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چرا هيچ مشورتي با جريان 
اصالح طلبي نشده است

صفحه 2

دولت روحاني يک دولت 
دو قطبي است

صفحه 2

 افرادي را اصال نمي شناسند 
که قوي تر باشند

صفحه 2

جزو منتقدين رفتار 
قوه قضاييه هستم 

صفحه 2

 المانهای شهری  کپی 
چرا؟  تقلید تاکی ؟

تاثیرگذارترین  از  توان  می  را  المانها 
بخشهای فضای شهری قلمداد کردبه 
شرط ان که خالقانه طراحی وایجاد 
شوند زیرا هرکدام دارای پیامی هستند 
که بازدید کننده را به فکر وا می دارد و 
پیام خاص خود را به او منتقل می کند و 
در خاطر او می ماند .اما دربیرجند شما با 
دیدن هر المان در هر میدان  به این فکر 
می افتید این اثر را پیش از این کجا ؟و 
در کدام شهریا روستای !؟ دیگر دیده اید.
به عبارت بهتر از کجا کپی شده است.

به عنوان نمونه جالب است بدانیم المان 
فلزی نصب شده ...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4195

5احتمال رگبار و رعد و برق در خراسان جنوبی5کاراته کاهای استان نخستين بار مدال طال گرفتند 5 سهم ناچيز استان در ورزش ملی

    صفحه5

 امروز، آخرين مهلت صدور  ويزای اربعين در بيرجند/5

بهانه های بنی اسراييلی برای 
تعطيلی مرز ماهيرود

بنا به شنیده ها تالشهای برای کمرنگ کردن نقش مرز ماهیرود خراسان جنوبی در مبادالت 
تجاری با افغانستان توسط تیمی از گردانندگان مرز دوغارون در خراسان رضوی !طی ماههای 
اخیر شدت گرفته است .با بسته شدن درب مرزی  منطقه ویزه اقتصادی....  )ادامه در صفحه 5( 

همايش ملی مدل سازی و فناوری های جديد با هدف 
مديريت و کاهش مصرف آب/6

استان  رتبه چهارم درتسهیالت اشتغال
   مطالعه دغدغه مدیران شود،بسیاری از مشکالت حل  می شود/5
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جنـاب آقایـان
 محمدرضا زرگری معاون مدیریت بانک ملت خراسان جنوبی

سعید ناصری ریاست حوزه یک استان
 علیرضاحبیب زاده ریاست حوزه دو استان

 علی سعیدی ریاست شعبه مرکزی
 و محمود یوسفی ریاست شعبه مدرس بیرجند 
انتصاب بجا و شایسته تان را تبریک عرض نموده 

 و توفیقات روز افزون برای شما عزیزان  از خداوند متعال خواستاریم.
از طرف بهروز و الناز فارابی

خانـدان  محتـرم آرگینـی
به نهایت تاسف درگذشت

شادروان حاج محمد ابراهیم آرگینی
)بازنشسته آموزش و پرورش و پیشکسوت فوتبال(

را تسلیت عرض نموده، خود را در غم شما شریک می دانیم.
کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند

)من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق(
هر آنچه حضرت دوست مقدر فرماید، بنده را توان تفسیر و تغییر نباشد و بر آنچه حکمتش تعلق گیرد، 

جز تسلیم بنده را نشاید، پس بر آنچه دهد، شاكریم و بر نداده و گرفته اش صابر.
مشیت الهي بر كوچ مادرعزیزمان 

مرحومه حاجیه نرگس جابري مفرد 
در شب شهادت دردانه سه ساله حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( به دیار باقي تعلق گرفت و اگر نبود حضور 
پر مهر و همدلي دوستان و همکاران محترم و همراهي اقوام و آشنایان معزز تحمل این مصیبت تاب سوز 
بر ما میسر نمي گردید. همدالن، امتنان كوچک واژه اي است بر عظمت حضور صمیمي و پر رنگ تان 

در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم آن عزیز پر كشیده از خاك به افالك.
سپاس از تمامي ارجمندانی كه از طرق مختلف ابراز همدردي نموده اند و به ویژه تقدیر از اقوام گرامي، مدیر 
عامل و اعضاي محترم هیئت مدیره و همکاران محترم شركت گاز استان، دانشگاه علوم پزشکي، فرهنگیان 
گرانقدر، همکاران شركت گاز خراسان رضوي ، نظام مهندسي ساختمان استان ، مدیر مسئول و كاركنان 
هفته نامه وزین پیشرفت ملي و سایر همکاران محترم ارگان ها و نهادهاي استان كه از شهرهاي دور و 
 نزدیک بر ما منت نهاده با حضور و یا ارسال گل و اعالمیه و ... تسلي بخش خاطر بازماندگان گردیده اند.
قدرداني و تشکر ویژه از سركار خانم دكتر توكلي و جناب آقاي دكتر سبزاري و كلیه پرسنل محترم 
 بیمارستان ولي عصر)عج( بیرجند بابت تمامي زحماتي كه در دوران بیماري مادرمان متحمل گردیده اند.
پوزش از اینکه توفیق تقدیم تشکر حضوري نیست و امید و استدعا به درگاه یگانه هستي بخش به عنایت 

مهلت جبران در شادي هایتان ان شاءا... . هر روزتان به شادي و دور از غم و همدلي تان مستدام.
خانواده هاي: ضیائي مقدم ، جابري مفرد، ورزگاني، پارسي، قیرواني ،

قلندر،ضیائي و سایر بستگان

بیمه شده محترم کارکنان دولت: آیا می دانید در صورت عقد ازدواج، قبولی در دانشگاه و رسیدن فرزندان تان به سن 22 سال، می بایست جهت اصالح حق بیمه خود 
روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت خراسان جنوبیبه دفاتر پیشخوان طرف قرارداد این اداره کل مراجعه نمایید.                  

جناب آقای مهندس فرهـادی
سرکار خانم دکتر سجـادی نژاد

با نهایت تأسف و تاثر مصیبت درگذشت مادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده،
 از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان محترم صبر و طول عمر 

مسئلت می نماییم.

شرکت ساختمانی رجحان کارا )امینی- زمانی(

جناب آقای مهندس محمد فرهادی
جناب آقای مهندس مهدی فرهادی

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت مادر گرامی تان 

مرحومه حاجیه خانم طاهره بلوریان فرد
را خدمت شما و خاندان محترم تان تسلیت عرض نموده، از خداوند تبارك و تعالی برای آن مرحومه 
 غفران و رحمت الهی و برای شما سروران گرامی و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی - بیمارستان ایران مهر

خاندان محتـرم فرهـادی
جناب آقـای مهنـدس محمـد فرهادی

جناب آقای مهندس حامد فرهادی - سرکار خانم دکتر سجادی نژاد
 مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند 

متعال سالمتی تان را آرزومندیم.

احمد کاشانـی و بانـو

جنـاب آقـای حسـن علیـزاده
 انتخاب جناب عالی را به عنوان

 رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران واستادکاران ساختمانی
 استان خراسان جنوبی

 كه نشان از درایت،كارآمدی و پشتکار شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده و 
از زحمات ارزنده تان درمسئولیت ریاست انجمن صنفی كارگران ساختمانی شهرستان 
 بیرجند تقدیر و تشکرمی نماییم، سعادت وتوفیق روزافزون تان را  از درگاه ایزد منان خواستاریم.

هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان بیرجند

موسسـه کیـش مهـر خاوران 
)تحت نظارت بهزيستی( 

به تعدادی نیروی فارغ التحصیل رشته های 
ژنتیک جهت  و  ژنتیک  پیراپزشکی،  مشاوره 
انجام غربالگری اختالالت ژنتیک نیازمند است.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های: 
 ۳ 2 2 ۳ 2 ۷ ۳ ۷ و  ۳ 2 2 2 2 ۷ 2 ۹
 تماس حاصل نمایید. آدرس: نبش شهدا 2

دعـوت بـه همکـاری

بازاریـاب آقـا و خـانم  
  آقایان دارای كارت پایان خدمت، حداقل دیپلم، 

حداكثر سن ۳۵ سال، تمام وقت
مراجعه حضوری همراه با یک قطعه عکس

 آدرس: شهرک صنعتی - بلوار تولید  
نبش تولید ۶          تلفن: ۳22۵۵۰۹۶

پخش سراسری کیال  دفتر بیرجند 
برای الین های هنکل و غذایی

 استخدام می کند: 



2
 دوشنبه * 30 مهر 1397 * شماره 4195

مواد حاصل از 10 سال کار را از کشور خارج کرديد

سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: در قلب راکتورها بتون ریختید و مواد حاصل از ۱۰ سال کار 
را از کشور خارج کردید ولی دشمن به صراحت زیر توافق زد. اکنون کسی نمی گوید معذرت خواهی کنید، می گویند 
این اشتباه را تکرار نکنید و دوباره نگویید اگر “گالبی” و “هلو” نیامد “لولو” می خواهد بیاید.

واردات الستیک تسهیل شد

الزام اجرای فرآیند های  لغو  ایران موضوع  گمرک 
سامانه ای کد شناسه و پیگیری کاال و مستثنی شدن 
اصالح سیستمی ثبت سفارش برای انواع الستیک را 
ابالغ کرد. معقولی مدیرکل مرکز واردات و اموز مناطق 
آزاد و ویژه در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی 
موضوع تسهیالت جدید برای واردات الستیک در 
قالب لغو الزام اجرای فرآیند های سامانه ای کد شناسه 
و پیگیری کاال و مستثنی شدن اصالح سیستمی 
کرد.  ابالغ  را  الستیک  انواع  برای  سفارش  ثبت 

نامه سرگشاده مرغداران: 
مرغ ها گرسنه اند

با ارسال  از تشکل های بخش طیور کشور  جمعی 
به  اشاره  با  جمهور  رئیس  به  سرگشاده  نامه ای 
مشکالت تامین خوراک دام درباره قطع شدن احتمالی 
تولید مرغ و تخم مرغ هشدار دادند. در نامه مشترک 
انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه اتحادیه مرغداران 
میهن، انجمن ملی شرکتهای زنجیره ای تولید گوشت 
مرغ و اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی آمده است: 
در صورتی که اقدام عاجلی برای رفع مشکل حمل 
این مواد اولیه توسط دولت به عمل نیاید متاسفانه 
سرنوشت تولید کامال مبهم و کشور در آینده نزدیک 
تخمگذار(،  و  )گوشتی  یکروزه  تولید جوجه  نظر  از 
گرفت. خواهد  قرار  مضیقه  در  تخم مرغ  و  گوشت 

جزئیات طرح ايجاد 
۳00 هزار شغل جديد 

در راستای تفاهم نامه تولید و اشتغال در حوزه بار 
آفرینی شهری قرار است ۳۰۰هزار شغل در کشور 
نفر به صورت مستقیم و  ایجاد شود که ۱۲۰هزار 
۱۸۰ هزار فرصت شغلی غیر مستقیم ایجاد شود. 
این تفاهم نامه بین سازمان برنامه و بودجه کشور، 
ملی  توسعه  صندوق  و  شهرسازی  و  راه  وزارت 
که  کشور  مسکونی  واحد  هزار  تا ۱۰۰  شد  منعقد 
می شوند. نوسازی  و  بازسازی  دارند،   فرسوده  بافت 

پاکت سیمان 11۷ درصد گران شد

یک عضو انجمن سیمان با اعالم اینکه افزایش هزار 
تومانی قیمت پاکت ضرر زیادی را به تولیدکنندگان 
سیمان وارد کرده، گفت: اگر مساعدتی در این رابطه 
انجام نشود برخی از واحدها مجبور به تعطیلی خواهند 
شد. محمدعلی بُد، با اشاره به اینکه هنوز تجدید نظری 
در قیمت پاکت سیمان به وجود نیامده، گفت: در اواخر 
سال 96 قیمت هر پاکت سیمان 5۰ کیلویی ۸5۰ 
تومان بود اما در حال حاضر این قیمت به ۱۸5۰ تومان 
رسیده که اصاًل جوابگوی هزینه های تولیدکنندگان 
سیمان نیست. در حال حاضر ما با مازاد تولید روبه رو 
هستیم و به نحوی که تولیدکننده باید برای فعالیت 
خود محصوالت را به فروش برساند اما هزینه های 
است. گرفته  آنها  از  را  فعالیت  امکان  تولید  گران 

جديدترين خبر از طرح
 پیش فروش لوازم خانگی

طرح پیش فروش لوازم خانگی به صورت اینترنتی از 
۱۷ مهر آغاز شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی با بیان اینکه در طرح پیش فروش لوازم 
خانگی تنها کاالهای ایرانی فروخته می شود، گفت: 
شرکتی که اقدام به اجرای طرح مذکور کرده توانایی 
تولید کافی داشته و طرح پیش فروش لوازم خانگی را 
برای محصوالت کارخانه خود در نظر گرفته است.  
طحان پور خاطرنشان کرد: مشخص نیست وزارت 
یا  دارد  خبر  این طرح  از  تجارت  و  معدن  صنعت، 
خیر چرا که در ابتدا گفته شده بود که این وزارتخانه 
تبلیغات  به  پیش تر  اما  است،  مطلع  طرح  این  از 
است. کرده  اعتراض  سیما  و  در صدا  شرکت  این 

