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2طرح خداقوت در دانشگاه بیرجند برگزار شد5پایان پروژه ی فاضالب بیرجند را جدی تر دنبال کنید3احیای هنری سنتی با  طنین صدای شعر و دعا

عکس :  کاظمی تبار

اقدام  دیر هنگام
 فرمانده پلیس راه کشور در شورای ترافیک استان درباره آخرین وضع محور قاین - بیرجند اظهار نظر کرد:

*محور نهبندان - سربیشه بیشترین سهم حوادث جاده ای استان را داشته است
*متوفیان حوادث جاده ای  ۷۹درصد افزایش یافت

* مهرآیین

تابستان داغ وآدمهای سرد 
تصویر عقابی که روی دست محیط بان 
یزدی می نشیند و از شیلنگ آب می 
خورد از زیباترین و البته غم انگیز ترین  
در فضای مجازی  که  است  تصاویری 
توسط مدافعان حقوق حیوانات منتشر شده 
است. چند روز پیش آشنایی می گفت که 
در روستایشان سگ های تشنه لوله های 
پالستیکی  بین مزارع را  از شدت عطش 
چنان گاز گرفته اندکه  رد دندان هایشان 
به وضوح روی آنها پیداست. می گفت 
وقتی در حیاط خانه شان آبی روی زمین 
یا درظرفی می ریزد گنجشک ها  بی پروا 
از خطر و حضور آدم ها برای خوردن آب 
هجوم می آورند. همو می گفت که علت 
... مشروح در صفحه 2 برکتی ها  بی 

 

 

 

اگر بلوغ مردم قابل قبول 
است پس نیاز به قیم ندارند

صفایی فراهانی:

صفحه  2

برخی برای رضای خدا 
در انتخابات ثبت نام نکنند

حدادعادل:

دهه اخیر دوره بره کشان 
بود برای اصولگراها

محمد مهاجری:

صفحه  2

صفحه  2

صفحه  5

۱۰ تیرماه، روز صنعت و معدن 
را به کلیه فعاالن، سرمایه گذاران و تالشگران این عرصه تبریک 
عرض نموده و از تالش های بی دریغ و ستودنی تمامی مسئوالن 

که موجبات شکوفایی و رونق این عرصه را فراهم آورده
 کمال تشکر و قدردانی را داریم.

شرکت آزمایشگاهی،  استخراجی آذر ققنوس

مهربان باشیم آدم ها زود می میرند
دهم تیرماه یادآور خاطره تلخ 

درگذشت عزیزمان مرحوم

 غالمرضا سلیمی خراشاد
 می باشد و اکنون که در میان ما نیست

 با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.

خانواده هـای سلیمـی خراشـاد

اجرای نمای آلومینیوم 
فروش ورق

 09151۶55537  -  بلوچی

به تعدادی آرماتور 
و قالب بند نیازمندیم.

0915۶180420

جناب آقای حاج محمد حیدری
درگذشت برادر عزیزتان

 ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده 
و سالمتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی و خانواده محترم تان

 از درگاه حق تعالی خواهانیم.

از طرف برادران پردلی

به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومه حاجیه رقیه صفاریون پور
همسر حاج محمدحسین عسکری

جلسه یادبودی امروز دوشنبه ۹8/۴/10 از ساعت 1۷:15 الی 18:15 در محل  هیئت 
محترم ابوالفضلی)مصلی(برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی مایه دلگرمی ماست.

خانواده های: عسکری ، صفاریون پور، مودی،رضاپور و سایر فامیل وابسته

خاندان محترم حیدری 
دوست بزرگوار جناب آقای حسن حیدری

 مصیبت درگذشت برادر عزیزتان

زنده یـاد علی حیـدری
 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات

 و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
سامان اکبرپور - نازنین صمیمی

جناب آقـای محمد حیـدری
ریاست محترم  اتحادیه و همکار محترم جناب آقای حسن حیدری

درگذشت برادر گرامی تان زنده یاد علی حیدری 
را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از خداوند منان رحمت الهی

 برای آن مرحوم و صبر بازماندگان را مسئلت داریم.
اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار

خانـدان محتـرم حیـدری
با قلبی ماالمال از اندوه ضایعه درگذشت برادر گرامی تان 

را حضور شما عزیزان تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد یکتا صبر الهی برای قلب های داغدار 
بازماندگان و آمرزش و آرامش بی انتها برای روح بلند و پاک آن مرحوم مسئلت می نماییم.

