرفتن عکس هزار باره ارگ کاله فرنگی ارجح است بر ثبت 

گسست ها و شکاف های درون جامعه !

روزگار شبانی

درستایش ابتذال !

یرنا
س : ا

عک

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط 
قاریان قرآن انجام می گردد و عواید آن 

صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خيریه هيئت ابوالفضلی

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

در سال تحصیلی جدید مرکز نیکوکاری جواداالئمه )ع( 
بیرجند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی 

)لوازم التحریر،کیف و کفش و دیگر ملزومات مدارس( 
شما خیرین محترم می باشد.

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

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

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

مرکز نیکوکاری جواداالئمه

زمـان: از شب اول محرم تا پایان ماه صفر بعد از نماز مغرب و عشا
مکـان: مسجد حضرت علی بن ابیطالب )ع( - بلوار شهید بهشتی 

مراسم عزاداری سيد و ساالر شهيدان حضرت ابا عبدا... الحسين )عليه السالم(

هیئت امنای مجتمع مسجد  حضرت علی بن ابیطالب )ع(

مراسم زیارت عاشورا
 همه روزه تا پایان ماه محرم و صفر

 از ساعت 6 صبح در محل حسینیه جواد االئمه )ع( برگزار می شود
جهت ایام چهل و هشتم برای مشهد مقدس ثبت نام به عمل می آید.

آدرس: نبش مدرس 48- جنب استانداری

تبليغات حسينيه جواد االئمه )ع(

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه
عالم همه محو گل رخسار حسین )ع( است
ذرات جهان در عجب از کار حسین)ع( است

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

خریداریم(    09153423744

تعمیر یخچال فریزر در منزل
09153635015- ناصری نژاد

 نقد و اقساط 



)EPA( رونمایی از ربات انسان نما در ژاپن  داده نما

وزن مناسب  نوزاد موقع تولد 

 2 بین  تولد  هنگام  کودک  طبیعی  وزن 
گرم   200 و  کیلو   4 تا  گرم   700 و  کیلو 
است. معموال برای نوزادان ایرانی این وزن 
این  از  کودک  وزن  چه  هر  است.  طبیعی 
بیشتری  فاصله  گرفته شده  نظر  در  معیار 
بیشتری کودک  باشد، مسلمًا خطر  داشته 
را تهدید می کند. در مادران دیابتی نوزاد 

معموال با وزن باال به دنیا می آید. 

 یک واقع بین خوش بین باشید نه بدبین

اگر  می کنند  فکر  و  دارند!  هراس  مثبت  تفکر  از  انگار  افراد  از  خیلی 
مشکالت را آنقدر جدی نگیرند یا رویکردشان مثبت باشد خودشان را 
گول زده اند و در نهایت به جایی می رسند که راه فراری از استرس های بی 
شماری که برای خود تراشیده اند، ندارند. تفکر واقع بینانه و مثبت )تمرکز 
روی مثبت ها بدون اینکه رسیدگی به مشکالت و واکنش مناسب نشان 
دادن نادیده گرفته شود( می تواند کمک تان کند در زندگی موثرتر باشید 
و کمتر دچار استرس شوید. یکی از بهترین استراتژی های تفکر مثبت و 
خوش بینی، الگوی خاصی از تفکر است که به شما اجازه می دهد توجه خود 
را معطوف کارهایی کنید که اعتماد به نفس تان را باال می برند و این امکان 

را فراهم می کنند که در آینده بهتر و بهتر عمل کنید.

موفقیت و انرژی

سالمندی با کیفیت

چطور می توان یک زندگی سالمندی باکیفیت داشت؟

افسردگی پیری تقریبا گریبانگیر همه سالمندان باالی ۶۵ سال می شود و 
می تواند ناشی از رویداد های پراسترس زندگی مثل بازنشستگی یا از دست 

دادن همسر، یا بیماری و عوارض دارویی باشد.
همه افراد از کودکی تا پیری دوست دارند مفید باشند؛ بنابراین هنگام مراقبت 
از سالمندان، باید همه حواس تان باشد که احساس کنند به کمک آن ها نیاز 
دارید و بار اضافی روی دوش تان نیستند. با درخواست هایی مثل تا کردن 
لباس ها، مرتب کردن کمد، باز کردن نامه و کار های کوچک این چنینی به 
آن ها کمک کنید. فعالیت های فیزیکی منظم هرچه که باشد به متعادل و 
مثبت ماندن جسم و ذهن سالمندان کمک می کند. ورزش به رسیدن جریان 
خون به مغز و تقویت ذهن کمک می کند. همچنین تنش، نگرانی و حتی 
افسردگی را دور می کند و به آن ها احساس بهتری می دهد. تمرین های 
فیزیکی سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند، فشار خون را کاهش می دهد، 

کیفیت خواب را بهتر می کند و سالمت قلب را تقویت می کند.
شطرنج، جدول، سودوکو و سایر بازی های ذهنی، مطالعه و نوشتن، همگی 

فعالیت های خوبی برای تحریک مغز هستند.
سالمندانی که تنها هستند عمر کوتاه تری دارند و بیشتر در خطر ابتال به 
آلزایمر و زوال مغز قرار دارند. با تشویق و کمک به آن ها برای ارتباط با 

دیگران به آن ها کمک کنید.

چهارشنبه  * ۱۸  مهر   ۱397 * شماره ۴۱۸۵ 
4

نکاتی برای عکاسی 

از طبیعت پاییزی

پاییز بهترین فصل سال برای عکاسی است و باعث شکوفا شدن 
خالقیت عکاسی در دوستداران طبیعت می شود. رنگ های زیبا و 
نور آرام بخش این فصل را می توان یک پالت بی نظیر و بدون 
به  دوربین  با  ها  خیلی  گرفت.  نظر  در  عکاسی  مخصوص  نقص 
طبیعت می روند و به امید این که عکس خوبی از آب در بیاید، بدون 
در نظر گرفتن فرمول های عکاسی از طبیعت عکس می گیرند. 
برای این که بتوانید زیبایی های این فصل رنگارنگ را در عکس ها 

به بهترین شکل نشان دهید نکات ذیل را در نظر بگیرید.
از لنز با فاصله کانونی بلند استفاده کنید

فاصله کانونی بلند در عکاسی منظره را ساده و موضوع را چیزی فراتر 
از رنگ ها نشان می دهد. از فاصله کانونی بلندتر می توانید برای نشان 
دادن جزئیات بیشتر منظره استفاده کنید. به دنبال مناظری باشید که 

در بافت ها و رنگ ها شکاف و تضاد وجود داشته باشد.
از دیافراگم و اید برای مجزا کردن موضوع استفاده کنید

 f/2.8 بین  را  دوربین  دیافراگم  موضوع  کردن  مجزا  برای 
اطراف  فضای  و  موضوع  بین  کار  این  کنید.  تنظیم   f/5.6 تا 
کنتراست بصری ایجاد می کند. خالق باشید و موضوعات مختلفی 

را با این روش عکاسی کنید.
رنگ پاییز را موضوع فرعی قرار دهید

اما  است،  پاییز  رنگ  پاییزی  های  در عکس  اولیه  موضوع   همیشه 
می توانید برای عمیق تر و پیچیده تر نشان دادن عکس یک موضوع 