سرمقاله

          المانهای شهری؛ 
کپی چرا؟ تقلید تاکی؟      

* مهرآیین

به  را  پیام خاص خود  و   ... اول(  از صفحه  )ادامه سر مقاله 

اومنتقل می کند و در خاطر او می ماند. اما در بیرجند 
شما با دیدن هر المان در هر میدان  به این فکر 
می افتید، این اثر را پیش از این کجا؟ و در کدام 
شهر یا روستای!؟ دیگر دیده اید. به عبارت بهتر از 
کجا کپی   شده است. به عنوان نمونه جالب است 
بدانیم المان فلزی نصب شده درسال های اخیر در 
میدان ولی عصر )عج( در بیرجند به عنوان مرکز 
استان تقلید از المانی است که از حدود سی سال 
قبل در یکی از میادین شهر سرایان که ان موقع 
مرکز بخش بود برپاست! المانهای میدان شهدا که 
بخشی از آن حذف شد، المان میدان قدس، و المان 
شیر آب در چهار راه صیادشیرازی و ...کپی از تهران 
)ع( کپی  حسین  امام  میدان  المان  است.همچنین 
ضعیفی! از یاسوج ومجسمه میدان مادرتقلید از ایالم! 
و ... است. به تازگی نیز در میدان جدیدساز انتهای 
خیابان پاسداران المانی نصب می شود که ده ها 
میلیون نفر در سرتاسر جهان آن را قبل از رونمایی 
دربیرجند! دیده اند! چرا که روز ۸ و 9 محرم هر سال 
صدها هزار نفر عزادار در حسینیه اعظم برگرد همین 
میدان و المان به عزاداری می پردازند و میلیون ها 
نفر در سرتاسر جهان این تصاویر را می بینند. این 
میدان در دهه هفتاد در زنجان ساخته شده و نماد 
خاص این شهراست. ما به درستی نمی دانیم که 
اعضای گروه تایید چه طور متوجه کپی برداری از 
نمادی این همه مشهورنشده اند. آیا واقعا تیمی از 
صاحب نظران بر اجرای این طرح مهر تایید زده 
اند؟ این عمل، یعنی تقلید، اوال به لحاظ اخالقی 
المان  اصلی  به حقوق طراح  توجهی  بی  دلیل  به 
در زنجان، شایسته نیست از سوی دیگر چیزی به 
داشته های شهری که به حقیقت مدعی فرهنگ 
و هنر است نمی افزاید. در حالی که در شهرهای 
توسعه یافته دیگر از کپی برداری و تقلید خود داری 
می کنند تا اثری خاص، متمایز و خاطره انگیز از 
حک  وگردشگران  مسافران  ذهن  در  خود  شهر 
کنند. در شهرما حدود ۸۰ درصد المانهای )معدود( 
موجود کپی برداری است. این در حالی است که 
طراحان همشهری المانهای ابتکاری و خالقانه در 
باالترین سطح از هنر، کم نیستند و بسیاری از آن ها 
برای شهرهای دیگر سفارش می گیرند. یک نمونه 
منحصر به فرد و زیبا، المان میدان جانبازان است که 
دیگرمشابه آن تکرار نشد.اجرای المانهای تقلیدی به 
طور قطع، شان هنرمندان بیرجندی را پایین می 
آورد وکمترین پیام آن به بیننده این است که در 
این شهر از خالقیت و ابتکار خبری نیست. صرف 
هزینه های سنگین در این پروژه ها نیز وقتی که 
فاقد عنصر مهم خالقیت باشد. غیر قابل توجیه است 
و مجریان این گونه طرح ها باید پاسخگو  باشند. 
یکی از ارزش ها در طراحی فضاهای شهری این 
است که زیبایی، خالقیت و ابتکار به کار رفته در 
اثر در خاطر مهمان و گردشگری که به هر شهر 
می آید ماندگار شود. به راستی وقتی نمونه اصلی  
اثری در نهایت زیبایی در شهری وجود دارد تکرار 
آن در شهرهای دیگر اشباع کننده کدام ذوق هنری 
یا نیاز روحی بیننده خواهد بود. به هر روی  امیدواریم 
انگاری ها و بی مباالتی  پرونده این دست سهل 
ما  در شهر  است  به گذشته  مربوط  بیشتر  که  ها 
بسته شود و این اشارت برای مسووالن و مدیران 
شهری تلنگری باشد که حساس تر و هوشمندانه 
تر به مسائل بنگرند و از هرگونه اعتماد بی دلیل 
و پذیرش طرح های غیر کارشناسی اجتناب کنند!

زعفران به 12میلیون تومان رسید

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه قیمت 
هرکیلوگرم زعفران حداقل 6 میلیون و حداکثر ۱۲ 
میلیون تومان است، گفت: هرکیلوگرم این محصول 
در بورس ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان عرضه می شود.

جزو منتقدین رفتار قوه قضاییه هستم 

ضرغامی، رئیس اسبق صداوسیما گفت: در مورد رفتار 
قوه قضاییه جزو منتقدین رفتار این قوه هستم. فرق 
هم نمی کند با این خطی ها یا آن خطی ها، من در هر 
دو جریان نسبت به قوه قضاییه انتقاد دارم. اما آن ها این 
را نقطه قوت می دانند و معتقدند که چون ما فراجناحی 
هستیم و این نشان دهنده استقالل قوه قضاییه  است. آن ها این  را مثبت 
می بینند. منتهی من معتقدم که رفتار قوه قضاییه یک نقایص و آسیب هایی 
دارد که به ذهن می آید، در بعضی از موارد تبعیض بین متخلفان قائل می شوند.

چرا هیچ مشورتي با جریان اصالح طلبي نشده است

فراکسیون  رییسه  هیات  عضو  تابش،  محمدرضا 
برگزاری  به  اشاره  با  اسالمی  امید مجلس شورای 
گفت:  امید،  فراکسیون  رییسه  هیات  دیروز  جلسه 
هیچ  که  چرا  هستیم  مند  گالیه  دولت  از  ما 
مشورتی در معرفی وزرا با فراکسیون امید و جریان 
اصالح طلبی نشده است.کشور در این شرایط خطیر نیازمند وزرای توانمند 
و کالن نگر و در واقع به تمام معنا دولتمرد است که کشور را از مخاطرات 
فرا رو نجات دهد و قاعدتا ترمیم کابینه باید به این منظور صورت گیرد.

تحریم مرحله دوم آمریکا اتفاق جدیدی رقم نمی زند

سید محمدرضا میرتاج الدینی، فعال سیاسی گفت: 
با فرارسیدن ۱۳ آبان فشار روانی تحریم نیز برداشته 
خواهد شد و شرکت های اقتصادی و مردم خواهند 
دید وضعیت جدیدی پیش نمی آید بنابراین آرامش 
بیشتری بر اقتصاد کشور حاکم می شود. اگر تحریم 
های مرحله دوم آمریکا بخواهد از ۱۳ آبان به اجرا دربیاید، اتفاق جدیدی 
نمی افتد چون در گذشته تحریم های شدیدتر از اینها را از سر گذراندیم 
آبدیده و واکسینه شده است. ایران در مقابل تحریم ها  اقتصاد  بنابراین 

حمیدرضا ترقی، کارشناس سیاسی 
که  جدیدی  اقتصادی  تیم  گفت: 
روحانی معرفی می کند باید در درجه 
اول امید را در میان جامعه افزایش 

جمهور  رییس  باید  همچنین  دهد؛ 
کارآمدی آن را تایید و تضمین کرده 
و مجلس هم باید این موضوع را تایید 

کند. وی افزود: به نظر می رسد که 
تیم ها و افرادی که معرفی می شدند، 
تیم نوبخت هستند که این موضوع 
ایشان  بوده و  بیشتر سیاسی کاری 

هستند که این تیم را تایید می کند. 
پیشنهادی  وزرای  داد:  ادامه  وی 
جدیدی هم که دولت مطرح کرده 

به  ورود  برای  را  الزم  توانایی  نیز 
به  نیاز  و   ندارند  اقتصادی  عرصه 
جدید،  افراد  است.  قوی تر  عناصر 
تنها در حد معاون وزیر ممکن است 
توانایی ها داشته باشند، از سوی دیگر 
جا به جایی برخی از افراد در پست  و 
سمت دیگری موجب نارضایتی و بی 
اعتمادی مردم نسبت به دولت شده 
است. چرا وزیری که کارآمد نیست 
به طور کامل کنار گذاشته نمی شود 
و آن را منتقل می کنند. روحانی با این 
اقدامات و سیاسی کاری ها که در دولت 
انجام می دهد یا قحط الرجال دارد یا 
افرادی را اصال در کشور نمی شناسد 
که قوی تر باشند و یا اینکه ایشان 
تحت فشار بوده و فقط باید افرادی 
که در اطرافش است را جا به جا کند.

بیان  با  سیاسی  فعال  آیتی،  مهدی 
اینکه باید مسئله اصلی دولت بحث 
معیشت و اقتصادی مردم باید، گفت:  
به نظر می رسد مهم ترین مسئله برای 
منشا  کشور  اقتصادی  مشکل  حل 
سیاسی دارد یعنی ما تا نقطه های کور 
سیاسی را برطرف نکنیم مشکالت 
در  یکی  برجاست.  پا  اقتصادی 
بخش سیاست داخلی و دیگری در 
در  است.  خارجی  سیاست  بخش 
نتوانیم  اگر  داخلی  سیاست  بخش 
همه نیروهای مولد کشور؛ یعنی افراد  
نخبه کشور را به یک الفت و اجماع 
برسانیم با دولت همکاری نمی کنند. 
وی افزود: مجموعه نخبگان کشور 
ندارند  روحانی  دولت  به  اعتقادی 
حتی  نمی کنند.  همکاری  آن  با  و 

از دولت  نیمی  تقریبا  این،  از  باالتر 
ندارند.  ایشان  به  اعتقادی  روحانی 
دولت روحانی یک دولت دو قطبی 
نزدیک  حلقه های  بخشی  است، 

روحانی هستند که از قدیم با ایشان 
حلقه های  دیگری  و  می کردند  کار 
اصالحاتی و کارگزارانی هستند که 

به توصیه خاتمی، هاشمی رفسنجانی 
دولت  مجموعه  به  نوری  ناطق  و 
آمدند؛ این دو طیف با هم ناسازگار 
نخبگان  کرد:  تصریح  هستند.آیتی 

روحانی  دولت  با  تنها  نه  کشور 
دولت  از  بلکه  نمی کنند  همکاری 
دارند. اعتراض  و  گالیه  روحانی 

یا قحط الرجال وجود دارد یا افرادي را اصال 
نمي شناسند که قوي تر باشند

تقریبا نیمي از دولت روحاني اعتقادي به او ندارند 
دولت روحاني یک دولت دو قطبي است

زمان پرداخت دینار زائران اربعین اعالم شد

معاون بانک ملی گفت: از یکشنبه در ۲5۰ نقطه مرزی و داخل عراق دینار 
مورد نیاز زائران پرداخت می شود. خاتونی، با اشاره به اینکه بانک ملی به عنوان 
بانک عامل توزیع ارز زائران اربعین در نظر گرفته شده، افزود: به مجرد ابالغ 
بانک مرکزی،  برنامه ریزی گسترده ای صورت گرفت تا این خدمت به صورت 
الکترونیکی و با اخذ ریال و پرداخت دینار صورت گیرد. وی با یادآوری اینکه 
  زائران با مراجعه به پایگاه اینترنتی بانک ملی از جزئیات کامل چگونگی بهره 
گیری از این خدمت آگاه شوند، گفت:  افرادی که پیشتر در سامانه سماح ثبت 
نام کرده اند با نصب پیامرسان بله از طریق بازوی ارز اربعین و واردکردن کد 
ملی و شماره گذرنامه ثبت نام می کنند. وی ادامه داد: پس از آن  به ثبت نام 
کننده سندی ارایه می شود تا آن را در مراکز و ایستگاه های پرداخت دینار ارایه 
دهند. وی با بیان اینکه محدودیتی برای پرداخت ارز به زائران وجود ندارد و 
تنها شرط سنی ۱۲ سال به باال مدنظر قرار است،  گفت : به هر زائر ۱۰۰ هزار 
دینار به ارزش 96۰ هزار تومان پرداخت می شود که با ارزش ارز در بازار آزاد 
تفاوت قیمتی دارد. خاتونی  درباره مبادی دریافت دینار نیز بیان کرد: با توجه به 
اطالعاتی که طی سال های گذشته از ستاد اربعین دریافت کردیم ، محل ورود 
و ازدحام زائران مشخص شد که به تناسب آن مراکز و ایستگاه های موردنیاز 
را تعبیه کردیم. خاتونی در این باره که اگر به هرعلت زائری نتوانست دینار 
مورد نیازش را در عراق تحویل بگیرد اضافه کرد:  این دسته از افراد ۳ روز 
پس از اربعین به صورت خودکار مبلغ ریالی واریزیشان را دریافت خواهند کرد.

افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی شدنی نیست

برداشت  برای  رهبری  معظم  مقام  موافقت  از  ئیس جمهور  ر اول  معاون 
5۰۰ میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای شرکت های دولتی خبر داد 
و گفت: افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی شدنی نیست و جامعه کشش 
ندارد.جهانگیری با بیان اینکه صادرات امروز پیشران توسعه اقتصادی و 
را  صادرات  باید  است  تولید  دنبال  به  کسی  اگر  و  است  کشور  صنعتی 
راه اندازی کند، گفت: ولی این صادرات که همه آن را قبول دارند، باید از 
محل آن ارزی حاصل شود که نیاز کشور را تامین کند و اگر کسی صادرات 
انجام دهد، به قصد خروج سرمایه این دیگر خدمت نیست و عکس خدمت 
است. جهانگیری بیان داشت: بخش خصوصی پیشنهاداتی برای اصالح 
فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد دارد، اعالم کند، 
زیرا دولت در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات تصمیم بلندمدت نگرفته 
است، اگر مردم ایران با هم باشند و به آمریکایی ها بگویند که اقتصاد 
ایران به این راحتی ها قابل فروپاشی نیست، تحریم ها طوالنی نخواهد 
بود. وی گفت: قیمت پایه صادراتی اصالح می شود، به من گفته شده 
موضوع حل شده است، این در حالی است که اگر موضوع حل نشده است، 
به من نامه بنویسید که حل نشده است. معاون اول رئیس جمهور اظهار 
داشت: از صندوق توسعه ملی 5۰۰ میلیون دالر را تبدیل به ریال خواهیم 
معظم  مقام  کنیم،  دارویی حمایت  از شرکت های  ین طریق  ا از  تا  کرد 
رهبری نیز هفته گذشته تاکید داشته اند که مشکلی در این زمینه نیست.

تسهیالت مسکن حداقل باید 300 میلیون تومان باشد

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که تسهیالت مسکن برای 
یک زوج حداقل باید ۳۰۰ میلیون تومان باشد، گفت: وام های ارائه شده 
متناسب با وضعیت قیمت ها در بازار مسکن نیست و این سیاست با توجه 
به باال بودن قیمت مسکن، منجر به تولید مسکن نمی شود. رضایی کوچی 
با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه برای افزایش تسهیالت مسکن، اظهار 
کرد:  در شرایط کنونی قیمت بازار مسکن در تمام نقاط کشور بسیار باال 
رفته و مردم دیگر توان خرید خانه را ندارند. وی تصریح کرد:  دولت برای 
رونق بخشی به بازار مسکن باید تسهیالت ارزان قیمت ارائه کند، اما امروز 
وام های ارائه شده متناسب با وضعیت قیمت ها در بازار مسکن نیست و 
این سیاست با توجه به باال بودن قیمت مسکن، منجر به تولید مسکن 
نمی شود. از طرف دیگر باید توان مردم برای بازپرداخت اقساط تسهیالت 
در نظر گرفته شود. وی با تاکید بر این که رونق گرفتن بازار مسکن در 
افزایش اشتغال زایی در این  اثر بهبود شرایط اعطای تسهیالت موجب 
حوزه به صورت مستقیم و غیر مستقیم می شود، اظهار کرد: تسهیالت 
مسکن زوج ها حداقل باید ۳۰۰ میلیون تومان باشد. در شرایط کنونی خرید 
یک خانه 5۰ متری 4۰۰ میلیون تومان پول می خواهد. از این رو وام ۳۰۰ 
میلیونی برای یک زوج می تواند در خرید مسکن راهگشا باشد، البته در این 
رابطه نحوه بازپرداخت اقساط وام نیز مورد توجه است. از سوی دیگر مدت 
بازپرداخت تسهیالت مسکن باید از ۱۲ سال به حداقل ۲۰ سال افزایش یابد.

مدیرعامل تعاونی کامیون داران جویبار با اشاره به اینکه هرچند برخی چالش های 
پیش روی کامیونداران مرتفع شده گفت: گرانی قطعه و لوازم همچنان در صدر 

مشکالت این صنف است. 
نصیری با اشاره به اینکه وضعیت کامیونداران نسبت به چند وقت گذشته به 
مراتب بهتر شده و در حال بازگشت به روال عادی خود است، اظهار کرد: در 
حال حاضر به صورت کم و بیش، برخی از خواسته های رانندگان در حال اجابت 
است و باید چشم انتظار آینده ماند. وی با اشاره به اینکه در موضوع تامین قطعه و 
لوازم کامیون ها هیچ اقدامی تا به امروز صورت نگرفته است و در خصوص تامین 
الستیک نیز پایانه بر اساس شماره کیلومتر، یک جفت الستیک به راننده واگذار 

می کند، افزود: در حال حاضر الستیک با قیمت ارز 4۲۰۰ 
تومانی توزیع می شود و رانندگان نیز در این وضعیت اقدام به 
خرید می کنند. مدیرعامل تعاونی کامیون داران جویبار با بیان 
اینکه حدود ۲5 روز از زمان بارگیری مجدد کامیون داران 
می گذرد و مشکلی در بارگیری وجود ندارد، تصریح کرد: 
افزایش نرخ کرایه کامیون داران مصوب شده است و تا هفته 
آینده دستور اجرایی آن صادر می شود. نصیری با اشاره به 

اینکه وضعیت کامیون داران نسبت به گذشته کمی بهتر شده است، اظهار کرد: 
همچنان گرانی قطعه و لوازم، به عنوان بزرگترین مشکل کامیون داران محسوب 

می شود و بهانه افزایش قیمت قطعه، تغییر نرخ دالر و ارز 
ا توجه به اینکه بسیاری از لوازم به کشور وارد  است و ب
می شود، این مشکل برطرف نشده است. وی با بیان اینکه 
برخی از افرادی که در پوشش راننده با دریافت پول، جلوی 
حرکت کامیون ها را می گرفتند و آنها را تهدید می کردند، 
از سوی نهادهای اطالعاتی، شناسایی و دستگیر شدند، 
تصریح کرد: باید از نهادهای اطالعاتی برای شناسایی این 
افراد تشکر کرد. مدیرعامل تعاونی کامیون داران جویبار با 
اشاره به پیامک های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
مبنی بر قطع کارت سوخت در صورت عدم بارگیری برای سه روز متوالی، اظهار 

کرد: وقتی کسی بارنامه نمی گیرد قطعا نیازی به سوخت ندارد.

گراني قطعه در صدر مشکالت کامیون داران 
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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

آگهـی فـروش
به موجب این آگهی شرکت چند منظوره خاص جانبازان خراسان جنوبی قصد دارد 
یک دستگاه خودروی پیکان وانت ۱۶۰۰ مدل ۱۳۸۱ به شماره موتور ۱۱۵۱۸۱۱۸۹۴۵ و 
پالک ۷۷۹ د ۳۶ را از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی با قیمت پایه ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت یک هفته 
به دفتر شرکت واقع در بیرجند، خیابان ارتش، کوچه بهاران، پالک ۱۱ مراجعه و نسبت به 

تکمیل فرم تقاضای شرکت در مزایده اقدام نمایند.
شرايط مزايده:

۱- متقاضی جهت شرکت در مزایده، می بایست به همراه فرم تقاضا یک فقره چک تضمین 
شده به ارزش ۵ درصد قیمت پایه در مهلت مقرر تحویل دبیرخانه شرکت نماید.
۲- کلیه هزینه های نقل و انتقال سند خودرو به عهده برنده مزایده خواهد بود.

الزامی بوده و تکمیل فرم تقاضا به منزله رویت خودرو می باشد و  ۳- بازدید خودرو 
هیچگونه ادعایی پس از برنده شدن مسموع نخواهد بود. ۴- شرکت در رد یا قبول هر یک 

از پیشنهادات مختار می باشد.
شرکت چند منظوره خاص جانبازان خراسان جنوبی

 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  

فاروقـی

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

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

محد
  و

ویژه
ش 

فرو درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880
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اعزام 132 دانشجوی دانشگاه بیرجند به پیاده روی اربعین

صداوسیما-132 دانشجوی دانشگاه بیرجند برای حضور در سیل عظیم عاشقان زیارت حضرت اباعبدا... الحسین)ع( و شرکت در پیاده روی اربعین عازم مرز مهران 
شدند. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند گفت: امسال 44 نفر از دانشجویان دختر و 88 نفر از دانشجویان پسر به این سفر معنوی اعزام 
شدند. جعفری افزود: دانشجویان دانشگاه بیرجند از مرز مهران همگام با دیگر زائران حسینی در پیاده روی اربعین شرکت می کنند و 8 آبان به کشور باز می گردند.

سالم نمی دانیم دقیقا در تصمیمات شورای شهر 
برای روستای اکبریه چه گذشت و چه  مصوب شد 
ولی واضح است این بچه محل با وجود داشتن چند 
دایه  گرسنه بماند. لیکن به مسئوالن عرض می کنیم 
برای ساماندهی آن فکری بکنند.کوچه های اکبریه 
اگر سنگ فرش شود یا.... می تواند دید توریست ها را 

نسبت به شهر عوض کند.
915...780

مدیران فکری به حال گرانی های روزمره اجناس 
داشته باشند هیچ نظارتی وجود ندارد.

915...655
چرا نگهبانان ... با وضعی زننده در ساعات غیر اداری 
در محل کار خود می باشند؟ مسئولی برای رسیدگی 

این امور نیست واقعا؟
915...471

سالم. شهردار محترم خیابان ولی عصر)عج(  تبدیل به 
زباله دانی شده ، لطفا فکری بکنید.

915...324
چرا جناب استاندار به درد دل مردم پاسخگویی نمی 
کند چرا اینقدر که حرف دل پردرد مردم در این روزنامه 
چاپ می شود استانداری و جناب استاندار به عنوان 
ادارات که  از  این استان مثل خیلی  مسئول اصلی 
جوابیه می دهند و مردم را قانع یا توجیه می کنند یک 
بار نشد از استانداری هم جوابیه ای چاپ شود و به 
این همه اعتراض پاسخی داده و کمی مردم را آرام تر 
کنند تا دلمان خوش شود به گوش آنها هم می رسد.
915...984

می خواستم در پاسخ مسئولین ورزش و جوانان که 
فرموده اند هزار برنامه ورزشی داریم، بگویم  ورزش 
استان تعطیل است. هیئت های ورزشی یک سالن 
ندارند که یک ورزشکار بتواند ورزش کند. خواهش 
می کنم به جای شعار دادن کمی به ورزش کاران بها 

بدهید که سر از استان های مختلف در نیاورند
915...268

سازمان نظام مهندسی ساختمان نقش ساماندهی و 
ارتباط مالکین با ناظرین را برعهده دارد اما اخیرا با 
توجه به انتخاب ناظر توسط مالک مشکالتی از جمله 
عدم تعهد و مسئولیت پذیری به وجود آمده...نقش 

سازمان نظام مهندسی در این میان چیست؟
یک شهروند

آقای استاندار و معاون عمرانی ایشان چرا جلوی تردد بی 
مورد و هر روزه مدیران را نمی گیرند. جای  تاسف هست 
که مسئوالن از کارمندشان زودتر به بیرجند می رسند
901...533

چرا  شهرداری با صاحبان خانه های خیابان مفتح که 
جلو آمدگی دارد و  قسمت عظیمی از خیابان را گرفته  
پای مذاکره نمی نشیند تا بتوانند خیابان را  بزرگتر و 
هم نمای بهتری به آن بدهند و هم خیلی از مشکالت 

ترافیکی موجود را بر طرف نمایند.
یک شهروند

سالم. کوچه های خیابان عدل خیلی  تاریک است و از 
ساعتی که مغازه ها بسته شود واقعا خیابان وحشتناک 
می شود برای رفت و آمد. مسئوالن محترم فکری 

بردارند برای این محدوده. 
یک شهروند

ضمن تشکر از زحمات شهرداری در بهسازی بلوارها 
، اما شهر نیاز به کارهای زیرساختی و مهمی چون 
تعریض خیابان ها )مفتح،مدرس،طالقانی( در اولویت، 
بازگشایی)معلم(، مکان تجاری)نیروگاه برق غفاری(، 
مکان های تفریحی مناسب، ترمیم آسفالت خیابان 
های شخم زده، المان و فضایی واقعا زیبا و ماندگار در 
خور شان به خصوص ورودی هاو سایر میادین، نقاشی 
دیواری، درختان و گلهای تازه و پرطراوت و سبز که 
روحیه را زنده کند و از افسردگی ها بکاهد پرداختن به 
اینها یعنی شهری که انتظارش بوده و در این مدت 

باقیمانده تا آخر سال می بایست عملیاتی شود.
یک شهروند

باغ ها و میراث ماندگارمان چرا در انحصار ادارات است 
مسئوالن می دانند با تعمیر و بازگشایی آن چه میزان 

گردشگر جذب می شود؟           
           یک شهروند 

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 زندگی  فسیلی
محمد جمهوری، پژوهشگر حوزه فسیل در  خراسان جنوبی است 
که هزاران قطعه فسیل را در خانه  قدیمی و تاریخی خود نگهداری 
می کند. به گزارش ایسنا، او یکی از پژوهشگران در حوزه فسیل 
است که بیش از 35 سال از عمر خود را صرف یافتن فسیل های 

مختلف در بیابان های ایران کرده است.
او از جنوب تا شمال خراسان، از دامنه جنوبی رشته کوه باقران 
تا سربیشه، از نوار مرزی ماخونیک تا طبس مسینا و گزیک، از 
جنوب غرب بیرجند تا بجستان و طبس گلشن را برای یافتن و 

کشف فسیل های جدید پیموده است.
به گفته جمهوری تنها یک سوال ساده از دانش  آموز کالس 
چهارم در درس علوم سبب شد جرقه ای در ذهن وی ایجاد 
شود تا در زمینه فسیل در ایران تحقیقات و مطالعات بیشتری 
انجام دهد. برای آشنایی بیشتر با موزه فسیل شناسی بیرجند 
گفت وگویی با محمد جمهوری، مسئول موزه علوم و تاریخ 

طبیعی بیرجند انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

از چه زمانی فعالیت خود را در
 زمینه فسیل آغاز کردید؟ 

بازنشسته آموزش و پرورش هستم و نخستین بار در سال 60 
وقتی در حال تدریس در کالس درس علوم بودم دانش آموزی 
قطعه سنگی را نشانم داد و سوال کرد این چیست؛ در نگاه اول این 
یک سنگ بود اما وقتی دقت بیشتری کردم، متوجه شدم این فقط 
سنگ نیست و تزییناتی در سنگ وجود دارد که مشکوک به فسیل 
است، لذا گفتم مطالعه و تحقیق بیشتری در این زمینه خواهم کرد 
و جواب سوال را می دهم.این موضوع سبب شد تا در زمینه فسیل 
تحقیق و مطالعه بیشتری کنم و اکنون بیش از 35 سال است که 

در زمینه فسیل فعالیت  می کنم.