شرکت آذین شانه - بذرکاران

 جناب آقای سید محمدرضا علیزاده
دبیر کل  محترم 

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

انتخاب شایسته جناب عالی را به عنوان دبیر کل این اتاق برای                       
چهارمین دوره متوالی که مبین درایت، شایستگی و توانمندی 
اجرایی شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه 
خداوند سبحان،سربلندی و توفیق روز افزون تان را آرزومندیم. 

                         پرسنل اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

مردان خدا چه با صفا می میرند
دل باخته در راه خدا می میرند

گویی که رسیده حکم آزادی شان 
خندان لب و با میل و رضا می میرند

به مناسبت سومین روز درگذشت 
پدری عزیز و همسری مهربان بزرگ خاندان 

شادروان حاج محمد جم
 )ارتشی بازنشسته(

 جلسه ترحیمی فردا سه شنبه ۹8/۴/11 از ساعت 
1۷ الی 18 در محل مسجد امام حسین )ع( 

واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی مایه دلگرمی ماست.

خانواده های: جم، یزدانی، سلمانی، آزیر، مختاری و فامیل وابسته

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

۱۰ تیرماه ، روز صنعت و معدن 
را خدمت جناب عالی و تمامی فعاالن عرصه صنعت و صنعتگران پرتالش تبریک گفته

 و از خداوند سبحان توفیق روز افزون و موفقیت شما را مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سیمان باقران

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

به پاس تالش های خستگی ناپذیر و حمایت های ارزشمند جناب عالی و همکاران محترم تان 
در راستای پیشرفت و توسعه صنعتی استان ۱۰ تیرماه ، روز ملی صنعت و معدن 
را حضور شما و کلیه همکاران و کارآفرینان عرصه صنعت و تولید تبریک عرض نموده 

 و توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

                            مدیریت شعب بانک تجارت خراسان جنوبی

آگهی مزایده عمومی به شماره 10980034۶3000004  استانداری خراسان جنوبی
شرح در صفحه 3
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پیش بینی قیمت میوه در هفته آینده
 
فارس - علی حاج فتحعلی، با بیان اینکه هفته آینده قیمت میوه در بازار کاهش بیشتری خواهد داشت، گفت: با توجه به گرمای هوا و رسیدن 
فصل برداشت در تعدادی از استان ها، عرضه بیشتر شده و قیمت میوه در بازار کاهش می یابد. وی با بیان اینکه قیمت میوه طی هفته گذشته 
کاهشی بوده است، گفت: تنها قیمت سیب زمینی نسبت به هفته های گذشته افزایش داشته که با رسیدن فصل برداشت قیمت افت خواهد داشت.

بهبود کارآمدی تحصیلی و توانمند سازی دانشجویان در بازه امتحانات

و  بهداشت، درمان  نسرین کاری - رئیس مرکز 
مشاوره دانشگاه بیرجند در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: 
طرح خدا قوت برای بهبود کارآمدی تحصیلی در زمان 
امتحانات توسط دفتر مرکزی مشاوره و سالمت به 
 مراکز مشاوره  ابالغ و در دانشگاه بیرجند اجرایی شد.
دکتر میترا راستگو مقدم عنوان کرد:  در این طرح، 
پیشنهاد شده به منظور حمایت روانی- اجتماعی از 
دانشجویان در زمان امتحانات برنامه هایی در دانشگاه 
های سراسر کشور راه اندازی شود تا دانشجویان با 
آمادگی بیشتر و اضطراب کمتری با امتحانات روبه رو 
شوند. وي افزود: به این منظور مرکز مشاوره دانشگاه 
بیرجند با همفکری و همگامی سایر واحدهای مربوط 
در دانشگاه تالش گسترده ای را  برای  اجرای هر 