اولیه دیگر مثل بخار یا آبشار پیدا کنید که در کنار رنگ های پاییزی 
زیباتر و پررنگ تر نشان داده می شوند. درست است که رنگ اولین 
چیزی است که نظر را به منظره جلب می کند اما از خودتان بپرسید به 
جز رنگ چه چیزی می تواند به عنوان موضوع اولیه در نظر گرفته شود؟

به دنبال الگوها و بافت ها باشید
برای ایجاد یک ترکیب زیبا و پیچیده به جز رنگ باید بافت و الگوی 
منظره را نیز در نظر بگیرید. برای مهارت در عکاسی باید یاد بگیرید 

که به منظره ها نگاه دو بعدی داشته باشید.
صبور باشید و منتظر نور مناسب بمانید

صبور بودن مهم ترین ویژگی یک عکاس است. رنگ های پاییزی 
شگفت انگیز هستند اما در ترکیب با نور مناسب زیبایی آن ها دو چندان 
 خواهد شد. گاهی اوقات بهترین نور در فاصله کوتاهی در روز تابیده 
می شود بنابراین باید از قبل خودتان را برای این فاصله زمانی آماده کنید.

حرکات عمدی دوربین
برای ایجاد یک تصویر چکیده از رنگ ها، بافت ها و خطوط هنگامی 
که شاتر دوربین را رها می کنید دوربین را به جهت عمودی حرکت 
دهید. این کار را با سرعت شاتر مختلف و سرعت حرکات مختلف 
برسید.  عکس  شدن  تار  دلخواه  اندازه  به  تا  کنید  امتحان   دوربین 

به دنبال عناصری باشید که با رنگ های پاییز در تضاد هستند.

یک لحظه مکث کن . . . 

نگهداری غذا بیشتر
 از 24 ساعت مضر است

می توان غذا را تنها تا 24 ساعت در یخچال 
وجه  هیچ   به  آن  از  بیشتر  و  کرد  نگهداری 
توصیه نمی شود. در ضمن این نکته را به خاطر 
بسپارید غذاهایی که برای تهیه شان به اصطالح 
»دستمالی و دستکاری« زیادی می شوند، مثل 
الویه، انواع کباب، بسیار بیشتر از غذاهای دیگر 
در معرض مسمومیت قرار دارند و نگهداری شان 
در یخچال به هیچ شکلی مورد اطمینان نیست.

خستگی ناشی از کم خونی 

احساس خستگی یکی از مهمترین عالئم کم 
خونی است. خستگی ناشی از کم خونی مربوط 
 به کمبود گلبول های قرمز است که اکسیژن را از
ریه ها به بافت ها و سلول های بدن منتقل 
می کنند. کم خونی همچنین ممکن است 
ناشی از کمبود آهن، ویتامین، خونریزی داخلی 
یا بیماری های مزمن مانند آرتریت روماتوئید، 

سرطان یا نارسایی کلیه باشد.

 - غذاهای کم نمک را انتخاب کنید و یا غذاها را با مقدار نمک کمتری 
تهیه کنید. در سفره از نمکدان استفاده نکنید.

- برای طعم دادن به غذاها به جای نمک از طعم دهنده هایی مانند 
سرکه، آب لیمو، سیر، پیاز و سبزی های معطر استفاده کنید.

- تا حد امکان از مصرف غذاهای صنعتی )غذاهای آماده و کنسروها( که 
نمک زیادی دارند، خودداری کنید.

- نان های کم نمک یا بی نمک مصرف کنید. مواد غذایی تازه و طبیعی 
بخورید و مصرف مواد غذایی شور، دودی و انواع ترشی ها را کاهش 
دهید. برای کم کردن مقدار نمک پنیرها، آن ها را قبل از مصرف در آب 
بخیسانید. برچسب های روی بسته مواد غذایی را برای دانستن مقدار 

سدیم )ماده اصلی موجود در نمک( مواد غذایی مطالعه کنید.
مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چگونه می توان نمک کمتری مصرف کرد؟

شماره ۴۱۸۵                         

۳۸
۶۵4

۸2۹۳
۶۷

۹۸۶
۵۹

۱۵۷۹
2۸۳

۵۱
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال 200۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 200۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۷۶۳4۱2۸۵۹

2۵۱۶۹۸۷۳4

۸۹4۳۷۵2۱۶

۱۸2۹۵۳4۶۷

4۳۵۷۸۶۹2۱

۶۷۹۱24۵۸۳

۵۱۷۸۳۹۶42

۳4۸2۶۷۱۹۵

۹2۶۵4۱۳۷۸

جدول سودکو

آیه روز

و روزی که آنان را با آنچه به جای خدا می  پرستند، محشور می  کند پس می  فرماید آیا شما این 
بندگان مرا به بیراهه کشاندید یا خود گمراه شدند. )سوره فرقان/ آیه ۱7(

احادیث روز

بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی 
هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند. حضرت زهرا )سالم ا... علیها(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
0915۷4110۷1 - باقری

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

تعمیر لوازم گازسوز
خانگی و صنعتی

09158624439 - جانی

فروش رستوران، کبابی، جگرکی به 
علت مهاجرت واقع در خیابان ارتش

32218318

به یک نفر نیروی ثابت خانم و تعدادی 
بازاریاب و پشتیبان جهت امور بانکی )کارت 
خوان( نیازمندیم.طالقانی 2- ساختمان آلما- 

طبقه دوم واحد 203    32233854

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

09903321۷6۷

یک باب مغازه تجاری واقع در حاشیه 
خیابان جمهوری به مساحت 51 
مترمربع به فروش می رسد. 

)قابل معاوضه با ملک مسکونی ویالیی(
0915160۷615

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

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0

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

کارت دانشجویی اینجانب علی افروز به شماره 
دانشجویی 9523۷1351۷0062 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه بهره برداری واحد پرورش 
جوجه  گوشتی،  کد شناسایی 

 12930103510139۷
و پروانه دامپزشکی 1140406301229 

مرادعلی خسروی به شماره ملی 
5239۷14436 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یک برگ سند دستگاه بیل 
بکهوی sp200 به شماره موتور 

LFW4326w به نام دهیاری چاج 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

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

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

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

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی
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تکمیل پروژه های مددجویان خوسف با اعتبار ۴ میلیارد ریال

*دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: 
کشفیات مواد مخدر در استان 6 ماه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش یافت.

برنامه    9۰۰ گفت:  الرضا)ع(  انصار  سپاه  *فرمانده 
فرهنگی و هنری در راستای برگزار ی کنگره دو هزار 

شهید استان برگزار شده است.
ابتدای طرح صدور  از  احوال گفت:  ثبت  *مدیرکل 
جلد   5۲8 و  هزار   ۲17 تاکنون  مکانیزه  شناسنامه 

شناسنامه مکانیزه در استان صادر شد.
*مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با دادستان و 
رئیس کل دادگستری  دیدار و گفت و گو کرد.هدف از 
این دیدارها افزایش تعامالت فی مابین ذکر شده است.

* همزمان با روز جهانی کودک جشن لبخند و تریبون 
کودکی در مرکز فرهنگی و هنری 3 بیرجند با حضور 
جمعی از دانش آموزان  مدرسه امام حسین)ع( برگزار شد.