موزه فسیل شناسی را  چه سالی راه اندازی کردید؟ 
موزه فسیل شناسی برای نخستین بار در سال 82 به همت 

اداره کل میراث فرهنگی استان در باغ و عمارت شوکت آباد 
راه اندازی شد و بعد از گذشت چند ماه مورد استقبال عالقه 
کشورهای  از  موزه  این  که  گونه ای  به  گرفت،  قرار  مندان 

مختلف اروپایی بازدیدکننده داشت.

اما با توجه به اینکه ملک مورد نظر وقفی بود موزه را جمع آوری 
و تمام فسیل ها را به منزل خود منتقل کردم و حدود دو سال 
نیز این فسیل ها را در منزل نگهداری کردم تا اینکه مجدد در 
سال 86 میراث فرهنگی بخشی از باغ اکبریه بیرجند را در 
اختیار ما قرار داد و موزه بیش از یک سال در باغ اکبریه فعال 

بود ولی با توجه به کاربری خاصی که برای باغ تعریف شده 
بود لذا موزه را جمع آوری کردم.

 مجدد در سال 96 به همت اداره کل میراث فرهنگی، خانه 
بی بی مرادی در بافت تاریخی بیرجند بعد از تغییر کاربری و 

مرمت در اختیار ما قرار گرفت و موزه در این مکان دائر شد.

فسیل های چه مناطقی در 
این موزه نگهداری می شود؟ 

فسیل ها خاص استان خراسان جنوبی است و 95 درصد از 

فسیل ها مربوط به استان خراسان سابق و عمدتا از منطقه 
خراسان جنوبی است؛ بحث فسیل تمام شدنی نیست و هر روز با 
یک فسیل جدید آشنا می شویم و این فسیل ها به جوامع بشری 
معرفی می شود.برخی از فسیل ها در این موزه کم نظیر و نایاب 

است؛ فسیل هایی مانند حلزون های غول پیکر، فسیل اسب 
ماهی های آبزی بزرگ جثه، فسیل های مرجانی در این موزه 
نگهداری می شود. همچنین بیش از 7 هزار قطعه فسیل ده ها 
میلیون ساله نگهداری می کنم و در این موزه یک نوع فسیل کرم 

وجود دارد که به 60 تا 90 میلیون سال قبل برمی گردد.

درخواست شما از مسئوالن چیست 
و چه برنامه ای برای آینده دارید؟ 

موزه ها توجیه اقتصادی ندارند و درآمدزا نیستند به همین جهت 
در مخارج روزانه خود مشکل دارند لذا باید مورد حمایت بیشتر 
مسئوالن قرار بگیرد.بسیاری از هزینه های موزه مانند برق و آب 
گران تر از دیگر مکان ها است؛ از دبستان تا دانشگاه ها می توانند از 
این موزه استفاده کنند و کالس های دانش آموزان و دانشجویان 
در این موزه برگزار شود که این امر موجب درآمدزایی خواهد شد.

رسانه ها نقش موثری برای تبلیغ این موزه دارند و می توانند 
باید در کنار ما  انجام دهند؛ جامعه علمی  تبلیغات خوبی را 
باشند چرا که بخشی از کارها و کالس های عملی آن ها در 
اینگونه موزه ها است. در حال حاضر در سنگ ها و خاک های 
صنعتی استان کار می کنم و در آینده می خواهم بخشی از موزه 
را به نمایشگاه سنگ های قیمتی تبدیل کنم و اکنون نیز در 
حال راه اندازی و طراحی سایتی برای موزه هستم. اسید برای 
رسوب زدایی فسیل ها، ذره بین و قلم های مخصوص نیاز است 
که هیچکدام وجود ندارد و این موارد برای موزه گران است و 
وقتی می توان کاری انجام داد که پشتیبانی داشته باشیم. اگر 
مسئوالن حمایت کنند، می توانیم شاهد بزرگترین موزه فسیلی 
از کارشناسان موزه  کشور در بیرجند باشیم؛ به گفته برخی 
فسیل شناسی بیرجند یک موزه فراملی است چرا که برخی از 
فسیل هایی که در این موزه نگهداری می شود در ایران وجود 

ندارد و بسیاری از فسیل ها بی نظیر و کم نظیر هستند.
برخی از فسیل هایی که موجود بود به پارک پردیسان تهران منتقل 
شده و به نام استان به نمایش گذاشته می شود و یک بخشی 
دیگری از فسیل ها نیز در موزه زمین شناسی مشهد و حدود 2 هزار 

قطعه فسیل در سایت محیط زیست بیرجند نگهداری می شود.
اطلس فسیل شناسی خراسان جنوبی، نیازمند حمایت مسئوالن 
است تا به عنوان مرجع فسیل در ایران چاپ شده و بیرجند به 

عنوان قطب فسیل معرفی شود.

جاماندگان از کاروان عظیم اربعین با اهدای کمک های خود برای 
خدمات رسانی به زائران حسینی دل هایشان را به قدم های زائران 
پیاده کربال گره زده اند. به گزارش مهر، این روزها بیرجند حال 
و هوای دیگری دارد. مسجدها، مجالس روضه و حتی محافل 
کوچک خانوادگی سراسر بوی اربعین گرفته است. غروب که می 
شود دلت می گیرد. صدای مداحی هایی که از گوشه و کنار به 
گوش می رسد، عمق دلت را ریش ریش می کند. با خودت می 
گویی امسال هم مسافر حرمت نشدم آقا... . امسال هم حسرت 
نوای زیبای »قدم قدم با یک علم، ان شاءا... اربعین میام سمت 
حرم« بر دلم ماند. امسال هم برای زیارتت در انتظار می مانم 
تا موسم وصل یار برسد.این روزها به هر شبستان که می روی، 
دلت به نجف و کربال می رود. دلت ناخواسته هوای بین الحرمین 
و نجواهای »لبیک یا حسین)ع(« می کند. به راستی کاش ما هم 
کربالیی می شدیم. کاش می توانستیم اشک چشم را بر قدم های 

پیاده گره بزنیم، شاید امام مان شفاعت کند.

کمک هایی برای دیار عشق
آری، این روزها در کوچه کوچه و خیابان خیابان بیرجند غوغایی 
برپاست. هر کس به طریقی می خواهد در خدمت به زائران امام 
حسین )ع( شریک باشد. سری به سه راه اسدی بیرجند می زنیم. 
جایی که پایگاه جمع آوری کمک های مردمی فدک فعالیت می 
کند.پایگاه را سراسر وسایل اهدایی به زائران اربعین پر کرده است. 
برنج، روغن، چای، حبوبات و دیگر مواد غذایی در یک سو و کتری، 
قابلمه، پتو و غیره در سویی دیگر ردیف به ردیف چیده شده اند.
مراجعه ها همچنان ادامه دارد و دقیقه ای تمامی ندارد. یکی وجه 
نقد برای خدمت به زائران اربعین هدیه می دهد و دیگری از لوازمی 

که مورد نیاز زائران می شود، اهدا می کند.
بانویی جوان در حالی که بسته ای از مواد غذایی در دست دارد، 
در گوشه ای ایستاده است. به طرفش می روم اما گویی حالوت 

دنیای درونی اش وی را از فضای بیرونی دور کرده است.
در تفکری عمیق فرو رفته و گویی در دل نجواهایی می کند. با 
صدای صلوات اعضای حاضر در پایگاه افکارش جمع می شود. با 

وی هم کالم می شوم. 

آرزوی حرم یار به دلم مانده است
فاطمه درسا احمدی نام دارد و در گفت و گو با خبرنگار مهر می 
گوید: تا نطلبد، نمی توانی بروی. خوشا به حال کسانی که پای 

پیاده به زیارتش می روند.بغضی می کند و می گوید: 25 سال عمر 
دارم اما هنوز حسرت زیارت حرم امام حسین)ع( به دلم مانده است.
وی که سعی می کند اشک هایش را فروکش کند، ادامه می دهد: 
هر سال با خودم عهد می بندم که اربعین به پابوس امام مظلومم 

بروم اما سال دیگر می شود و من همچنان در راه مانده ام.
بغضش امان نمی دهد. صورتش را در ال به الی چادر مشکی اش 

مخفی می کند و بی صدا، کربال را فریاد می زند.

خواسته ام در کربال  اجابت شد
کمی آن سو تر دختری جوان ایستاده و هماهنگ با صدای مداحی 
اشک می ریزد. به طرفش می روم و سالم می کنم. رقیه عبدی 

که گویی کمک هایش را به پایگاه سپرده است در وصف حاالت 
درونی اش می گوید: بزرگ ترین خواسته ام سال گذشته در حرم 
امام حسین)ع( اجابت شد.صدایش به لرزه می افتد و می گوید: می 
خواستم امسال هم مراسم اربعین را در بین الحرمین باشم اما لیاقتم 
نبود. وی با بیان اینکه امیدوارم این میزان کمک اندکم مورد قبول 

واقع شود، می افزاید: در راه اهل بیت جانم را هم فدا می کنم.

دارایی هایی که اهدا می شود
یکی دیگر از افراد حاضر در پایگاه هم در گفت و گو با خبرنگار مهر 
می گوید: سال گذشته در مراسم اربعین شرکت داشتم اما امسال 
یک تصادف، مانع رفتنم به کربال شد. رضا ادهمی با بیان اینکه 
تنها دارایی ام پنج عدد گوسفند است که در راه اهل بیت )ع( می 
دهم، می افزاید: امیدوارم در خدمت به امام حسین)ع( و زائرانش 
کوتاهی نکرده باشم. دستی به موهایش می کشد. پیشانی پر از 
چین و چروکش را ماساژ می دهد. گویی بی قرار شده است بغض 
مردانه اش می ترکد و می گوید: کاش می توانستم من هم راهی 

کربال شوم. با نفس های بریده بیان می کند: وقتی شور و شوق 
دیگر زائران را می بینم... وقتی حرم امام حسین)ع( را در قاب 

تلویزیون می بینم دلم بدجور می شکند و هوایی می شود.

آرزویی که بر زمین ماند

در گوشه ای دیگر، مادر و دختری در سکوتی سنگین به اقالم 
جمع آوری شده می نگرند و گاه و بی گاه نفسی تازه می کنند.

دختر که گویی فاطمه نام دارد در پایین دست مادرش ایستاده 
و مرا می نگرد. در اولین صحبت هایشان به خبرنگار مهر می 
گوید: به نیابت از دختر خاله ام آمده ام تا مقداری وجه نقد برای 
خدمت به زائران اربعین اهدا کنم. اشک هایش به آرامی از گوشه 
چشمانش می غلطند. صدایش نازک می شود و می گوید: دختر 
خاله ام آرزوی دیدن حرم امام حسین)ع( و شرکت در پیاده روی 
اربعین را داشت اما فرصتی برای اجابت خواسته اش پیدا نکرد.وی 
 با بیان اینکه دختر خاله ام را در حادثه تصادفی از دست داده ام، 
می افزاید: در حال حاضر هر ساله اندکی کمک می کنم تا روح 

دخترخاله ام شاد شود. 

برپایی 3۵ موکب خدمت رسان در عراق
رئیس کمیته مشارکت های مردمی بازسازی عتبات عالیات 
خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در سال 
جاری 35 موکب برای خدمت به زائران اربعین حسینی ساماندهی 
شده اند.محمد تقی سعیدی با بیان اینکه 90 کامیون این اقالم 
را به عراق منتقل می کنند، افزود: استقبال مردم  در جمع آوری 
کمک های مردمی در سال جاری نسبت به سال گذشته 15 
درصد افزایش داشته است. وی با اشاره به فعالیت موکب های 
خراسان جنوبی در کاظمین بیان کرد: تمام امکانات الزم برای رفع 
نیازهای یک زائر فراهم شده است. سعیدی از برنامه ریزی برای 
اسکان روزانه 20 هزار نفر خبر داد و افزود: همچنین برای هر وعده 
30 هزار پرس غذا توزیع خواهد شد.وی ادامه داد: همچنین موکب 
های نان، تغذیه، بهداشتی، خدماتی و غیره بدون هیچ چشم داشتی 

به زائران اربعین خدمت می کنند.