چه بهتر طرح به انجام رساند.
برگزاری سلسله سخنرانی هایی با هدف 

بهبود روش مطالعه 
برای  آمادگی  های  سخنرانی  سلسله  برگزاری 
امتحانات با هدف بهبود روش های مطالعه، تغذیه 
و تمرینات بدنی در زمان امتحانات توسط استاد 
دانشگاه عالمه طباطبایی و اعضای هیئت  علمی  
دانشگاه بیرجند  از جمله برنامه های این طرح می 
باشد.  رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره با بیان 
اینکه در این طرح کارگاه فنون مشاوره تحصیلی با 
تاکید بر آمادگی برای امتحانات توسط دکتر سعدی 
پور استاد دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد، خاطر 
نشان کرد: این کارگاه با حضور جمعی از اساتید و 
دانشگاه  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان 

بیرجند و مشاوران استان برگزار شد.

راستگو مقدم تاکید کرد: در این کارگاه 4 ساعته به 
مباحثی پیرامون افت تحصیلی و علل چندوجهی 
آن، هوش و انگیزش و راه های تقویت آن، هدف 
و برنامه ریزی و اصول و فواید آن، تمرکز و دقت، 
مدیریت زمان و مهارت های مطالعه و امتحان دهی 

پرداخته شد.
وی اطالع رسانی از طریق گفتگوهای حضوری 
و پخش بروشور توسط مشاوران خوابگاهی برای  
کمک به دانشجویان برای کنترل استرس، اضطراب 
و مدیریت زمان در امتحانات را از دیگر فعالیت های 

دانشگاه بیرجند عنوان کرد. 
 رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه 
بیرجند از راه اندازی کانال اطالع رسانی با عنوان 
حیطه  در  هایی  پیام  ارسال  و  قوت  خدا  طرح 
روانشناسی، بهداشت، تربیت بدنی به عنوان یک 

فعالیت دیگر یاد کرد. 
ارائه خدمات در حوزه پزشكي و سالمت 

به دانشجویان 
وی گفت: در بازه امتحانات همچنین پزشک طبق 
برنامه اعالمی در بعدازظهرها و روزهای پنجشنبه 
ارائه خدمات حوزه پزشکي و  به  حضور داشته و 

سالمت به دانشجویان پرداخته اند .
پخش نواهای آرام بخش در زمان انتظار 

دانشجویان قبل از شروع امتحان
 به گفته این مقام مسئول مجموعه ای از نواهای 
آرام بخش برای پخش در زمان انتظار برای امتحان 
اجرا در زمان  برای  به دانشکده ها  و تحویل آن 
امتحانات نیز تهیه شد.  راستگو مقدم همچنین یادآور 
شد: نمایشگاه نشاط در امتحانات با همکاری مرکز 
بهداشت و درمان، مدیریت تربیت بدنی و دانشکده 
های ذیربط در دانشگاه برگزار شد. وی با بیان اینکه 
در این نمایشگاه که با هدف اطالع رسانی در حیطه 
برای  بدنی  تربیت  و  بهداشت  روانشناسی،  های 
آمادگی در امتحانات برگزار شد، همزمان برنامه های 
متنوعی از قبیل مسابقات ورزشی شامل )فوتبال 
دستی، دارت، شطرنج، فریز بی و برج هیجان( نیز 

اجرا شد تا نشاط الزم در دانشجویان تقویت شود. 
وی تاکید کرد: تهیه بروشورهای روش های مطالعه، 
آموزش خودآرام سازی، بازی های شناختی )با هدف 
تقویت تمرکز و حافظه( ، کنترل فشار خون، جذب 
همیار بهداشت، ارائه آموزش های کوتاه برای تمرین 
های بدنی در زمان امتحانات از دیگر  فعالیت های  

به عمل آمده در این نمایشگاه بود.

طرح خداقوت در دانشگاه بیرجند برگزار شد

     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

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی  

نبش رجایی 15 
0۹155۶1۴۸۸0  

آگهی استفاده از حق تقدم شرکت رایانه بیرجند )سهامی خاص(
 ثبت شده به شماره ۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۴۴۹۴