*3۲ میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان از محل صندوق 
توسعه ملی از آغاز امسال تاکنون برای اجرای طرح 

های کشاورزی خراسان جنوبی پرداخت شد.
*مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  به مناسبت هفته 
نیروی انتظامی با فرمانده نیروی انتظامی استان در مقر 

فرماندهی این نیرو دیدار و گفت و گو کرد.
*به مناسبت بیست و یکمین جشنواره قصه گویی 
بین المللی نشست قصه گویی با عنوان “قصه، رسانه و 

مهارت های زندگی” در خراسان جنوبی برگزار شد.
*واحد مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در 
ـ 96 حدود 63۰ تن ذرت علوفه ای از 9  سال زراعی 97

هکتار زیر کشت این محصول برداشت کرد.
*رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند گفت: شورای 
پنجم بیرجند طی یکسال گذشته با تمام موانع و چالش 

های پیش رو، عملکرد بسیار مثبتی داشته است.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“به فرزندانم توصیه می کنم که با مهربانی با یکدیگر زندگی کنند و همچنین از آنها می خواهم بعد از من بین جامعه با مردم به نیکی رفتار کنند که باعث 
ناراحتی بنده در آخرت نباشد آنچه قرآن کریم و ائمه دین فرموده اند آنگونه رفتار کنید تا  در دنیا و آخرت سرافراز باشید و یاد خداوند را فراموش نکنید“

شهید احمد شرفی 

حوادث

نیم
 تس

س :
عک

کاری - علی عرب نژاد  مدیر کل بهزیستی استان 
با اشاره به اینکه مدیرعامل موسسه خیریه ای از  
تهران همراه با رئیس دبیرخانه مشارکت های 
مردمی بهزیستی کشور به خراسان جنوبی سفر 
کردند،  گفت: آنها از نزدیک در جریان فعالیت های 

بهزیستی در حوزه  مسکن معلوالن و مددجویان 
در چهار شهرستان سربیشه، درمیان،خوسف و 

بیرجند  قرار گرفته اند.
وی ادامه داد:  مدیر این مرکز خیریه قول مساعد 
برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و کمک به 

سهم آورده  مسکن معلوالن و مددجویان، کمک 
و درمان، معیشتی  دارو  تأمین جهیزیه،  هزینه 
روستای عشایری  در  کپر  واحد  پنج  و ساخت 
بر 4  بالغ  شاهمردی شهرستان خوسف جمعا 
میلیارد ریال داد.وی تاکید کرد: همچنین یک باب 
ساختمان در خوسف برای استفاده  بهزیستی در 
ارائه خدمات تخصصی به سالمندان و تاسیس بنیاد 
فرزانگان توسط یکی از خیرین این شهرستان به 

بهزیستی اهدا گردید . 
اینکه  به  اشاره  با  استان  بهزیستی  کل  مدیر 
همچنین با پیگیری هایی که مسئوالن استانی 
بهزیستی در تهران از ابتدای سال داشتند، رایزنی 
هایی با خیران کشوری و خارج از کشور انجام شد، 
خاطر نشان کرد: در این رایزنی در مجموع بالغ 
بر 4 میلیارد ریال کمک مالی در بخش ساخت 

و تکمیل مسکن 4 واحدی سربیشه و مسکن 4 
واحدی قهستان انجام می شود. وی تاکید کرد: 
در روستای عشایری شاهمردی تعداد 5 واحد کپر 
بنا به درخواست ساکنان و مطابق با بوم منطقه  
برای نیازمندان با هزینه ای بالغ بر 15۰ میلیون 
ریال ساخته و دو کمک هزینه  جهیزیه و معیشتی 
و یک کمک هزینه تحصیلی جمعا به مبلغ 11۰ 
میلیون ریال توسط مدیرعامل موسسه خیریه 
قول داده شد که با پیگیری ها و ارسال گزارش 
مددکاری در آینده ای نزدیک شاهد تخصیص این 
کمک ها خواهیم بود.مدیر کل بهزیستی ضمن 
تشکر از خیران گرانقدری که با نیات خاص و عام 
به جامعه هدف بهزیستی کمک حال بوده و ما را 
در ارائه خدمات تخصصی به جامعه هدف یاری 
می نمایند عنوان کرد: با توجه به وضع اقتصادی و 

درآمد کم مردم در مناطق محروم و مرزی استان 
و مناطق عشایری ناچاریم به سمت خیر جمعی 
گام برداشته تا بتوانیم قدمی هر چند کوچک برای 
مددجویان و معلوالن استان برداریم چرا که منابع 
 دولتی بسیار محدود و نیازها و مشکالت مردم و 
علی الخصوص جامعه هدف ما روز به روز بیشتر 
می شود.وی افزود: در راستای پیگیری و حضور 
موسسات خیریه در استان در سال گذشته نیز 
با  )عج(  ولی عصر  توانبخشی  خیریه  موسسه 
حضور نزدیک به ده روز در استان بیش از 5۰۰ 
کودک 7 تا 14 سال که مشکالت جسمی حرکتی 
و دهان و دندان داشتند را  معاینه کرده و لوازم 
کمک توانپزشکی مرتبط با نیاز آن ها جمعا به 
مبلع یک میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان در اختیار 

توانخواهان استان قرار داد.

 زیباسازی پارک جنگلی
 در دستور کار شهرداری بیرجند 

و  نقل  و  حمل  عمرانی،  امور  مقدم-معاون  دادرس 
ترافیک شهرداری بیرجند گفت: توسعه و زیباسازی 
برای  و  خانواده  سالمت  رویکرد  با  جنگلی  پارک 
گسترش اراضی تفریحی در دستور کار قرار گرفته است. 
عدل در جلسه بررسی طرح زیباسازی پارک  های 
جنگلی و مهرشهر  اظهارکرد: فاز یک اجرای عملیات 
عمرانی پارک جنگلی در مدت 6 ماه اجرایی می شود و 
از فضاسازی این پارک می توان برای جذب گردشگر 
استفاده کرد از این رو مجموعه مدیریت شهری برای 
شکوفایی پارک جنگلی بیشتر باید تالش کند. وی 
گفت: پارک جنگلی از ظرفیت های مغفول مانده شهر 
بیرجند است که با اجرای عملیات بهسازی و زیباسازی 
و ایجاد رستوران ها و فضاهای تفریحی، رونق خوبی 
خواهد گرفت.وی تصریح کرد: طراحی 39 هکتار پارک 
جنگلی، مساحت کمی نیست که به طور قطع آثار و 
تبعات آن در شهر دیده خواهد شد. عدل با اشاره به 
طرح ارائه شده برای پارک مهرشهر توسط مشاور طراح 
عنوان کرد: این پارک با مساحت ۲4 هزار مترمربع و 
اعتبار 15 میلیارد ریال در دستور کار شهرداری قرار دارد.