اعزام 12۰۰ نیروی خدماتی
رئیس کمیته مشارکت های مردمی بازسازی عتبات عالیات 
خراسان جنوبی بیان کرد: هزار و 200 نیرو به عنوان خادم در 
مراسم اربعین خدمت رسانی می کنند که از این تعداد  45 نفر 
بانوان هستند. وی با اشاره به دیگر خدمات ارائه شده بیان کرد: 
احداث 150 چشمه توالت و حمام در باب صاحب الزمان)عج( 
برنامه ریزی و عملیاتی شده است.سعیدی با بیان اینکه زمزمه 
های اربعین در خراسان جنوبی از عاشورا آغاز شده است، افزود: 
از مردم خواستارم با هر توان و به هر شکلی که می توانند در 
این مراسم شرکت کنند. اربعین، حرکتی عظیم برای روایت 
اخوت و وحدت مسلمانان است تا به جهانیان به اثبات برسد راه 
امام حسین)ع( ادامه دارد و شعله عشق اهل بیت )ع( تا ظهور 
حضرت مهدی)عج( خاموش نخواهد شد.بدون شک اهمیت 
زیارت اربعین و زیبایی های حضور در کربال در یادمان خواهد 

ماند و تا قیامت از این حماسه عظیم غافل نخواهیم ماند.

قدم به قدم با پای دل تا کربال

دی
 ایز

س :
عک

سنا
 : ای

سها
عک

چلو کوبیده  ۸۷۰۰ تومان
چلو جوجه  ۸۵۰۰ تومان
چلومرغ  ۸۲۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه ۷۰۰۰ تومان
چلو خورشت سبزی ۷۰۰۰ تومان

استامبولی  ۵۸۰۰ تومان
سناتوری ۱۱۵۰۰ تومان       وزیری ۱۲۰۰۰ تومان
چلوپاچین ۹۰۰۰ تومان    چلو نگینی ۱۱۰۰۰ تومان

چلو جوجه با استخوان ۱۰۰۰۰ تومان

غذا آماده ربگ
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جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.
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پسر خردسالی که در حاشیه اردوی نظامی جوانان فلسطین لباس جنگ به تن دارد کاریکاتور-   محیط زیست

 D منابع  و خوراکی های ویتامین

از  غیر  به  تغذیه،  متخصصان  گفته  به 
منبع  بهترین  خوراکی  مواد  خورشید  نور 
خوردن  با  هستند.  بدن   D ویتامین  تامین 
جگر  روغن  شیر،  چون  خوراکی  منابع 
شده،  کنسرو  تن  ماهی  میگو،  ماهی، 
قارچ،  )ساردین،سالمون(،  چرب   ماهی 
تخم مرغ، شیرسویا، غالت و بلغور دوسر و آب 

پرتقال این ویتامین را می توان تامین کرد.

موفقیت، نقطه  توقفی ندارد

در دنیای واقعی افراد شکست خورده و ورشکسته ای که از دست طلبکاران 
خود در گریز هستند، بیشتر این شانس را دارند که در سکوت و تنهایی، چنین 
لذتی را تجربه کنند! کسی که در مسیر رشد و موفقیت قرار گرفته، احتمااًل 
نمی تواند از این وسیله ها بیش از چند ساعت فاصله بگیرد. آرزویش این است 
که بتواند زمانی یک هفته گوشی موبایل خود را خاموش کند یا لپ تاپش را 
با خود نبرد. هنوز کسانی را پیدا می کنید که می گویند اگر به سطح مطلوب 
موفقیت خود برسند، دیگر بیش از حد تالش نمی کنند. آنها می کوشند از 
زندگی لذت ببرند. آنها افراد موفق و ثروتمند اطراف خود را به حرص و طمع 
متهم می کنند و معتقدند که دارایی آنها برای پشتیبانی از چند نسل بعدی شان 

هم کافی است. اما هنوز نمی توانند متوقف شوند.

موفقیت و انرژی

یک روز خوب 

عاداتی ساده برای شروع یک روز خوب

هر کسی شیوه مخصوص به خود را برای شروع روز جدید دارد. بعد از 
خاموش کردن ساعت، در برابر وسوسه چک کردن ایمیل یا سر زدن به 
شبکه های اجتماعی مقاومت کنید. این یک قدم مهم برای شروع یک روز 
خوب است. در واقع بسیاری از عاداتی که باعث می شود تا روز خوب و پر 
بازدهی داشته باشید، فقط حدود ٥ دقیقه زمان شما را می گیرد. حال ببینیم 
چگونه روزتان را با موفقیت آغاز کنید و همین روال را تا هنگامی که شب به 

رختخواب بر می گردید، حفظ نمایید.
زود از خواب بیدار شدن فایده های زیادی دارد. مثال: می توانید با آرامش 
و به آهستگی فعالیت های صبحگاهی را انجام دهید و از استرس های 
به  و  کنید  پیدا  را  تا خودتان  دارید  کمبود وقت خالص شوید. فرصت 
آرام و ساکت  بدهید. همچنین صبح های  چارچوب ذهنی خود شکل 
زمان فوق العاده ای برای انجام بسیاری از کارها هستند.یک لیست ساده 
از سه کار مهمی که دوست دارید در کوتاه مدت مثال قبل از ظهر یا 
قبل از پایان روز به انجام برسانید، می تواند از نظر کمک کردن به شما 
از  اینکه  به محض  باشد،  مفید  بسیار  روز  در طول  آرام  پیشرفت  برای 
 خواب بیدار می شوی، لبخند بزنید. تحقیقات دانشمندان نشان می دهد،  
وقتی لبخند می زنید بدن تان هورمون هایی مثل اِندورفین ترشح می کند 

که باعث می شود احساس خوبی داشته باشید.
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یک لحظه مکث کن . . . 

آووکادو منبع غنی
 از چربی های سالم 

آووکادو منبع غنی چربی های سالم است 
شود.  می  یافت  هم  زیتون  روغن  در  که 
وجود فیبر و پتاسیم نیز از دیگر مواد مغذی 
موجود در آووکادو هستند. به گفته محققان 
برای  تری  سالم  جایگزین  سبز  میوه  این 
ماده  این  مصرف  است.  کره  و  مارگارین 
تعادل جسم  مغذی موحب کاهش وزن و 

می شود. 

انگور به پیشگیری
 از سرطان ریه کمک می کند

محققان دریافتند مولکول موجود در پوست و 
دانه انگور موسوم به »رزوراترول« می تواند با 
سرطان ریه مقابله کند. محققان دانشگاه ژنو 
سوئیس توانستند با استفاده از »رزوراترول« از 
سرطان ریه ناشی از سیگار که در موش ها 

ایجاد کرده بودند، پیشگیری کنند.
رزوراترول می تواند نقش پیشگیرانه در مقابله 

با سرطان ریه داشته باشد.«

بیماری های قلبی عروقی یکی از دالیل اصلی مرگ و میر در دنیا است. 
عوامل زیادی در بروز بیماری های قلبی عروقی موثرند که از مهم ترین 
آنها می توان اختالل در چربی های خون، فشار خون باال، چاقی، کم 
تحرکی، استرس، فشارهای روحی روانی، استعمال دخانیات، رژیم غذایی 
نامناسب و مصرف زیاد روغن و چربی را نام برد. مصرف زیاد روغن و 
چربی در برنامه غذایی روزانه خطر بروز بیماری های قلبی - عروقی را 

افزایش می دهد.

- غذاهای چرب و سرخ شده را که حاوی مقدار زیادی روغن هستند 
مصرف نکنید. به جای سرخ کردن غذا بهتر است به صورت آب پز، 
تنوری، بخار پز و یا کبابی مصرف شوند و یا در صورت تمایل به سرخ 

کردن، به تف دادن آن با مقدار کم روغن و در زمان کوتاه اکتفا شود.
ـ حتما از روغن مخصوص سرخ کردنی استفاده شود.

مرکز اطالع رسانی اداره غذا 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کاهش مصرف چربی و روغن

آیات روز

آیا برای آنان خدایانی غیر از ماست که از ایشان حمایت کنند ]آن خدایان[ نه می  توانند خود را یاری 
کنند و نه از جانب ما یاری شوند. سوره االنبیاء / آیه ۲۱

جدول ۴۱۹۵                        

معروف  آثار  از  یکي  افقي:۱- 
کاخ   - انصاري  عبدا...  خواجه 
خانواده  از  اي  میوه   -۲ گرانادا 
دارویي-   کاربرد  با  کوهي  بادام 
 -3 آداب    - شیرین  نوشیدني 
دوستداران - از شهرهاي سمنان 
نوعي سطح شیبدار 4- آش-    -
آوردن  دنیا  به  دریایي-   فانوس 
زاي  بیماري  فراوان ٥- عامل   -
  - کننده  زیارت   - بسیار کوچک 
نفي تازي 6- چوبه اعدام - بچه 
وخروش  فریاد  مادر-   رحم  در 
تشکیل  را  دولت  هیئت   -7
شیریني  نوعي   - دهند  مي 
بادامي-  یک حرف و سه حرف 
8- ماهي پهن بال-  از بنادر مهم 
استرالیا - گوشه فوتبالي 9- گندم 
آسیاب شده - هدر دادن-  دارنده 
مدال    - کودکانه  سگ   -۱0
رمق    -۱۱ گیري  اندازه  مقیاس 
  ۱۲- مشابه   - سماق  آخر-  
رشوه گیر - برآمدگي ته الستیک 
 -  ۱3 صنم   - شبهه  و  شک   -
ازا  دالتونیسم-  پرسش-   کالم 
بسیار  معناي  به  حسني  سماء 
زکریا)ع(  پسر    -۱4 پذیر  توبه 

علوي  بزرگ  از  کتابي  - طال-  
اثرهاي  از   - کننده  کمک   -۱٥

معروف سهراب سپهري

 - کردنشین  شهر   -۱ عمودي: 
شیریني   -۲ تحصیلي  مقاطع  از 
دیوار  فروریختن  حاصل   - عزا 
منطقه  در  باستاني  شهري   -
درخت   -3 فلسطین  خودگردان 
لرزان - بسیار آزموده و با تجربه 
خودرو  چرخ  رویي  الستیک   -
نرفته  راه   - کردن  جبران   -4
دریاي عرب ٥- عدد    - نار    -
امیدوار کردن - شاخه  منفي-   
داخل-    -6 فیزیک  علم  از  اي 

چهارپا - میخ عر بها 7- حکومت 
قدرت   - مافیا  شهر   - ارسطویي 
کشور-   جنوب  تنگه   -8 توان  و 
و  تکان   - خرد  بي  و  جاهل 
حرکت9- تنگه-  گل باغچه اي 
- ایستگاه قطار ۱0 - پدر آذري 
- مقابل فرعي - جمله دستوري 
۱۱-  نسل پنجم - ناحیه اي در 
شمال شرقي ایتالیا - من و تو ۱۲ 
- آزاده - منزل  کار ناتمام - نام 
 -  ۱3 شاهنامه  در  فریدون  پدر 
واگیردار - بدید - دعاي زیر لب 
۱4 - دستمال - قلیل - جایگاه 
بزرگ  پادشاهان  لقب   -  ۱٥ زور 

روم بود - سهو و خطا

جدول کلمات

حدیث روز

چون شخص پیروز در طلب مکوش و چون انسان تسلیم شده به َقَدر اعتماد مکن بلکه با تالش پیگیر و اعتماد 
و توّکل به خداوند، کار کند. امام حسن مجتبی )علیه السالم(
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 عادات روزانه ای که باید
 هر چه زودتر ترک کنید

هر روز صبح یک فنجان قهوه داغ می نوشید؟ نمی توانید بدون 
یک پاکت پاپ کورن نمکی و کره ای فیلم تماشا کنید؟ اگر جواب 
تان مثبت است، شما تنها کسی نیستید که چنین عادت هایی دارد. 
اعتقاد رایج بر این است که ۲۱ روز زمان می برد تا عادتی شکل 
بگیرد. در اینجا به تعدادی از عادت های رایجی می پردازیم که بهتر 
است فراموش شان کنیم. اگر بعضی از این عادت ها را دارید، نگران 
نباشید. تنها به خاطر داشته باشید هر عادت بدی را می توانید با یک 

عادت خوب جایگزین کنید.
 پاهایتان را روی داشبورد نگذارید 

واقعیت آن است که این حالت خطر زیادی برای سالمتی تان دارد. 
نه تنها در شرایط تصادف، بلکه در زمان ترمز کردن هم این حالت 
بسیار خطرناک خواهد بود. وقتی پاهایتان را مقابل صورت تان قرار 
ناگهانی  یا توقف  این معنی است که در زمان ترمز  به  می دهید 
ماشین، صورت تان با زانوهایتان برخورد خواهد کرد. برخورد فک با 
زانوها می تواند منجر به شکستگی استخوان هایتان شود که دوره 

ترمیم آن بسیار سخت و طوالنی خواهد بود.
حوله های خیس را آویزان نکنید 

آویزان کردن حوله های خیس بعد از حمام در اغلب مواقع کاری غیر 
ارادی است اما متأسفانه این عادت در حقیقت بسیار غیر بهداشتی 
است. باکتری ها می توانند به سادگی در میان چین و چروک های 
مرطوب حوله رشد کنند. به همین خاطر بهتر است حوله هایتان را 

در زمان خشک کردن آویزان یا تا نکنید.
 با معده خالی قهوه ننوشید 

بسیاری از افراد روز خود را با درست کردن یک فنجان قهوه شروع می کنند. 
این عادت در سراسر دنیا بسیار رایج است. اما مشکل آن است که بسیاری 
از مردم با معده خالی قهوه می نوشند. قهوه علیرغم فوایدش، مضراتی هم 
دارد. یکی از این مضرات آن است که اگر قهوه را با معده خالی بنوشید، این 

کار می تواند منجر به سوزش معده و مشکالت گوارشی شود.
 وقتی گرسنه هستید و به غذا فکر می کنید، معده شما شروع به ترشح 
اسید می کند. نوشیدن قهوه همان اثر را بر معده دارد، مگر آنکه پیش از 

آن ماده غذایی جامدی خورده باشید.
پاپ کورن نخورید 

دندانپزشکان می گویند پاپ کورن)ذرت بو داده( می تواند به دندان ها 
آسیب بزند. تکه های کوچک پاپ کورن در میان دندان ها باقی می مانند 
و خالصی از آن ها حتی با مراقبت همیشگی کار دشواری است. نکته  
دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که پاپ کورن های غیر 

خانگی چربی بسیار باالیی دارند.
در ماشین تان بطری آب نگه ندارید 

اگر صاحب ماشین هستید احتمال زیادی وجود دارد که یک بطری 
برای  را  این بطری آب  دارید. فرقی نمی کند  آب در آن نگه می 
مواقع اضطراری نگه می دارید یا برای آنکه مصرف روزانه آب  را باال 
ببرید؛ به خاطر داشته باشید این عادت، به ویژه در تابستان تا حدودی 

خطرناک است.
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تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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

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

خریداریم(    09153423744

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

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

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

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/ ۰9157563875- 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

به یک همکار خانم 
جهت امور دفتری نیازمندیم.