به اطالع کلیه سهامداران شرکت رایانه بیرجند )سهامی خاص( می رساند:
در راستای ماده ۱۶۹ اصالح قسمتی از قانون تجارت و براساس مصوبه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ ۹۸/۴/۴ مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ 
۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم ۱۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام از طریق آورده نقدی 
افزایش یابد لذا هر یک از سهامداران محترم که تمایل به افزایش سرمایه را دارند می توانند 
حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ نشر آگهی برای خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه به 
نسبت سهامی که مالکند به ازای هر سهم مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به صورت نقدی به حساب 
شماره ۹۹۰۸۰۲۲۰۵۳۳۷ بانک سپه مدرس واریز و فیش را به دفتر شرکت واقع در بیرجند 
بلوار غفاری، نبش خیابان فرهنگ، ساختمان مرکز کامپیوتر فرهنگ، طبقه اول، کدپستی 
۹۷۱۷۹۱۴۶۷۸ تحویل و رسید دریافت نمایند. الزم به ذکر است چنانچه در پایان مهلت 
مقرر هر یک از سهامداران نسبت به استفاده از حق تقدم خود اقدام ننمایند هیئت مدیره 
مجاز خواهد بود حق تقدم های استفاده نشده بابت افزایش سرمایه و پاره سهم های ایجاد 
شده را به سایر متقاضیان اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید و این انصراف به منزله 

سلب حق تقدم خویش در خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه می باشد.
هیئت مدیره شرکت رایانه بیرجند

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قیمه و سیب زمینی  دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

آگهی مزایده عمومی به شماره 1098003463000004
 در اجرای ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۱۶۶۸۹ ت ۴۵۰۵۹ ه مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۸ هیئت 
محترم وزیران درخصوص فروش سوخت سهمیه مرزنشینان، بر اساس صورتجلسه سی و 
نهم کارگروه مرکزی فروش سوخت و مصوبات کارگروه فروش سوخت استانی، استانداری 
 خراسان جنوبی در نظر دارد جهت بهره مندی مشمولین این طرح سهمیه سوخت مرزنشینان
)به میزان۱۰ میلیون لیتر( با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت و با شماره مزایده ۱۰۹۸۰۰۳۴۶۳۰۰۰۰۰۴ به فروش رساند. 
  زمان انتشار در سایت: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰ صبح               

  آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: ۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۱۳    
 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۱۳:۳۰    

 زمان بازگشایی : ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۹ صبح
زمان اعالم به برنده : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۸ صبح. ضمنا برگزاری مزایده صرفا از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد 

مزایده،  پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده در بستر سامانه انجام خواهد شد.
شرایط شرکت کنندکان در مزایده: ۱- تابعیت جمهوی اسالمی ایران  ۲- توان اجرایی 
متناسب در خصوص اجرای فرآیند تخلیه و حمل فرآورده ۳- دارای کارت پیله وری و یا کارت 
بازرگانی معتبر باشد. ۴- توان مالی متناسب با خرید سهمیه با گردش حساب بانکی ۶ ماهه 
منتهی به تاریخ برگزاری مزایده به میزان حداقل ۳۹۰ میلیارد ریال ۵- عدم هرگونه بدهکاری 
مالی به دستگاه های اجرایی از جمله بدهکاری مالیاتی  و معوقات بانکی متقاضیان باید نسبت به 
ارائه ضمانت نامه بانکی) تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار( یا واریز مبلغ ۹.۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره ۲۱۷۱۱۳۲۱۰۱۰۰۳ با عنوان تمرکز 
وجوه سپرده استانداری خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی اقدام و اصل ضمانت نامه 

یا فیش واریزی را ضمیمه مدارک خود ارسال نمایند.
استانداری خراسان جنوبی

تولید کننده انواع شانه تخم مرغ در سایز و رنگ هاي مختلف

طــوس  شــانه 

آدرس: بیرجند- شهرک صنعتي - نبش بلوار تولید و نوآوران 
تلفن: 32255119- 32255118- 056  همراه:09151611476

قابل توجه ادارات ، بانک ها و ارگان های دولتی و خصوصی 
خرید و بازیافت کارتن و کاغذ با بهترین قیمت پیشنهادی