 همه امکانات را برای اعزام بانوان
 به مسابقات ورزشی  فراهم می کنیم

تسنیم-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
تمام امکانات را برای اعزام بانوان خراسان جنوبی 
به مسابقات ورزشی  فراهم می کنیم. رکنی در دیدار 
اعضای هیئت رئیسه هیئت ورزش کارگری استان 
از افتخار آفرینی بانوان کارگر در کشور اعالم رضایت 
کرد وگفت: حمایت از ورزش بانوان در اولویت برنامه 
های اداره کل بوده و تمام امکانات را برای اعزام 
از  تامین می کند. وی  برگزاری مسابقات  بانوان و 
اعضای هیئت رئیسه هیئت ورزش کارگری استان 
خواست میزبانی مسابقات کشوری را با برنامه ریزی 
مسابقات  میزبانی  در  استان  این  تا  کرده  قبول 
کشوری حرفی برای گفتن داشته باشد. رئیس هیئت 
ورزش کارگری استان هم از اعزام 8 تیم کارگری 
به مسابقات کشوری خبر داد وافزود: هیئت ورزش 
کارگری استان در 6 ماهه نخست امسال 8 تیم را 
به مسابقات کشوری اعزام کرده است که نتیجه این 
اعزام ها نیز کسب مقام اول در دوی 1۰۰ متر بانوان 
و نفر دوم در کاراته 9۰+ کیلوگرم و مقام سوم در 

پرش ارتفاع بانوان کارگر استان بوده است.

بیش از ۱۸ میلیارد تومان زکات 
جمع آوری شد

تسنیم-رئیس اداره امور اجرایی زکات با بیان اینکه 
زکات در شش ماهه نخست امسال رشد خوبی در 
استان داشته و ۲۰ پروژه عمرانی از این محل انجام شد، 
گفت: در این مدت 18 میلیارد و 41۰ میلیون و 9۰7 
هزار و 348 تومان زکات جمع آوری شد.فلسفی افزود: در 
این مدت بیش از 7 هزار اصله درخت در راستای اجرای 
طرح شجره طیبه پالک گذاری شد. وی گفت: از محل 
زکات جمع آوری شده در این مدت ۲۰ پروژه عمرانی در 
قالب 6 پروژه احداثی، 14 پروژه مرمتی، 9 پروژه  احداثی 
برای محرومان و نیازمندان و 44 پروژه مسکن مرمتی 
انجام شده است. فلسفی بیان کرد: تعداد عاملین زکات 
در استان بیش از 55۰ نفر است و در این راستا ۲68 نفر 

از مبلغان نیز با ما همکاری دارند.

وقوع نخستین یخبندان پاییزی 

مهر-مدیرکل هواشناسی  گفت: طی 48 ساعت گذشته  
استان نخستین یخبندان پاییزی امسال را تجربه کرد. 
خندان رو سربیشه را با حداقل دمای چهار درجه زیر 
صفر سردترین شهر کشور طی این مدت اعالم کرد و 
گفت: همچنین بیرجند با حداقل دمای یک درجه زیر 
صفر سردترین مرکز استان در 48 ساعت گذشته بوده 
است. به گفته وی طی ساعات آینده طبق مدل های 
هواشناسی آسمان استان صاف تا کم ابری و گاهی با 

وزش باد همراه خواهد بود.

جان باختن یک کارشناس
 در معدن زغالسنگ طبس

صداو سیما-یک نفر از کارشناسان پیمانکار معدن 
زغالسنگ طبس به دلیل رانش زغال در معدن جان 
باخت. مدیرعامل شرکت پروده زغالسنگ شهرستان 
گذشته  شب  دوشنبه  که  حادثه  این  گفت:  طبس 
در معدن شماره یک در یکی از قسمت های زیر 
مجموعه پیمانکار رخ داد به علت رانش زغال ناشی 
از آزاد شدن گاز پشت توده زغال یک نفر جان باخت.

افزایش بیش از 200 برابري راه های 
روستایی آسفالته

 صدا و سیما- مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: 
ابتدای  در  استان  روستایی  آسفالت  های  راه  طول 
پیروزی انقالب اسالمی فقط ۲4 کیلومتر بود که پس 
از گذشت 4۰ سال از انقالب، اکنون 5 هزار و 65۰ 
کیلومتر از راه های روستایی خراسان جنوبی آسفالت 
باالی ۲۰  روستای  از 918  اکنون  هم  است.  شده 
خانوار خراسان جنوبی، 8۲9 روستا راه آسفالته دارند که 
97 درصد روستاهای دارای راه آسفالته است. جعفری 
افزود: از 89 روستای باالی ۲۰ خانوار فاقد راه آسفالت 

نیز آسفالت راه 53 روستا در دست اجراست.

تولید2۳52 مترمربع فرش توسط 
مددجویان کمیته امداد

مهر-مدیرکل کمیته امداد از تولید دو هزار و 35۲ 
تحت  مددجویان  توسط  دستبافت  فرش  مترمربع 
 حمایت این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. 
سلم آبادی روز گذشته در حاشیه ارسال تولیدات فرش 
مددجویان کمیته امداد به تهران در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: بالغ بر سه هزار و 1۰۰ بافنده فرش در 
استان مشغول به فعالیت هستند. وی با اشاره به وجود 
9 هزار و 417 طرح اشتغال تحت نظارت کمیته امداد 
استان، بیان کرد: از این میزان ۲1 درصد در زمینه قالی 
بافی است. وی اضافه کرد: این بافندگان در دو هزار 
و 5۲ کارگاه خانگی و 14 کارگاه تجمیعی مشغول 
به فعالیت هستند. سلم آبادی همچنین از بافت 474 
تخته فرش به متراژ دو هزار و 35۲ مترمربع توسط 
مددجویان کمیته امداد استان از ابتدای سال جاری 
تاکنون خبر داد و افزود: از این میزان 151 تخته در 
مرحله اول و 1۲7 تخته نیز در مرحله دوم به تهران 
نیز  آن  ریالی  ارزش  افزود:  است.وی  فرستاده شده 

شش میلیارد و ۲66 میلیون ریال برآورد شده است.

پور
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برگزاری دوره آشنایی با فرآیند 
استعالم وصدورگواهی مستثنیات 

غالمی-رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان با اعالم اینکه دوره آموزشی آشنایی 
با ضوابط و فرآیند استعالم وصدورگواهی مستثنیات با 
شرکت3۰ نفر ازکارشناسان و با حضور مدرس اعزامی از 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
برگزار شد، تصریح کرد: دوره آموزشی آشنایی با ضوابط 
و فرآیند استعالم و صدور گواهی مستثنیات با شرکت3۰ 
نفر ازکارشناسان درسازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان برگزار گردید. جاده گی با توجه به 
راه اندازی سامانه استعالمات منابع طبیعی، کارشناسان 
متخصص در زمینه نقشه برداری با چگونگی و نحوه 
استفاده از سامانه مذکور از اهداف این دوره دانست و 
گفت: در این دوره آموزشی شرکت کنندگان با ضوابط 
و قوانین مربوط به اراضی مستثنیات و فرآیند استعالم و 
صدور گواهی مستثنیات آشنا می شوند.  به گفته وی 
فراگیران پس از اتمام دوره از سازمان نظام مهندسی 
 کشاورزی و منابع طبیعی گواهینامه  حضور دریافت 

می نمایند.