بین توحید1و 3 - پالک 29
پنجره وین تک

09153620106 - 32451037
ساعت کاری: 8/30 الی 13

17الی 20
حقوق ماهیانه 500 هزار تومان 

ساعت مراجعه: 18الی 20

به یک کامیونت شش تن یا هشت تن جهت توزیع مواد 
غذایی و بهداشتی در استان خراسان جنوبی به صورت 

قرارداد اجاره ماهیانه با شرایط عالی نیازمندیم.
09903229366
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مطالعه دغدغه مدیران شود،بسیاری از مشکالت حل می شود

 سهم ناچیز استان در ورزش ملی

نت
نتر

 : ای
س

عک

یادمان شهدای استان

“پدر و مادر عزیز،  این حقیقت را بدانید که بی صبری در سوگ شهید به دشمنان در راه رسیدن به اهداف منحرف شان کمک می کند ولی صبر و استقامت  
چشم آنها را کور می کند. امیدوارم شهادت من باعث قوی تر شدن شما در برابر دشمنان باشد نه اینکه ضعیف تر شوید و دشمن به اسالم تجاوز کند.“     

شهید ابراهیم مدد نژاد

در جلسه انجمن کتابخانه های بیرجند عنوان شد:

امروز، آخرین مهلت صدور 
ویزای اربعین در بیرجند

کاوش-متقاضیان تشرف به مراسم پیاده روی اربعین 
حسینی )ع( تا آخروقت امروز فرصت دارند برای اخذ ویزا از 
کنسولگری عراق در بیرجند به یکی از دفاتر زیارتی استان 
مراجعه نمایند. نوفرستی مدیر حج و زیارت استان اعالم 
نمود: تاکنون 21 هزار ویزای اربعین توسط کنسولگری 
عراق در بیرجند صادر شده و تمامی زائرانی که تاکنون 
گذرنامه خود را تحویل نموده اند، موفق به اخذ ویزا در 
کوتاه ترین زمان ممکن شده اند. وی افزود: با توجه به 
اینکه کنسولگری عراق موقت در بیرجند راه اندازی شده 
است و از طرفی بیشتر متقاضیان تشرف به اربعین ویزای 
مربوطه را اخذ نموده اند، لذا به علت اتمام ماموریت 
هیئت کنسولی عراق در روز سه شنبه یکم آبان ، استان 
را ترک خواهند نمود. شایان ذکر است بعد از این تاریخ، 
ویزاها توسط کنسولگری عراق در مشهد و تهران صادر 

خواهد شد که طبیعتاً زمان بیشتری نیاز دارد.  

اتمام طرح مطالعات فاز یک و دو 
کمپ گردشگری سرایان و غار زیبای بتون

غالمی- مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری سرایان از تهیه و تدوین دو طرح مطالعاتی 
برای پروژه های گردشگری شهرستان خبر داد و گفت: 
مطالعات اولیه ایجاد کمپ گردشگری در ورودی شهر 
سرایان و همچنین کمپ گردشگری غار بتون از محل 
اعتبارات استانی سال 96 انجام گردید و در صورت 
اختصاص اعتبارات امسال عملیات اجرایی این پروژه ها 
آغاز خواهد شد. عرب افزود: نبود امکانات اولیه اقامت 
موقت در شهر سرایان نیاز به ایجاد کمپ گردشگری 
با امکانات رفاهی و تفریحی را ایجاب می نمود که با 
تصویب پروژه در کمیته برنامه ریزی شهرستان در 
سال 96 و تخصیص اعتبارات، مطالعات اولیه طرح آغاز 
و نقشه های اجرایی تهیه شده و محل اجرای طرح 
کمپ گردشگری خلیج فارس واقع در سه کیلومتری 
محور سرایان به بیرجند خواهد بود. او همچنین اظهار 
کرد: همزمان با مطالعات اولیه کمپ گردشگری شهر 
سرایان، مطالعات کمپ گردشگری غار بتون که یکی 
از  زیباترین غارهای آهکی و به اورست غارهای  شرق 
کشور مشهور است نیز انجام و نقشه های اجرایی کمپ 

گردشگری غار بتون نیز تهیه شده است.

فرهنگ سازی استفاده سرنشین
 از کمربند ایمنی آغاز شد

گفت:  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  برزجی-رئیس 
الزام شهروندان به استفاده از  فرهنگ سازی برای 
کمربند ایمنی به ویژه سرنشین جلو در شهرها از 
اول مهر جاری شروع شد و تا سه ماه آینده اطالع 
رسانی ادامه دارد. عباسی اظهار کرد: برابر ماده 19 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی استفاده از کمربند 
ایمنی برای راننده و همه سرنشینان هر نوع خودرو 
الزامی بوده و برای این تخلف کد جریمه نیز مشخص 
شده است.وی گفت: هدف اصلی پلیس در این طرح 
فقط جریمه کردن نیست، بلکه به دنبال نهادینه شدن 

استفاده سرنشین جلو از کمربند ایمنی هستیم.

احتمال رگبار و رعد و برق 

صداوسیما-کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از 
احتمال رگبار باران همراه با رعد و برق در استان خبر 
داد. لطفی گفت: براساس تحلیل نقشه های پیش یابی 
هواشناسی برای امروز و دو روز آینده به تناوب وزش 
باد، افزایش ابر و در برخی نقاط احتمال رگبار و رعد و 
برق پیش بینی می شود.وی با بیان اینکه احتمال بارش 
از اواخر وقت امشب تا بعدازظهر سه شنبه در استان 
بیشتر است، افزود: در ساعات آینده برای شهرهای قاین، 
سرایان، سربیشه، درمیان و زیرکوه احتمال رگبار خفیف 
باران دور از انتظار نیست. وی گفت: برای این مدت به 

طور میانگین 2 تا 4 درجه هوا گرمتر خواهد شد.

 افتتاح طرح های بهسازي فرودگاه طبس

صدا وسیما-چند طرح  بهسازي فرودگاه طبس با حضور 
اسفندیاري قائم مقام مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و 
ناوبري ایران افتتاح شد. چند طرح  بهسازي فرودگاه 
طبس با حضور اسفندیاري قائم مقام مدیرعامل شرکت 

فرودگاه ها و ناوبري ایران افتتاح شد.

کاراته کاهای استان
نخستین بار مدال طال  گرفتند

 ایرنا-رئیس هیئت کاراته خراسان جنوبی گفت: با 
اعزام 2 تیم کاراته به مسابقات بین المللی جام پایتخت، 
ورزشکاران استان برای نخستین بار موفق به کسب 
مدال طال شدند. احمدی پیما روز گذشته در حاشیه 
استقبال از تیم بانوان کاراته کای استان اظهار کرد: 
امسال 2 تیم مردان و زنان از استان به مسابقات بین 
المللی جام پایتخت اعزام شدند که تیم مردان در سبک 
های کنترلی و بانوان در سبک های آزاد حضور داشتند. 
وی افزود: در هر بخش از این مسابقات حدود 2 هزار 
کاراته کا از کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند.وی با 
اشاره به کسب نخستین مدال طال توسط کاراته کاهای 
استان در این مسابقات گفت: در بخش مردان، امیر رضا 
بهاری از سرایان در رده سنی بزرگسال و در بخش زنان 
نیز زهرا سادات بنایی و اکرم رمضانی موفق به کسب 
مدال طال شدند. وی افزود: همچنین در بخش بانوان، 
طاهره حق گو نایب قهرمان، مهدیه ابراهیمی ، زهرا 

جعفری و محدثه قندی نیز مقام سوم را کسب کردند.

بررسی الحاق طرح  ۲۲.5 هکتاری 
معصومیه بیرجند  به  منطقه شهری

دادرس مقدم- معاون شهرسازی و معماری شهردار 
دو  منطقه  به همراه مدیر حراست، شهردار  بیرجند 
و مسئول واحد حقوقی شهرداری در جلسه ای که 
به درخواست ساکنان خیابان معصومیه تشکیل شد 
پاسخگوی مشکالت مطرح شده از سوی شهروندان 
شدند. معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند 
گفت: ساکنان این محله خواستار الحاق طرح تفکیکی 
22.5 هکتاری واقع در این منطقه به محدوده شهری 
هستند که شهرداری بیرجند با بررسی پرونده قدیمی 
مربوط به سال 1354 امور فنی مربوط به طرح شامل 
تهیه فایل اتوکدی و محاسبه سطوح مسکونی، خدماتی 
و معابر را انجام داده است. با اشاره به 482 قطعه زمین 
واقع در این طرح بیان کرد: این طرح تفکیکی در حریم 
شهر و خارج از محدوده شهری تهیه شده و در سال 54 
پاسخ گرفته است و تاکنون به شهر الحاق نشده است.
وی عنوان کرد: تمامی مالکان باید درخواست ورود به 
محدوده شهری را به شهرداری داده باشند که با توجه 
به تعدد مالکان که بالغ بر 400 نفر هستند تاکنون این 
اجماع ایجاد نشده است. وی با اشاره به مباحث فنی 
این محدوده بیان کرد: طرح جامع شهری در حال 
بر  کاربری شهر  افزایش محدوده  و  است  بازنگری 
اساس پیش بینی های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و 
کالبدی صورت می پذیرد که بررسی این محدوده از نظر 
نهادهای ذیربط موازی کاری محسوب شده و ترجیح 
داده می شود مساله ورود به محدوده شهری این اراضی 

هم در قالب بازنگری طرح جامع بررسی شود.

*نام نویسی دوره های ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 
همزمان با سراسر کشور از امروز در استان آغاز شد.

*مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت:40 هکتار بافت تاریخی ابالغی در بیرجند داریم که 
مرمت   آنها بر اساس ضوابط میراث فرهنگی باید انجام شود
*مدیرکل حفاظت محیط زیست از فعالیت 3 آزمایشگاه 
معتمد در سه حوزه تخصصی محیط زیست در استان خبر داد
*مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری 
از برگزاری اولین جلسه توجیهی استارت آپ دهکده 

هوشمند توسط دفتر امور روستایی و شوراها خبر داد.
*سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
طبس گلشن از برگزاری هشتمین سوگواره عکس 

عاشورایی دوم آبان در طبس خبر داد.
*ارزیابان بین المللی برای ثبت جهانی حوله خراشاد 

بیرجند به این روستا سفر خواهند کرد.
*47 کیلومتر از شبکه توزیع آب روستایی با هزینه 
یک میلیارد و 300 میلیون تومان در نیمه نخست سال 

اصالح و بازسازی شده است.
*مهلت نام نویسی در اولین همایش ملی مدلسازی و 
فناوری های جدید در مدیریت آب تا 10 آبان تمدید شد.

*به گفته مدیر کل زندانها، 121 هزار و 797 روز مرخصی 
تشویقی از ابتدای سال به زندانیان استان اعطا شد.