تابستان داغ وآدم های سرد

* مهرآیین

تصویر عقابی که روی دست محیط بان یزدی می 
نشیند و از شیلنگ آب می خورد از زیباترین و البته 
غم انگیز ترین  تصاویری است که در فضای مجازی 
توسط مدافعان حقوق حیوانات منتشر شده است. 
چند روز پیش آشنایی می گفت که در روستایشان 
سگ های تشنه لوله های پالستیکی  بین مزارع 
را  از شدت عطش چنان گاز گرفته اندکه  رد دندان 
پیداست. می گفت آنها  به وضوح روی   هایشان 
وقتی در حیاط خانه شان آبی روی زمین یا درظرفی 
می ریزد گنجشک ها  بی پروا از خطر و حضور آدم 

ها برای خوردن آب هجوم می آورند. 
بارانی  برکتی ها و بی  همو می گفت علت بی 
ها همین است در روستاها با ایجاد شبکه های 
برای  اندک جایی  لوله ها که  قالب  در  آبرسانی 
استفاده پرندگان و چرندگان و سایر حیوانات پیش 
بینی نشده است فقط خودمان و منافع خودمان را 
دیده ایم و فراموش کرده ایم که حیوانات زبان 
بسته هم سهمی از این آب دارند. در شهرها وضع 
آپارتمانی و  از این هم بدتر است در خانه های 
عطش  رفع  برای  امکانی  کمترین  حیاط  بدون 
گربه ها ، گنجشک ها و قمری ها این حیوانات 
هم زیست انسان ها نیست. در محیط شهری هم 
سگ های نگون بخت که از آنها به عنوان سگ 
ولگرد یاد می شود کمتر امکانی برای دسترسی به 
آب دارند.گرمای هوا این روزها تا 40 درجه رسیده 
است و پیش  بینی می شود در روزهای  آینده 
بیشتر هم شود. گرما همانطور که برای آدمها ضرر 
دارد برای حیوانات هم مضر است با این تفاوت 
که انسان ها امکانات ویژه ای برای رهایی از آن 
دارند. اما حیوانات در بیابان ها، روستاها و شهرها 
از  اند و حاال پس  کامال در این زمینه بی دفاع 
خشکسالی بیست ساله و بستن مسیر لوله ها و 
این  درباره  باری  تاسف  خبرهای  آبشخور،  نبود 
مخلوقات زبان بسته خدا به گوش می رسد. سالی 
پیش از این خبرهایی از کور شدن شترها در بیابان 
مقاومتش  که  حیوانی  شد  منتشر  نهبندان  های 
 . است  بوده  المثل  ضرب  آبی  بی  برابر   در 
این خبرهای دردناک در حالی به گوش ما می 
با  مسئوالن  هم  و  مردم  هم  متاسفانه  که  رسد 
سردی به آن می نگرند وکمتر مسئولیتی در این 

باره احساس می کنند.
مخلوقات  اشرف  اصطالح  به  این  انسان  حاال   
چنان خود بین شده است که جز منافع خود به چیز 
دیگری نمی اندیشد.  آثار سوء این رفتار البته در 
چرخه طبیعت به خود او باز می گردد اما آدم های 
بی تدبیر وکوته بین قادر به دیدن افق های بلند و 
درک زبان علم نیستند و متاسفیم که بگوییم این 
آدم ها روز به روز زیاد تر می شوند، اما در این میان 
چاره چیست؟ چند روز پیش واعظی در محفلی 
سخن از ثواب خدمت به خلق  می گفت و این 
که این خلق الزاما آدم ها نیستند و همه مخلوقات 
خدا را شامل می شوند. او می گفت بسا کسانی 
که به واسطه احسان اندکی به حیوانی بخشیده 
می شوند و از جهنم نجات می یابند.خوشبختانه 
احادیث فراوانی در این باره داریم و سیره و روش 
به  نیکی  بر  تاکید  )ع( شاهد  وائمه  پیامبر )ص( 
حیوانات است. با این اشاره به نظر می رسد اولین 
شد  ذکر  که  موضوعی  در  جویی  چاره  برای  جا 
محافل مذهبی است که همچنان نقش آموزشی 
و  روستایی  فضاهای  در  دارد.  را  خود  تربیتی  و 
مردم  نقش  البته  به طبیعت  نزدیک  و  عشایری 
روستاها، جهاد سازندگی و محیط زیست و آب 
روستایی پر رنگتر می شود متاسفانه در طراحی 
روستاها   آب  شبکه  در  اخیر  های  سال  های 
آبشخورهایی  ایجاد  برای  بینی  پیش  مشخصا 
برای حیوانات نشده است که در این زمینه باید 
در  کار شوند.  به  مردم دست  و  ها  سازمان  این 
شهرها نیز اطالع رسانی عمومی از طریق رسانه 
محل  یا  ویالیی  منازل  در  است.  ضروری  ها 
های مناسبی از حواشی خیابان ها، حوض ها و 
آبنماهای پارک ها یا زمین های رها امکان پیش 
بینی محل هایی برای تامین آب برای حیوانات 
است که شهروندان، شهرداری و فعاالن محیط 
 زیستی می توانند در این زمینه پیشقدم شوند .
روزهای گرم تابستان تازه شروع شده است در این 
روزها احسان به دیگر مخلوقات خدا را فراموش 
نکنیم و به یاد داشته باشیم ما اشرف مخلوقاتیم 
پس در شان اشرف مخلوقات رفتار کنیم.               