بیش از 9۳ هزار نوبت سر
 واکسیناسیون دام عشایر سربیشه

کاوش-رئیس شبکه دامپزشکی سربیشه با بیان اینکه 
دام عشایر شهرستان تحت پوشش خدمات بهداشتی 
دامپزشکی قرار دارند،گفت: از ابتدای امسال بیش از 
93 هزار نوبت سر دام عشایر علیه بیماری های قابل 
انتقال بین انسان و دام و همچنین بیماری های واگیردار 
دامی واکسینه و ایمن شده اند.رمضانی افزود: این رقم 
واکسیناسیون  مربوط به بیماری هایی از قبیل شاربن دام 
سنگین )گاو ، گوساله، شتر تک سمی( و  دام کوچک 
)گوسفند و بز( ، بروسلوز )بره ، بزغاله، گاو و گوساله( ، 
هاری و p.p.r می باشد. وی  افزود: سمپاشی، مبارزه با 
انگل های خارجی بدن، درمان دام های بیمار و مراقبت 
از بیماری ها از دیگر خدمات دامپزشکی است. به گفته 
وی خوشبختانه موردی از بیماری خاصی در جمعیت 

دامی عشایر شهرستان مشاهده نگردیده است.

اشتغال روستایی در مناطق مرزی جدی گرفته شود

هیچ کاالیی در کشور کمبود ندارد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی گفت: مشکلی در تامین اقالم مورد نیاز 
نداریم و هیچ کاالیی در کشور کمبود  استان 
ندارد. به گزارش ایرنا، داود شهرکی روز گذشته 
در نشست کارگروه تنظیم بازار شهرستان طبس 
افزود: اگر در مواردی تامین برخی کاالها دچار 
مشکل شد، ناشی از هجوم هدفمند به یک کاالی 
خاص بود.وی بیان کرد: اعمال برخی تحریم ها 
و فشار در حوزه ارز کشور باعث التهاب قیمت 
شد که کشور آمادگی این اتفاق را داشت. وی 

گفت: حرکت هماهنگ رسانه ای و هدایت شده 
از خارج باعث فشار بیشتر شد و حتی برخی افراد 
در داخل متعلق به هیچ صنفی نبودند اما ورود پیدا 
کردند و جامعه را به عطش و هجوم برای خرید 
تحریک روانی می کردند.وی اظهار کرد: دشمن با 
همه ابزار خود وارد شد، ابزار تحریم را قبال تجربه 
کرده و نتیجه موفقی نگرفته بود و این  بار فشار را 
بر تحریک مردم برای تقاضا قرار داد و از طرفی 
عملیات روانی گسترده ای همزمان آغاز شد. وی 
با اشاره به موضوع حمل و نقل گفت: گروه هایی 

آمدند که چه بسا کامیوندار نبودند و مردم را در 
شبکه های اجتماعی تحریک می کردند، اعتصاب 
تجمعی هدفمند کم بود اما برخی به این موارد 
دامن می زدند و گروه هایی نیز وارد شدند که در 
تردد کسانی که نمی خواستند وارد این فضا شوند 
ناامنی ایجاد کنند. شهرکی درباره نظارت بر بازار 
و  دارد  ای  ویژه  موضوع حساسیت  این  گفت: 
براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی همه 
دستگاه های نظامی، انتظامی و اطالعاتی برای 
کمک به نظارت بر بازار با محوریت وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و در استان ها سازمان صنعت، 
معدن و تجارت بسیج شدند.وی بیان کرد: 15۰ 
انبار شناسایی شده در سامانه داشتیم که در این 
انبار در استان رسید و ما  مدت به حدود 3۰۰ 
اطالعات همه انبارهای نگهداری کاال را داریم 
که مشمول احتکار نمی شود چون اعالم موجودی 
می کنند و تاکید ما این است در شهرستان نیز اگر 
اقالمی وارد می شود برای شفافیت اعالم موجودی 
ثبت سامانه کنند. وی گفت: تاکید ما این است 
آنچه نیاز مردم است به میزان کافی تامین شود 

و سپس قیمت مهم است چون قیمت تنها به 
استان ما برنمی گردد و ما مصرف کننده کاالی 

استان های دیگر نیز هستیم.

گروه خبر-معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه موضوع اشتغال روستایی در مناطق 
مرزی جدی گرفته شود، گفت: خراسان جنوبی 
نسبت به اعتبارات ابالغی جذب قابل قبول داشته 
و رتبه هفتم را در کشور دارد. حمید کالنتری روز 
گذشته در کارگروه اشتغال و کمیسیون بانک های 
استان اظهار  کرد: مردم خراسان جنوبی مردمانی 
با فرهنگ، صاحب اندیشه بوده و این خصوصیات 

مشخصات مردم کویرنشین است.
وی با بیان اینکه فضای خوبی برای مبادله ظرفیت 
ها بین استان های خراسان جنوبی و یزد وجود 
دارد، افزود: باید با تحرک فکری روزنه های توسعه 
استان خراسان جنوبی که مغفول و ناشناخته مانده 
پرورش یابد و با مدیریت خوب استان این روزنه 
ها احیا شود.وی  گفت: نباید برای کارهای جاری 
جلسات زیادی برگزار کرد بلکه باید به بررسی 
مشکالت و گره های موجود در جلسات هم 
اندیشی کرد و با فضای استان فکرها به روز و 

رهنمودهای اجرایی از آن استخراج شود.
کالنتری با بیان اینکه خراسان جنوبی قابلیت 
مدیریت داشته و بر مبنای آن می توان شرایط 
بهتری ایجاد کرد، افزود: مبنای توسعه درون زا، 
که برای اقتصاد مقاومتی مطرح می شود همان 
طرح هایی است که در شهرها و مناطق کوچک 

به وجود آمده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه باید روستا به کانون تولید و توسعه تبدیل تا 
از مهاجرت جلوگیری شود، بیان کرد: بعد از چندین 
سال رایزنی با شرایط ویژه برای روستاها پیش بینی 

شده که باید مورد توجه قرار گیرد.

خراسان جنوبی رتبه هفتم پرداخت 
تسهیالت اشتغال را در کشور دارد

استاندار هم در این کارگروه گفت: این استان از 
نظر جذب و پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری در رتبه هفتم کشور قرار 

دارد.مروج الشریعه افزود: هرچند انتظار داریم رتبه 
و رده استان در پرداخت به سمت رتبه یک میل 
کند اما با همین مقدار تاکنون بیش از 1۰۰ درصد 
سهمیه استان را جذب کرده ایم. وی بیان کرد: 
اجرایی،  بانک های عامل، دستگاه های  همه 
دفتر جذب استانداری و دبیرخانه مربوطه در یک 
هماهنگی چهارجانبه پای کار هستند و امید است 
ثمره این کار ایجاد فرصت های شغلی برای جامعه 
باشد. وی اظهار کرد: سهمیه  استان  روستایی 
در  استان  روستایی  اشتغال  تسهیالت  ابالغی 
مرحله نخست 118 میلیارد تومان بود که اخیرا ۲1 
میلیارد تومان دیگر نیز ابالغ شده است. استاندار  با 
بیان اینکه این سهمیه ابالغی شامل تسهیالت 

طرح های ملی نمی شود، گفت: هنوز هیچکدام 
از طرح های ملی استان به مرحله پرداخت نرسیده 
که در صورت پرداخت حداقل 6۰ میلیارد تومان به 
جذب تسهیالت استان افزوده می شود. وی بیان 
کرد: عالوه بر طرح های پرداختی یکهزار و 36۰ 