 بهانه های بنی اسراییلی
 برای تعطیلی مرز ماهیرود 

بنا به شنیده ها تالشهایی برای کمرنگ کردن نقش 
مرز ماهیرود خراسان جنوبی در مبادالت تجاری با 
افغانستان توسط تیمی از ذی نفعان مرز دوغارون در 

خراسان رضوی !طی ماههای اخیر شدت گرفته است 
.با بسته شدن درب مرزی  منطقه ویژه اقتصادی در 
نقطه صفر مرزی به افغانستان به  بهانه مسایل امنیتی، 
تراکنشهای مرزی به دوغارون هدایت شده است این 
در حالی است که شنیده می شود مطلعین و دست 
اندرکاران  نیز چنین بهانه ای را تایید نمی کنند واز دیگر 
سو مسووالن افغانستانی نیز با توجه به موقعییت ویژه مرز 
ماهیرود ونزدیکی ان به قلب افغانستان انجام مبادالت 
از طریق این نقطه مرزی را ترجیح وبرآن تاکید دارند.
شنیده ها حاکی از ارتباط برخی تصمیم سازان استان با 
ذینفعان مرز دوغارون است همچنین با تصمیم سازی 
تعدادی از مدیران سابق مرز دوغارون در خراسان جنوبی 
به عنوان .... وتسلط براطالعات این منطقه احتمال 
مرز  تعطیلی  برای  شده  هدایت  های  ریزی  برنامه 
ماهیرود تقویت می شود که نتیجه ان تامین سودهای 
هنگفت ومنافع پشت پرده افرادی خاص در خراسان 
رضوی است. با ان که فرایند این برنامه  ها برای 
بسیاری از مسووالن استان روشن شده است سکوت 
مسووالن وبویژه منطقه  ویژه در این باره تامل برانگیز 
است  متاسفانه تعطیلی فعالیت تجاری در مرز ماهیرود 
که ضربه سنگینی به اقتصاد مرز نشینان واستان وارد 
کرده امنیت سرمایه گذاری در منطقه ویژه را نیزبه خطر 
انداخته است .جالب ان که در همین شرایط نمایندگان 
مجلس استان خواستار ایجاد مناطق ویژه  جدید در 
تاکنون  هیچکدام  که  حالی  در  اند  شده  نیز  استان 
پیگیری در زمینه چرایی تعطیلی مرز موجود استان 
ومسائل پشت پرده ان نداشته اند. )خوانندگان ارجمند 
می توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 

کاربری avasardabir @ در تلگرام ارسال فرمایند (

اخبار کوتاه

خبر های ویژه

جواد رضایی-روز گذشته جلسه انجمن کتابخانه 
های شهرستان با حضور ناصری فرماندار و شهردار 
بیرجند برگزار شد. فرماندار در این جلسه بیان کرد: 
کمک های بسیاری توسط خیرین به نهاد کتابخانه  
تعلق گرفته است ،همچنین از بودجه شهرستان  
400 میلیون تومان به کتابخانه اختصاص داده 
شد.علی ناصری ادامه داد:انجمن کتابخانه های 
عمومی شهرستان تشکیل شده و امیدواریم انجمن 
کتابخانه های عمومی نیز به زودی تشکیل شود تا 
از این طریق بتوانیم برای شهرستان مطالبه گری 
داشته باشیم.وی افزود: تمام این اقدامات برای 
باال بردن سرانه مطالعه در جامعه و به خصوص 
نسل جوان و نوجوان و همچنین برآوردن نیاز 
این قشر به فضای مناسب کتابخانه ای است.

اضافه شدن کتابخانه 
 اولواالباب در هفته کتاب

فرماندار همچنین از اضافه شدن کتابخانه ای در 
حوزه علوم قرآنی و اولوااللباب در هفته کتاب 
برای ترویج فرهنگ  خبر داد. وی اظهار کرد: 
کتابخوانی و آشنایی جامعه با این موضوع در حوزه 
مدارس وارد شده ایم و برنامه ریزی شده است که 

اعضای انجمن کتابخانه با حضور در مدارس فواید 
کتابخوانی را بیان کنند. علی ناصری با بیان اینکه 
اگر مطالعه دغدغه مدیران اجرایی شود، بسیاری 
از مشکالت حل خواهد شد، ادامه داد: در حوزه 
ادارات و شورای اداری به تمامی افراد تکلیف شده 

است که به سمت کتاب و کتابخوانی حرکت کنند.

برای تامین مالی کتابخانه ها نباید 
فقط به سهم شهرداری تکیه کرد

شهردار بیان کرد: از ابتدای سال 96 هیچ مبلغی 
از نیم درصد سهم شهرداری به کتابخانه پرداخت 
نشده بود که در زمان حاضر از 310 میلیون تومان 
معوقه، 100 میلیون پرداخت شده است، سال 
گذشته مبلغ 150 میلیون تومان از محل نیم درصد 
سهم شهرداری به کتابخانه ها واریز شده همچنین 

4 ماهه امسال هم پرداخت شده است.
جاوید ادامه داد: شهرداری در تسویه حساب با 
دیگر ارگان ها مبلغ عوارض را از مقدار بدهی 
ها کسر می کند که نهاد کتابخانه ها از این امر 
مستثنی نیست. وی همچنین با تاکید بر اینکه 

برای تامین منابع مالی کتابخانه ها نباید فقط بر 
روی سهم شهرداری تمرکز کرد،افزود: با توجه 
به اینکه تامین منابع مالی کتابخانه ها از پنج 
محل انجام می گیرد، می توان و باید از ظرفیت 
خیرین و اوقاف استفاده شود تا به نتایج بهتری 
در این زمینه برسیم. رئیس اداره کتابخانه های 
عمومی شهرستان بیرجند هم بیان کرد:منابع مالی 
کتابخانه از محل کمک های دولتی ،خیرین،اوقاف 
و سهم نیم درصدی شهرداری تامین می شود که  
نقش شهرداری با توجه به کمرنگ بودن حوزهای 

دیگر بسیار حائز اهمیت است و در صورت نبود، 
کتابخانه را دچار مشکالت زیادی می کند.نیازی 
ادامه داد: بدهی شهرداری قبل از سال 97 ،307 
میلیون تومان است که حدود 100 میلیون تومان 
آن توسط شهرداری پرداخت شده است و مابقی 

پرداخت خواهد شد. تومان  میلیون  ماهانه 25 

شهرستان بیرجند بهترین عملکرد را در 
جشنواره رضوی داشته است

جشنواره  هشتمین  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
کتابخوانی  رضوی  افزود: این جشنواره در رده 
های سنی کودکان، جوانان و بزرگساالن و در 
سه قالب آنالین،مکتوب و مجازی برگزار شده 
است.نیازی ادامه داد: منابع جشنواره در رده سنی 
کودکان با عنوان” مهمان خراسان “ و “مژده 

گل”، در رده سنی بزرگساالن و رده جوانان “ما 
فرشته ایم”و”کاش تو را می دیدم” بوده است.
با  بیرجند  کتابخانه های عمومی  اداره  رئیس 
بیان اینکه شهرستان بیرجند بهترین عملکرد 
را نسبت به شهرستان های دیگر در جشنواره 
رضوی داشته است، از مشارکت 9 هزار و 458 
نفر از شهرستان بیرجند  در جشنواره رضوی 
سال گذشته خبر داد و افزود: میزان مشارکت 
بوده  نفر  امسال 12 هزار و 290  در جشنواره 
است که با توجه به بقیه شهرستان ها بیرجند از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است.نیازی با اشاره به 
موضوع پرداخت عوارض شهرداری بیان کرد: در 
این مورد قصد عدم پرداخت نداریم ولی تاکنون 
ابالغیه ای از طرف شهرداری دریافت نکرده ایم. 
وی اظهار کرد: برای جلب توجه خیرین به حوزه 
کتابخانه و همچنین استفاده از ظرفیت اوقاف در 
حال برنامه ریزی هستیم که  امیدواریم با حمایت 
شهرداری  به نتیجه برسد. رئیس کتابخانه های 
عمومی شهرستان بیرجند اظهار کرد: 27 انجمن 
انجمن  و  دارد  وجود  استان  در  ها  کتابخانه 
کتابخانه های شهرستان بیرجند بیشتر اوقات با 

حضور فرماندار و شهردار برگزار می شود.

گروه خبر-معاون استاندار گفت: این استان در 
جذب و پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 
و عشایری بعد از استان های کرمانشاه، هرمزگان 

و بوشهر در رتبه چهارم قرار دارد. 
مشیرالحق عابدی در نشست مشترک کارگروه 
تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک 
های استان اظهار کرد: این در حالی است که 
بیشتر استان هایی که دارای فعالیت های صنعتی 
هستند، دارای رتبه های باالی 10 بودند. وی 
افزود: چهار طرح ملی اشتغال در حوزه کشاورزی 
در حال بررسی است اما بعد از پیگیری های مکرر 
هنوز هیچ طرحی به پرداخت نرسیده که باید بانک 

های عامل جدیت بیشتری داشته  باشند. 
دوم  درصد   50 جذب  برای  کرد:  بیان  وی 
تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری بیش از 
12 مورد مکاتبه از طریق استانداری انجام شده 
اما انتظار داریم نمایندگان مجلس نیز مساعدت و 
رایزنی های ویژه ای داشته باشند. عابدی گفت: با 
انجام این مهم تسهیالت طرح های ملی بخش 
و طرح های  پرداخت می شود  نیز  کشاورزی 

موجود در بانک نیز به سرانجام خواهد رسید.

۱۱ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال
 به مددجویان کمیته امداد پرداخت شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( نیزگفت: 685 
طرح اشتغال با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد و 800 
میلیون تومان طی شش ماهه نخست سال جاری 
در استان اجرا شده است. سلم آبادی بیان کرد: 

زنجیره تولید با دو طرح شتر و شترمرغ توسط 
قرارگاه امیرالمومنین )ع( در 11 شهرستان کشور 
اجرایی می شود. وی با بیان اینکه طرح شتر در 
خراسان جنوبی در دست اقدام است، اظهار کرد: با 

توجه به  نوسانات بازار، طرح شترمرغ با مشکالتی 
مواجه شد. وی گفت: منابع اشتغال کمیته امداد 
بالغ بر 103 میلیارد تومان است. وی بیان کرد: 
273 طرح از محل صندوق والیت با اعتباری 
با چهار میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیالت 
اشتغال را دریافت کرده اند. سلم آبادی با اشاره 
به نظارت های انجام شده بر طرح ها افزود: در 
نیمه نخست سال جاری 931 مورد نظارت از 11 
طرح اجرایی انجام شده است.مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی)ره( افزود: 145خانوار از محل اجرای 
تسهیالت اشتغال خودکفا شده اند.وی همچنین 
بیان کرد: تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 78 

میلیارد تومان بوده که بین سه دستگاه کمیته 
امداد امام )ره(، بهزیستی و بنیاد شهید توزیع شده 
است. سلم آبادی با اشاره به سامانه کارا بیان کرد: 
739 طرح در این سامانه ثبت نام کرده اند که از 

این تعداد، 697 طرح با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد 
تومان تایید شده است.

طرح اشتغال پایدار در مناطق
 روستایی و عشایری پایش شود

مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
گفت: باید طرح اشتغال پایدار روستایی در مناطق 
روستایی و عشایری استان پایش شود.افضلی 
بیان کرد: خوشبختانه اطالع رسانی خوبی در 
زمینه سامانه کارا در مناطق روستایی و عشایری 
شده است. وی افزود: باید اجرای این طرح در 
محله های روستایی و عشایری پایش و تاثیر 

اجرای طرح بر منطقه مشخص شود.
افضلی با اشاره به دهگردشی های خود به زهاب 
نیروی  نقطه 160  این  در  بیان کرد:  نهبندان 
 بیکار وجود داشته که تنها سامانه کارا را پیشنهاد 

می کنیم. وی با بیان اینکه سران قوا مبلغ یک 
میلیارد دالر را مطرح کرده اند، اظهار کرد: با توجه 
به وجود ظرفیت کاری در استان، باید برای اخذ 

تسهیالت تالش شود.

۱35 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
پرداخت شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون تسهیالت 747 طرح 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری به مبلغ 135 
میلیارد و 600 میلیون تومان در استان پرداخت 
ابالغی  سهمیه  کرد:  بیان  وی  است.  شده 

پایدار روستایی و عشایری  اشتغال  تسهیالت 
تومان  میلیارد  نخست 118  مرحله  در  استان 
به 139  تومان  میلیارد  افزایش 21  با  که  بود 
میلیارد و 500 میلیون تومان رسید. وی گفت: از 
مجموع این تسهیالت 42.2 درصد سهم بانک 
کشاورزی، 20.2 درصد پست بانک، 19.2 درصد 
درصد سهم  و 18.2  امید  کارآفرینی  صندوق 
بانک توسعه تعاون در نظر گرفته شده است. 
رکنی گفت: در زمان حاضر یکهزار و 710 طرح 
اشتغال به مبلغ 530 میلیارد تومان و پیش بینی 
اشتغال 9 هزار و 630 نفر در دست بررسی بانک 
های عامل است. وی افزود: همچنین 856 طرح 
به مبلغ 174 میلیارد تومان و اشتغال پنج هزار 
و 810 نفر مصوب و 801 طرح به مبلغ 165 
میلیارد تومان و اشتغال چهار هزار و 941 نفر نیز 

در بانک ها انعقاد قرارداد شده است. 
وی به طرح کارورزی اشاره کرد و گفت: پیش 
بینی ثبت نام در طرح کارورزی استان امسال 
یکهزار و 500 نفر در 300 واحد پذیرنده بود اما 
استقبال خوبی نشد و تاکنون فقط 98 کاروز ثبت 
نام کرده اند. مدیرکل فنی و حرفه ای هم در این 
جلسه بیان کرد: طرح های اشتغال خوبی برای 
استان تعریف شده که نیاز به نیروی کار ماهر دارد.
خوشایند افزود: باید نیروها برای یادگیری و آموزش 
به اداره کل فنی و حرفه ای استان معرفی شوند.
وی خواستار تشکیل کمیته مهارت و آموزش شد 
و افزود: این کمیته باید ذیل کارگروه اشتغال و 

کمیسیون تخصصی بانک ها تشکیل شود.