وعده تازه ترامپ به مکرون؛ 
»توافق پاریس« در ازای »برجام«

ازای  در  است که  داده  وعده  به مکرون  ترامپ   
همراهی مطلق با سیاست های برجامی کاخ سفید 
و ترغیب ایران نسبت به دادن امتیازات جدید در 
و  آب  توافق  به  منطقه ای،  و  موشکی  حوزه های 

هوایی پاریس باز خواهد گشت.

تمجید بلومبرگ از زنگنه: از بدترین 
شرایط بهترین را می سازد

با اشاره به نشست هفته آینده اوپک و  بلومبرگ 
این  در  ایران  احقاق حقوق  برای  زنگنه  مأموریت 
نشست نوشت: وزیر نفت ایران ثابت کرده قادر است 
از بدترین شرایط بهترین را بسازد. هدف او این است 

که نشان دهد ایران را نمی توان دست کم گرفت.

وضعیت فعلی اینستکس کافی نیست

تخت روانچی ، اینستکس را همچون ماشینی بسیار 
زیبا اما بدون بنزین توصیف کرد و گفت: وضعیت 

فعلی اینستکس کافی نیست.

رایزنی اصالح طلبان با دفتر رهبری

مازنی، از چهره های اصالح طلب ، می گوید: رهامی به 
عنوان یک شخصیت اصالح طلب با هماهنگی  کمیته 
راهبردی اصالحات ، با چهره ها و نهادهای مختلف 
تاثیرگذار در اداره کشور به خصوص در مورد انتخابات 
جلساتی را برگزار کرده است که از جمله آن مذاکراتی 
است که با آقای کدخدایی و بعضی از مسئولین در دفتر 

نهاد مقام معظم رهبری صورت گرفته است.

حدادعادل: برخی برای رضای
 خدا در انتخابات ثبت نام نکنند

غالمعلی حداد عادل  گفت: خوب است که امسال 
برخی برای رضای خدا احساس تکلیف شرعی نکنند 
و فداکاری کنند تا زمینه برای رسیدن به گزینه یا 

گزینه های مشترک هموار شود.

10 سال اخیر دوره بره کشان بود
 برای اصولگراها

محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در توئیتی نوشت: 
آقای آملی الریجانی با تکذیب اظهارات علیه یک 
مدیر سابق قوه قضاییه، گوینده آن یعنی آقای زاکانی 
را اصولگرانما خوانده، چقدر دیر شده. کاش ایشان در 
سال های ریاستش برخورد می کرد با اصولگرنماهایی 
هی...؛  و  زدند  تهمت  هی  و  گفتند  دروغ  هی  که 
10 سال اخیر دوره بره کشان بود برای اصولگراها.

سیه رو شود هر که در او غش باشد

پروانه سلحشوری گفت: اقلیتی صاحب رسانه و قدرت 
در پشت پرده وجود دارد که به دنبال مشوش کردن 
فضا هستند و گرنه سیه رو شود هر که در او غش باشد.

اگر بلوغ مردم قابل قبول است
 پس نیاز به قیم ندارند

نظارت  از  انتقاد  با  سیاسی  فعال  فراهانی؛  صفایی 
استصوابی  در انتخابات گفت : وقتی می گویند مردم 
کشور بالغ اند؛ وقتی توقع دارند آنها در رویدادهای 
مختلف سیاسی مشارکت داشته باشند باید این نگاه 
را در همه حوزه ها به آنها داشته باشند؛ اگر بلوغ آنها 

قابل قبول است پس نیاز به قیم ندارند.