طرح به مبلغ 545 میلیارد تومان در اختیار بانک 
هاست لذا هیچ مشکلی برای ارائه طرح در استان 

وجود ندارد.
دستگاه های اجرایی سهم استان را از 

طرح ملی زنجیره  زعفران جذب کنند
مروج الشریعه همچنین گفت: طرح ملی زنجیره 
زعفران با تسهیالت 1۰۰ میلیارد تومان برای 
استان های دارای ظرفیت تولید این محصول در 
حال پرداخت است که باید دستگاه های اجرایی با 
جدیت سهم استان را جذب کنند. وی افزود: در 
این طرح ملی با تسهیالت 1۰۰ میلیارد تومان چند 
استان دارای رتبه در تولید زعفران مشارکت خواهند 
کرد و خراسان رضوی و خراسان جنوبی در اولویت 

اجرای این طرح هستند تا زنجیره کاملی از ارزش 
افزوده زعفران را اجرا کنند.استاندار با بیان اینکه این 
طرح جزو طرح های شورای ملی زعفران است، 
گفت: از مجموع تسهیالت پیش بینی شده برای 
این طرح، 37 میلیارد تومان برای خرید زعفران، 
بهره  و  اختیار کشاورزان  در  تومان  میلیارد   37
برداران و مابقی برای تامین تجهیزات و فراوری 
در نظر گرفته شده است.وی اجرای طرح ملی 
زعفران را گامی مهم برای توسعه استان دانست 
و گفت: باید دستگاه های اجرایی به هوش باشند 
و با سرعت به این طرح ورود پیدا کنند تا حداقل 
در حد جایگاه استان در تولید زعفران از این طرح 

ملی استفاده شود.

۱۳۹ میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری
 به خراسان جنوبی اختصاص یافت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از کاهش 
59 درصدی حوادث در شش ماه امسال خبر داد 
و گفت: 139 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری به  استان اختصاص 
یافت. رکنی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 
تعهد در بخش ایجاد تعاونی ۲9 مورد بوده که 
تاکنون 51 تعاونی تشکیل و 175 درصد از تعهد 
خود جلوتر هستیم، ادامه داد: در استان تعداد 139 
تعاونی مربوط به بانوان است که  13و 5 درصد 
از کاهش  بردارد. وی  در  را  استان  تعاونی های 
59 درصدی حوادث و رشد 1۲ درصدی تعداد 
تشکل های کارگری و کارفرمایی در شش ماه 
امسال خبر داد و افزود: رشد 17 درصدی آرای 

سازش، حمایت از ۲5 بنگاه اقتصادی، صرفه جویی 
1.5  میلیارد تومانی در بیمه بیکاری، مجوز مشاغل 
برای 778 مورد صادر که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 34۲ درصد رشد دارد.

۱7 هزار و 65۱ فقره تسهیالت
 در استان پرداخت شد

مدیر شعب بانک کشاورزی نیز گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون تسهیالت 17 هزار و 651 طرح 
در استان به مبلغ 356 میلیارد و 153 میلیون 
شده  پرداخت  مختلف  های  حوزه  در  تومان 
است. وی به پرداخت تسهیالت اشتغال اشاره 
کرد و گفت: در مرحله نخست تسهیالت اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری در مجموع 59 میلیارد 
تومان به این بانک در استان ابالغ شد که توازن 
معرفی طرح ها که  از دغدغه های استاندار نیز 
بود تقریبا براساس شاخص های جمعیتی رعایت 
شد. قزلباش بیان کرد: شهرستان بیرجند از نظر 
پرداختی و مصوب باالترین و سپس شهرستان 
فردوس،  نهبندان،  بشرویه،  سربیشه،  های 
زیرکوه، طبس، قاین، درمیان، خوسف و سرایان 
یادآور شد:  دارند.وی  قرار  بعدی  رتبه های  در 
هفت پرونده به مبلغ 1۲ میلیارد و 67۰ میلیون 
تومان مصوب شده و تاکنون 164 طرح به مبلغ 
46 میلیارد و 3۲۲ میلیون تومان پرداخت شده 
است. قزلباش در ارتباط با طرح ملی گفت: پنج 
طرح کشتارگاه طیور، کشتارگاه دام، شیرخشک 
سویا، گلخانه 7.5 هکتاری و داروسازی و عصاره 
گیری به مبلغ 63 میلیارد تومان در حال ارائه 

تضامین، بررسی اقتصادی و سایر قرار دارد.

معاون وزیر کار در بیرجند: 

۳۷ میلیارد تومان سهم زعفران کاران در طرح ملی زعفران
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اجالسیه شهدای دانشجو 21 مهر برگزار می شود 
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رئیس دانشگاه بیرجند گفت: اجالسیه شهدای 
با  جاری  مهر  جنوبی ۲1  خراسان  دانشجوی 
حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بیرجند 
برگزار می شود. نماینده ولی فقیه در استان هم 
گفت: باید منافع ملی خود را تعریف و در آن 
ایرنا ،  موضوع مشترک کار کنیم. به گزارش 

دیدار  در  گذشته  روز  عبادی  االسالم   حجت 
دانشجو  شهدای  اجالسیه  اندرکاران  دست 
را  ملی  منافع  نباید  افزود:  جنوبی  خراسان 
فدای آرمان های شخصی، حزبی، قبیله ای و 
نورچشمی ها کنیم. وی بیان کرد: کشورهای 
کفر از یک موضوع به عنوان منافع ملی تعبیر 
کرده و همه آنها در این بخش مشترک هستند. 
عبادی گفت: گروه گرایی و مختلف حرف زدن 
را کنار بگذاریم و برای رشد و وحدت جامعه و 
تعقیب اهداف شهدا واقعیات را بگوییم و بدانیم 

که برای پیروزی چه کاری باید انجام دهیم.
 امام جمعه بیرجند،  وحدت و هماهنگی در 
هر کاری را رمز موفقیت دانست و افزود: با 

همدلی و هماهنگی که بین دست اندرکاران 
استان  شهید  هزار   ۲ ملی  کنگره  برگزاری 
ایجاد شده، این کنگره با موفقیت کامل برگزار 

می شود.وی اظهار کرد: فرهنگ شهدا باید در 
هدف  تنها  شهادت  شود،  ترویج  مراسم  این 
نیست چون در راه هدف بوده و بزرگوارانی که 

در راه هدف به این عالی ترین مرتبه رسیدند 
به دلیل آرمان شان بود و این آرمان امروز هم 
زنده است و مهم ترین موضوع، حفظ و زنده 

نگهداشتن آرمان شهداست.  
رئیس دانشگاه بیرجند نیز در ادامه عنوان کرد:  
اجالسیه با حضور سه هزار و 5۰۰ دانشجو در 

حسینیه جماران بیرجند برگزار می شود.وی اظهار 
کرد: انتقال پیام و آرمان های شهیدان از اهداف این 
اجالسیه است که همه ما به نوعی باید در زندگی 

شخصی خود این مسائل را اجرا کنیم تا در زندگی 
اجتماعی ما ظهور و بروز داشته باشد.