 مدیرکل ورزش و جوانان گفت: بعد از 14 سال 
که از استان شدن خراسان جنوبی می گذرد هنوز 
استان سهم قابل توجهی در ورزش ملی ندارد. 
به گزارش ایرنا، مهران سرپرست روز گذشته در 
نشست ستاد ساماندهی امور جوانان بیرجند در 
فرمانداری افزود: وقتی کاروان های برجسته ملی 
مثل المپیک، بازی های آسیایی و غیره را به عنوان 
 نماد توسعه یافتگی ورزش یک منطقه مطالعه

 می کنیم این استان سهمی ندارد.
وی گفت: در حوزه مشارکت باشگاه ها که بر 
مبنای توسعه مشارکت بخش خصوصی و یکی از 
شاخص های توسعه یافتگی ورزش است، بخش 

خصوصی خیلی در این حوزه مشارکت ندارد.
ایجاد  و  ابزار  تولید،  حوزه  در  اظهارکرد:  وی 
زیرساخت و امکانات توفیقات خوبی حاصل شده 
و در برش های زمانی مختلف در استان رشد یافته 
که باید ارزش راهبردی داشته باشد و روش انجام 

کار را براساس سند توسعه ورزش استان که از ماه 
آینده رونمایی می شود، انجام دهیم.

وی بیان کرد: 2 هزار صفحه کار کارشناسی و 
برنامه ریزی در حوزه های مختلف توسعه ورزش 
شهری، روستایی، جشنواره ها، مسابقات ورزشی، 
مشارکت در سطح لیگ های ملی و ارتقای سهم 

ورزش استان در تیم های ملی انجام شده است.
سرپرست گفت:  از مولفه های مهم در کاهش 
آسیب های اجتماعی، غنی سازی اوقات فراغت، 
 کنترل هیجانات اجتماعی، ارتقای نشاط اجتماعی  و
های  مشارکت  افزود:  سرپرست  است.  ورزش 
اجتماعی، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، 
ازدواج  اوقات فراغت، اشتغال،  فضای مجازی، 
ستاد  فعالیت  اساسی  محورهای  از  هویت  و 
ساماندهی امور جوانان از سطح ملی تا استانی 
است. وی تصریح کرد: اگر امکانات در کنار هم 
قرار گیرد و از موازی کاری جلوگیری شود بخش 

عمده مشکل جوانان رفع می شود.
جوانان  موضوع  اصلی  محور  افزود:  سرپرست 
اشتغال است و از محوری ترین کارهایی که در 
دستور کار استان قرار دارد ارائه تسهیالت اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری است و دولت هم کمک 
خوبی در این حوزه دارد.وی گفت: امروز دستور کار 
ما این است باید 200 کارگاه آموزش قبل ازدواج را 

برای جوانان استان برگزار کنیم.

آگاهی نسبت به فضای مجازی 
در جامعه ضعیف است

فرماندار بیرجند  هم در این نشست گفت: آگاهی 
نسبت به فضای مجازی و سایبری در جامعه 
قشر  حوزه  این  قربانیان  بین  و  است  ضعیف 
تحصیلکرده هم بوده که مورد کالهبرداری قرار 
گرفته است. ناصری افزود: داشتن سواد دانشگاهی 
به تنهایی سبب مصونیت از آسیب فضای مجازی 

نیست و به همین دلیل بارها در کارگروه فرهنگی 
و اجتماعی استان تقاضا کردیم با همکاری پلیس 
فتا به عنوان کارشناس موضوع و دیگر دستگاه 
های مربوط در همه حوزه ها برای جوانان و سایر 
اقشار دوره های آموزشی برگزار شود.وی حوزه 
جرایم اینترنتی را که منجر به تشکیل پرونده می 
شود، بسیار مهم دانست و گفت: حوزه آسیب های 
اجتماعی مبتنی بر فضای مجازی حوزه ای دیگر 

است که کارکردهای آن متفاوت است. 

وی اظهار کرد: ستاد ساماندهی امور جوانان با 
هدف گذاری و تعیین محورها، مشکالت جوانان 
را بررسی می کند و با همبستگی که کارگروه 
ها در شهرستان و استان دارند آنها را به نتیجه 
عملیاتی می رساند. ناصری با ابراز این عقیده که 
دوره مشاغل سنتی به پایان رسیده است، گفت: در 
حوزه ایجاد اشتغال از محل بازیابی مهارت های 
گذشتگان در زمینه احیای صنایع دستی کارهای 

خوبی در شهرستان بیرجند انجام شده است.

کسب رتبه چهارم در جذب و پرداخت تسهیالت اشتغال

رشد 33 درصدی کمک های مردمی به نیازمندان

برنا- مردم نیکوکار خراسان جنوبی طی شش ماهه 
نخست سال جاری 21 میلیارد و 237 میلیون 
تومان به نیازمندان خراسان جنوبی کمک کردند 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 درصد 
رشد داشته است. مدیرکل کمیته امداد گزارشی از 
کمک های جمع آوری طی شش ماهه ابتدای سال 

جاری در جهت کمک به نیازمندان ارائه کرد.
سلم آبادی، مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی 
گفت: طی شش  ماهه ابتدای سال جاری مردم 
نیکوکار و نوع دوست استان 21 میلیارد و 237 
میلیون تومان به نیازمندان خراسان جنوبی کمک 
کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 

درصد رشد داشته است.

سلم آبادی مبلغ کمک های نقدی جمع آوری شده 
را 11 میلیارد و 548 میلیون تومان و کمک های 
غیرنقدی توسط خیران را 9 میلیارد و 689 میلیون 
تومان عنوان کرد و افزود: بیش ترین کمک های 
جمع آوری شده در قالب طرح های صدقات، ایتام 
فطریه،  مستحبی،  و  مال  زکات  محسنین،  و 
کفارات و غیره بوده است. وی در ادامه میانگین 
سرانه کمک هر نفر به امداد را 27 هزار و 620 
تومان و سرانه کمک هر خانوار به نیازمندان 
این نهاد را 94 هزار و 816 تومان عنوان کرد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: از 
درصد،   11 صدقات  جمع آوری شده  مبلغ  کل 
محسنین 30  و  ایتام  اکرام  درصد،  زکات 10 
درصد، کمک های مبتنی بر نیاز 49 درصد از کل 
درآمدهای شش ماهه را به خود اختصاص داده 
است. سلم آبادی خاطرنشان کرد: کمک های 
جمع آوری شده مردم متدین و نیکوکار استان بر 
اساس موازین شرعی در سرفصل های مختلف 
شامل خدمات درماني، فرهنگي، ازدواج، مسکن، 
و  حمایت  تحت  مددجویان  غیره  و  موردي 

نیازمندان هزینه می شود.
وی، پرداخت کمک با استفاده از گوشی تلفن 
همراه و با شماره گیری # 056*8877*، ارسال 
 ،8877 شماره  سر  به  متن  بدون  پیام  یک 
به  واریز   ،968877 گویای  تلفن  شماره گیری 
شماره حساب 0111676518005 نزد بانک ملی 
شعبه دادگستری بیرجند و مراجعه به سایت امداد 
به نشانیwww.emdad.ir از روش های جدید و 
نوین این نهاد در راستای کمک به نیازمندان استان 

در سریع ترین زمان ممکن عنوان کرد.
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 امام سجاد علیه  السالم فرمودند:
ُة الُمسلِمیَن ...وبِنا یُنِزُل الَغیَث ، وبِنا یَنُشُر الرَّحَمَة ، ویُخِرُج بََرکاِت األَرِض ، ولَوال ما فِي  نَحُن أئِمَّ

األَرِض مِنّا لَساَخت بِأَهلِها
ما امامان مسلمانان هستیم ... و باران را به سبب ما فرو می فرستد و رحمت را در پرتو وجود ما می پراکند 

و برکتهای زمین را بیرون می دهد و اگر کسی از ما در زمین نمی بود اهل خود را فرو می کشید. 
)آمالي الصدوق ، ص 156 ، ح 15(

اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید درمدیریت آب
به همت گروه عمران دانشگاه بیرجند و با همکاری گروه مهندسی آب و گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می شود: 

امین جم - دبیر همایش ملی مدل سازی و فناوری 
های جدید در مدیریت آب صبح پنجشنبه در نشست 
مطبوعاتی اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری 
های جدید در مدیریت آب، با بیان اینکه از میان 609 
و  ممنوعه  دارای وضعیت  ایران، 390 دشت  دشت 
ممنوعه بحرانی هستند و کسری تجمعی آبخوان های 
آب زیرزمینی کشور به 130 میلیارد مترمکعب رسیده 
که حدود 106 میلیارد مترمکعب از این کسری در 
20 سال اتفاق افتاده است و هر سال نیز رقمی حدود 
6 میلیارد مترمکعب به کسری مخازن آب زیرزمینی 
کشور اضافه می شود و خراسان جنوبی نیز با 25 
دشت  بیشترین  دارای  های  استان  صدر  در  دشت 
های ممنوعه و ممنوعه بحرانی است. وی ادامه داد: با 
استفاده از فناوری های جدید در مدیریت آب از قبیل 
پایش از راه دور منابع آب و مدل سازی و استفاده از 
حسگرهای کشف نشت آب می توان به حل مشکل 

آب کمک شایان توجهی کرد.
سرانه مصرف آب روزانه هر فرد در استان باالتر 

از میانگین جهانی 
ابوالفضل اکبرپور بیان کرد: 30 درصد از آب شرب 
توزیع هدر  و  فرسوده  از طریق شبکه   تصفیه شده 
می رود. میانگین مصرف آب آشامیدنی در جهان 142 

لیتر در روز به ازای هر نفر است که در ایران 256 لیتر 
در روز به ازای هر نفر است که در خراسان جنوبی 
نیز باالی 200 لیتر در روز به ازای هر نفر می باشد. 
وی آگاهی مردم در مدیریت آب و کاهش مصرف آب 
و استفاده از فناوری های جدید را از جمله اهداف 
های  فناوری  و  سازی  مدل  ملی  همایش  برگزاری 
جدید در مدیریت آب دانست و افزود: این همایش 
29 و 30 آبان ماه سال جاری در بیرجند برگزار می 
شود. دبیر همایش ملی مدل سازی و فناوری های 
جدید در مدیریت آب افزود: در این همایش به دنبال 
روش هایی کم هزینه با استفاده از فناوری های جدید 
هستیم تا در مصرف آب صرفه جویی جدی شود. 

ارسال ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه همایش 
اکبرپور بیان کرد: مدل سازی در آب های سطحی و 
زیرزمینی، سیستم های انتقال آب، پدافند غیر عامل در 
مدیریت آب و فناوری نوین در کاهش کیفی آب از جمله 
محورهای همایش است. وی ادامه داد: این همایش 
ملی بوده و از همه دانشگاه های کشور در رشته های 
مهندسی آب، عمران کشاورزی با گرایش آبخیزداری 
در آن حضور دارند. وی با بیان اینکه تاکنون 150 مقاله 
به دبیرخانه همایش ارسال شده است، افزود: این مقاله 
ها با داوری 32 نفر از هیئت داوران بررسی می شود. 

بسیار  تواند  می  مردم  آگاهی  و  رسانی  اطالع 
تاثیرگذار  باشد 

دبیر اجرایی همایش ملی مدل سازی و فناوری های 
های  برنامه  به  اشاره  با  نیز  آب  مدیریت  در  جدید 
جانبی این همایش بیان کرد: برگزاری نشست های 
تخصصی اعم از انتقال آب از دریای عمان به استان، 
برگزاری چهار کارگاه تخصصی و عملیاتی در حوزه 
مدیریت آب و ایجاد نمایشگاه تخصصی آب از جمله 
برنامه های جانبی این همایش است. محمد اکبری 
افزود: شرکت کردن دانشجویان در این همایش، امتیاز 
مثبتی برای آن ها خواهد بود. وی با بیان اینکه با 
توجه به هزینه ها و نیازهای مالی، کمیته مالی این 
همایش خوشبختانه توانست با بیش از 20 مجموعه 
تفاهم نامه همکاری امضا کند، ادامه داد: بخش عمده 
اسپانسرها از بخش خصوصی و بخشی از سازمان های 
دولتی هستند. دبیر اجرایی همایش ملی مدل سازی 
و فناوری های جدید در مدیریت آب با اشاره به اینکه 
قرار است از آنچه در حوزه فناوری در خصوص آب، 
تحقیق و تولید شده است، را به دست آورده و در 
اختیار مسئوالن بگذاریم، ادامه داد: اطالع رسانی و 
آگاهی مردم می تواند بسیار تاثیرگذار بوده و کمک 

شایانی در بحث مدیریت مصرف آب کند.

عکس: جواد دهیری

بـه اطـالع همشهریـان عزیـز می رسانـد:
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 خیریه هیئت ابوالفضلی

به خانم فوق دیپلم معماری مسلط به اتوکد جهت کار در 
دفتر طراحی نیازمندیم. 099۱0۷2۴89۷ - 32232809