توزیع فصلی 4 بسته حمایتی
 جدید در دستور کار دولت

مهر- گرچه سال پیش دولت هیچ گونه شفافیت و 
نظمی در پرداخت بسته حمایتی نداشت با این حال 
رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت 4 بسته 
حمایتی جدید مختص هر فصل برای سال جاری 
خبر داده است. این در حالی است که فصل بهار به 
اتمام رسیده و اگر قرار است دولت برای هر فصل، 
بسته حمایتی اختصاص دهد اواًل باید منبع تأمین 
اعتبار برای پرداخت این بسته ها را مشخص کند و 
از سوی دیگر به صورت منظم و دقیق بسته مذکور 
را به اقشار مختلف پرداخت کند تا حداقل کمکی 
هرچند جزئی به مردم کند نه اینکه همچون سال 
گذشته پرداخت یک بسته ۲00 هزارتومانی ۵ ماه 
طول بکشد و شفافیتی در نحوه و میزان واریز وجود 

نداشته باشد.

وزیر اقتصاد: با حساب های بانکی 
اجاره ای برخورد می کنیم

برنامه های در  دارایی درباره  اقتصادی و  امور  وزیر 
دست اجرا برای مقابله با حساب های بانکی اجاره ای 
که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می شود، 
اظهار کرد: در حال شناسایی و مقابله با حساب های 
بانکی اجاره ای هستیم. فرهاد دژپسند با بیان اینکه 
آماری از این حساب های اجاره ای نداریم، تاکید کرد: 

باید با این نوع حساب ها برخورد شود.

نظر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
برای کاهش قیمت دالر

اقتصادی مجلس  بهمنی عضو کمیسیون  محمود 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه بازار متشکل ارزی 
باید هر چه سریع تر فعالیت خود را آغاز کند، گفت: این 

مسئله منجر به تثبیت و کاهش قیمت دالر می شود.

تخلف چند صد میلیاردی 
صرافان در سامانه نیما

مهر- دالالن با ترفندی جدید برای کالهبرداری 
»نیما«  در  بار  این  خطرناکی  دام  واردکنندگان،  از 
واردکننده   ۵0 حدود  پرونده  اکنون  و  گسترانده اند 
بانک  کل  رئیس  تصمیم  منتظر  مالباخته،  رسمی 

مرکزی و وزیر صمت است.

نوبخت: نفت و بنزین باید
 از بودجه خارج شوند

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در 
حساب توییتری خود نوشت: » برای آینده و در امان 
بودن از شوک هایی که هر از گاهی با تغییر قیمت 
نفت و بنزین در جهان رخ می دهد باید این اقالم از 

بودجه خارج شود.

هزینه3 هزار دالری
 هر زائر حج تمتع 98

میزان- رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت 
هالل احمر گفت: هر زائری که اعزام می شود باالی 
۵0 تا ۶0 میلیون هزینه می کند. هزینه  وابسته به 

دالر است. هر زائر حدود ۳ هزار دالر هزینه دارد.

ریزش 220.000 تومانی قیمت سکه

خبرآنالین - هر قطعه سکه تمام بهار آزادی دیروز 
بازار 4 میلیون و ۵۵0 هزار تومان قیمت خورد  در 
که نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته یعنی 
چهارشنبه کاهش ۲۲0 هزار تومانی را نشان می دهد. 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در این روز 4 میلیون 
و ۷۷0 هزار تومان معامله شد. بر اساس این گزارش 
سکه طرح قدیم نیز به قیمت 4 میلیون و 404 هزار 
تومان در بازار معامله شد. نیم سکه و ربع سکه نیز به 
ترتیب به قیمت ۲ میلیون و ۳۷۳ هزار تومان و یک 

میلیون و ۵۷۲ هزار تومان اعالم شد.