رئیس دانشگاه بیرجند افزود: نسل جوان امروز 

نیاز به امید و نشاط دارند، مشکالت در کشور 
وجود دارد اما پیشرفت های زیادی هم داریم 
این مسائل اطالع رسانی شود. دبیر  باید  که 
کمیته اساتید و دانشجویان کنگره ملی ۲ هزار 
شهید هم در این دیدار گفت: در بیشتر دانشگاه 
های استان تاکنون یادواره هایی در ارتباط با کنگره 

ملی ۲ هزار شهید استان برگزار شده است.
شهرستان  چند  در  شد:  یادآور  صالحی  ابوذر 
و  برگزار شد  دانشجو  و  طلبه  یادواره شهدای 
دانشگاه هایی که شهید گمنام داشتند سالگرد 

تدفین شهید گمنام را برگزار کردند.
بیان کرد: 71 شهید دانشجو در خراسان  وی 
در  آنان  خانواده  شهید،   61 که  داریم  جنوبی 
استان هستند تیم هایی از دانشگاه ها به دیدار 
خانواده آنها رفته و مصاحبه هایی را انجام دادند.

دبیر کمیته اساتید و دانشجویان کنگره ملی ۲ 
هزار شهید خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد:  
برگزاری این کنگره بهانه ای برای نزدیک شدن 

دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت باشد.
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
َّْوا مِن أنفِسُكم تأدیبَها ، واعِدلُوا بها َعن َضراوةِ عاداتِها تَول

به تأدیب و تربیت نفسهای خود بپردازید و آنها را از شیفتگی به عادتهایشان بازدارید.
)غرر الحكم ، ح4522(

قرار نیست یک فردی 
حتمًا وزیر باشد

احمد حکیمی پور، دبیرکل حزب اراده ملّت درباره 
وزیر  عنوان  به  شریعتمداری  معرفی  زمزمه های 
پیشنهادی کار گفت: بنده موافق نیستم. معلوم نیست 
شریعتمداری، قوی تر از ربیعی باشد. البته شریعتمداری 
را از نزدیک نمی شناسم، کسی که در وزارت صنعت 
موفق نبوده، چطور در وزارت کار موفق خواهد بود؟ 
نیست  قرار  باشد.  معلوم  جابه جایی  این  دلیل  باید 
یک فردی حتماً وزیر باشد و این کار درستی نیست. 
حوزه صنعت و کار، دو حوزه کاماًل متفاوت هستند.

ما براي حفظ برجام همچنان 
تالش مي کنیم

الریجانی، رئیس مجلس در دیدار با رئیس دومای 
دولتی فدراسیون روسیه گفت: رفتار آمریکایی ها در 
با مشکل تر شده  و  تندتر  بین المللی خیلی  مسائل 
است، ما برای حفظ برجام همچنان تالش می کنیم و 
انتظار داریم اروپایی ها به تعهدات خود هر چه سریعتر 
عمل کنند، ضمن اینکه همکاری اقتصادی و بازرگانی 
از توافقات ولگاگراد به خوبی در جریان است. بعد 

اصولگرایان به دیدار 
روحانی می روند

هفته  رئیس جمهور  روحانی  حسن  حجت االسالم 
آینده با برخی از فعاالن سیاسی اصولگرایان دیدار 
می کند. روحانی هفته پیش نیز با جمعی از فعاالن 
بود. کرده  گفت وگو  و  دیدار  اصالح طلب  سیاسی 

رئیس جمهور و   وزرا برنامه هایشان را 
در معرض قضاوت عمومی قرار دهند

رئیس جمهور  رسانه ای  مشاور  آشنا،  حسام الدین 
رئیس  معاونان  وزیران،  است  خوب  چه  نوشت: 
برنامه  از  گزیده ای  رئیس جمهور  خود  و  جمهور 
و اقدامات روزانه خود را به همراه تصاویر مرتبط، 
هدف  با  فقط  و  تبلیغاتی  جنجال های  بدون 
اطالع رسانی در معرض قضاوت عمومی قرار دهند.

اس ۳۰۰ سوریه با اپراتورهای 
ایرانی کار می کند

وب سایت صهیونیستی دبکا مدعی شد که روسیه 
تصمیم گرفته تا چند تیم از نفرات ایرانی را برای کار 
با سامانه موشکی اس300 به سوریه بفرستد. تصمیم 
روسیه برای اعزام تیم هایی از ایران به سوریه برای 
کنترل سامانه اس300 موجب شگفتی مقامات رژیم 
صهیونیستی و آمریکا شد. سوریه دقیقا همان مدلی از 
اس300 را از روسیه دریافت کرده که ایران 2 سال 
ام یو 2. بود، یعنی مدل پی  پیش خریداری کرده 

به احترام طراحان موشک ایرانی 
کاله از سر بر می دارم 

یوزی رابین، کارشناس موشکی صهیونیست با اشاره 
به موشک سومار ایران گفت: این یک دستاورد بزرگ 
مهندسی برای ایرانی هاست، این یک کپی نیست. 
من از لحاظ تکنیکی به احترام افرادی که این کار را 
انجام دادند کاله از سر برمی دارم و به آنها احترام می 
گذارم. ایران این دستاورد موشکی را در شرایط تحریم 
به دست آورده است، تصور کنید اگر این کشور تحریم 
نباشد چگونه می تواند برنامه خود را گسترش دهد.

همکاری اطالعاتی عربستان 
و اسرائیل علیه ایران

سردار غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
گفت: امروز در جنگی تمام عیار با استکبار جهانی 
قرار داریم و رئیس جمهور آمریکا شمشیر را از رو 
بسته است. وی با اشاره به دو بازوی مهم آمریکا در 
منطقه بیان کرد: آل سعود خبیث و رژیم جعلی اشغالگر 
قدس با پول های گزاف و اقدامات اطالعاتی در این 
نبرد علیه انقالب اسالمی ایران مشارکت می کنند.

معاون وزیری 6۰۰ میلیون رشوه 
داده تا سوابقش را حذف کنند

نماینده مجلس  زاده هاشمی،  احسان قاضی  سید 
قانون  زدن  دور  های  راه  به  اسالمی  شورای 
بازنشستگی اشاره کرد و گفت: سن بازنشستگی در 
دستگاه ها متفاوت است و یکی از شیوه ها این است 
که حق بازنشستگی خود را برمی گردانند تا سنوات 
خدمتی خود را افزایش دهند که تمامی اینها قابل 
شناسایی است. یکی از معاونین وزرا 600 میلیون 
سوابق  تا  داده  اجتماعی  تامین  صندوق  یک  به 
خدمتی اش را حذف کند، اینها قابل ردیابی است.

کابینه فعلي، کابینه اي نیست که 
بتواند مشکالت جامعه را حل کند

 
اعتماد  حزب  مرکزی  شورای  عضو  حق شناس، 
ملّی گفت: کابینه فعلی، کابینه ای نیست که بتواند 
مشکالت جامعه را حل کند. باید حلقه انتخاباتی خود را 
از محدودیت خارج کنیم و افرادی که دارای توانمندی 
بیشتر و قدرت تصمیم گیری مناسب هستند و عملکرد 
مناسب تری در سابقه آن ها وجود دارد را به کار گیریم.

اگر پول باشد ننه جاِن من هم می تواند کار پیدا کند

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برای 
حل مشکالت تنها راه برطرف کردن آن، مدیر نیست 
گفت: مدیران با انگیزه بن بست ها را می شکنند و مدیر 
باید راهکار ایجاد کند، وگرنه پول به اندازه کافی وجود 
داشته باشد ننه جان من هم می تواند کار پیدا کند. در 
شرایط فعلی عرصه برای زندگی مردم تنگ شده و فشارهای اقتصادی زیاد 
شده است. مدیران باید تصمیمات خوبی بگیرند تا از این شرایط عبور کنیم.

رئیس جمهور باید پای صحبت همه اقشار مردم بنشیند 

حجت االسالم سید رضا اکرمی، عضو شورای مرکزی 
جامعه روحانیت درباره دیدار برخی اصالح طلبان با 
روحانی گفت: مسئله ای که این دولت هم در دور 
اول و هم در دور دوم بر آن تاکید داشت دیدار با 
همه اقشار مردم، اصناف، صاحب نظران و نخبگان 
است. وی با اشاره به اهمیت استفاده از خرد جمعی گفت: رئیس جمهور باید 
پای صحبت همه اقشار مردم بنشیند و آنچه مطلوب است به کار گرفته شود. 

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: همه مقررات 
ما  و  نیست  قبول  قابل   FATF
هم باید امکان تحفظ داشته باشیم. 

به FATF شرط  الحاق  برای  اگر 
امری  وقت  آن  بگذاریم،  تحفظ  و 
عقالیی می شود و می توان آن را 
پذیرفت. اما این دلیل و استدالل که 
اگر لوایح چهارگانه را نپذیریم آمریکا 

بهانه می گیرد، نارسا و گول زننده 
است چون برجام را پذیرفتیم تا آمریکا 
با  آیا منزوی شد؟  را منزوی کنیم، 
برجام  از  وقاحت  و  پررویی  کمال 

خارج شد. وی افزود: ما باید شرایط 
بین  مقررات  کنیم.  ذکر  را  تحفظ 
المللی یکسری محاسن و یکسری 
معایب دارد. آن مقرراتی که با شرع 
و قانون اساسی ما نمی خواند شرط 

می گذاریم که اجباری در رعایت آنها 
 نداریم، با لحاظ این تحفظ لوایح را 
می پذیریم چون به مصلحت کشور 
است.  خوب  هم  دنیا  برای  و  بوده 
وی ادامه داد: رهبر معظم انقالب به 
مجلس برای بررسی موضوع اجازه 
دادند بنابراین طبق قانون، عقل و رویه 
باید درباره آن بحث شود و در نهایت 
رای گیری کنند. البته ما در دل افراد 
نیستیم، ممکن است در مجلس هم 
نفوذی و خائن باشد که با این الیحه 
نیز موافق بوده باشد اما اینکه موافقان 
الیحه را خائن بنامند، حرف گزافی 
دارد.  هم  شرعی  مسئله  که  است 
نکته دیگر این که معتقدم مخفی نگه 
داشتن آرا گرچه قانونی بود اما درست 
نبود چون پنهان کاری زمینه طرح 
صحبت های برخی درباره خائن بودن 
تقویت می کند. را  موافقان الیحه 

این دلیل که اگر لوایح چهارگانه را نپذیریم 
آمریکا بهانه مي گیرد، نارسا و گول زننده است

پیشین  نماینده  باهنر،  محمدرضا 
مجلس گفت: قبول دارم کادرسازی 
است.  نشده  انجام  خوب  کشور  در 
انتقاد می کردند چرا  به من  برخی 
این بار برای مجلس نامزد نشدی. به 
 طنز پاسخ دادم بعضی از ما این قدر 
مانده ایم که باید حضرت عزرائیل به 
داد ما برسد و از صندلی مسئولیت جدا 
کند. وی ادامه داد: کادرسازی لوازمی 
دارد معتقدم در نظام مردم ساالری 
دینی، حتما باید 2-3 حزب قدرتمند 
چارچوب دار وجود داشته باشد تا نظام 
دانشگاه  برعکس  بگیرد. حزب  اوج 
جایی است که می توان کادرسازی 
مجلس  در  ای  نماینده  االن  کرد. 
داریم فوق تخصص جراحی قلب و 
بسیار متدین، باسابقه و انسان چشم 
و دل پاکی است. اما ما در مجلس 
آنجا  در  خواهیم  نمی  قلب  جراح 

کسی را می خواهیم که حکمرانی 
خوب بلد باشد. وی افزود: در دانشگاه 
دهند.  نمی  یاد  به کسی حکمرانی 
دانشگاه خوب  دو  یکی،  البته شاید 

هم داشته باشیم که به طور نظری 
اما  دهند  می  آموزش  انسانی  علوم 
 باز می گویم آنجایی که کادرسازی 
در  باهنر  هستند.  احزاب  کند،  می 
پاسخ به پرسشی در خصوص توزیع 

میان  خانوادگی  شکل  به  مناصب 
مسئوالن، گفت: نمی دانم چه خانواده 
هایی را می گویید آیا منظور شما این 
یا  و  نمایندگان  وزیران،  همه  است 

ائمه جمعه از آن خانواده ها هستند؟ 
رئیس جمهوری که مثال 4-5 نفر از 
وزیران را از اقوام خود انتخاب کند، 
است  وارد  شما  نقد  البته  ام.  ندیده 
البته نه به این افراطی که می گویید.

بعضي از ما این قدر مانده ایم که باید حضرت عزرائیل 
به داد ما برسد و از صندلي مسئولیت جدا کند

 نمی توان به موافقان CFT خائن گفت

حجت االسالم والمسلمین محمدتقی رهبر، عضو 
 143 خواندن  خائن  درباره  مبارز  روحانیت  جامعه 
نماینده مجلس موافق با الیحه CFT در برخی 
رسانه ها و اظهارنظر سیاسیون گفت: نمی توان به 
آنها خائن گفت. به هر حال موضوعاتی در مجلس 
طرح می شود هر کسی دیدگاهی دارد. ما بنا را بر سوء نیت نمی گذاریم، بلکه 
بنا را بر این می گذاریم که کدام تحلیل درست و کدام تحلیل نادرست است.

مراسم قرائت پیام مهر در دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه الزهرا )س(اعتراض دانش آموزان پایه دهم دبیرستان روستای نوغاب به وضع نامعلوم تحصیلیجشن روز کودک در دبستان پسرانه عالمه حلی بیرجند

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

تورهای ویژه بازنشستگان کشوری همای خاوران

تور مشهد ۲۹ مهر هتل ۵ ستاره  
  ۳ شب و ۴ روز اقامت )فولبرد(   

  تور ۲/۵ روزه ویژه کویر زیبای مصر
تلفن ۰۵۶۳۲۲۰۴۳۳۰ - ۰۹۳۰۲۷۲۲۵۳۲ محل ثبت نام : نبش معلم ۱۶

جناب آقای علی اکبر فرامرزی
نایب رئیس محترم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر همسر گرامی تان شادروان محمد علی حسینایی 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند رحمان برای آن مرحوم 

علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.       
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

فراخوان

مسابقات انتخابی اسکیت المپیاد کشوری
دختر و پسر متولدین 8۲ تا 86 

مهلت ثبت نـام: حـداکثـر 18 مهر
تلفن تماس : 0۹۳6۴0۳8۵۲۵-0۹1۵۵61۲16۵

هیئت اسکیت استان برگزار می کند