نرخ دالر ثابت ماند

تسنیم- قیمت دالر در صرافی های بانک ها بدون تغییر 
نسبت به روز کاری قبل 1۲ هزار و ۹۵0 تومان تعیین 
شده است.این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت 1۲ هزار 
و 8۵0 تومان خریداری می کنند.برهمین اساس قیمت 
فروش یورو در صرافی های بانک ها، 14 هزار و 8۵0 
تومان اعالم شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این 

صرافی ها 14 هزار و ۷۵0 تومان است.

یک ماه مصرف آب در خانه
 به اندازه هزینه یک ساندویچ

تسنیم- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب منطقه 
تهران  در  خانگی  مشترک  هر  گفت:  تهران   ۲
آب  پول  تومان  هزار   1۶ متوسط  طور  به  ماهانه 
می دهد، به عبارتی قیمت یک ماه مصرف آب در 
ساندویچ  یک  تهیه  هزینه  با  برابر  خانگی  بخش 
می  شبکه،  هوشمندسازی  با  افزود:  وی  است. 
توان در راستای مدیریت مصرف به صورت بهینه 
هر  که  کنیم  کنترل  می توانیم  یعنی  کرد،  اقدام 
شود. مشترک  کنتور  وارد  آب  است  الزم  اندازه 
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درگذشت مادر دو  شهید  در استان

مادر شهید مهدی بخشایش و مادر شهید هیبت ا... آهنی به فرزندان شهیدشان پیوستند.مرحومه فاطمه مشهوری مادرشهید مهدی بخشایش، در87 سالگی   در  بشرویه 
در اثر کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت. شهید مهدی بخشایش در سال 65  در عملیات کربالی ۴ در منطقه ام الرصاص به مقام شهادت نایل آمد. مرحومه شرف 
آهنی مادر شهید هیبت ا... آهنی  نیز در 8۴ سالگی در اثر بیماری و کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت.مراسم تشییع پیکر این مرحومه روز گذشته در بیرجند برگزار شد.

واقعا در تعجبم از این همه هماهنگی! بین دستگاه ها 
 و اداره های بیرجند. اول میان با هزار زحمت آسفالت
می کنند. دو روز بعد چاله می کنند برای آب و گاز. برای مثال 
خیابون شعبانیه یا دور میدان ولی عصر )عج( در غفاری.
915...989
القورات و  باسالم. چند روزی است که آب روستای 
روستاهای اطراف از جمله مافریز فالرگ و سنگ آباد 
قطع می باشد هر چه تماس می گیریم علت قطعی 
آب رو بیان نمی کنند و درست پاسخگویی نمی شود 
با توجه به بارندگی های اخیر این قطعی آب توجیه پذیر 
نمی باشد. اگه قرار بود که در این گرما آب هم چند روز 
پیاپی قطع بشه پس چرا لوله کشی انجام شد؟! باتشکر
915...802
خدا قوت خدمت پرسنل زحمتکش اجرائیات شهرداری 
که روز تعطیل جلوی ساخت و ساز غیر مجازی که با 
سوء استفاده از تعطیالت قرار بود انجام شود را گرفته 
و با رد پیشنهاد رشوه تعهد خود به خدمت صادقانه و بی 
منت رقم زدند. با تشکر از طرف جمعی از اهالی رسالت  
915...802
سالم و عرض ادب. شهردار و شورای شهر محترم 
بیرجند که شنیده میشه طرح پسماند را اجرا می کنید 
و زباله گردها را می گیرید تا پسماندها را جمع نکنند 
جلوی این کار را بگیرید یک نفر که توان کار ندارد یا  
بی سرپرست است مجبور هست به راه خالف مثل 
دزدی و... کشید شود.شغل ایجاد کنید با این وضع 

اقتصادکه محرومان له شدند آوا چاپ و پیگیری کن
915...187
از  مردم  استفاده  و  به فصل گرما  توجه  با  با سالم. 
پارک ها از مسئوالن محترم بپرسید علت آب نداشتن 

آبنماها و یا خاموشی آنها چیست؟
915...78۴
ورزشی  های  سالن  خصوص  در  بخیر  وقت  سالم 
مخصوصا سالن علوی در آوینی خواستم انتقاد کنم 
برای ساخت و تجهیز  این همه هزینه  با وجود  که 
فصل  در  سالن  هوای  تهویه  حال  به  فکری  سالن، 
گرما نمی کنند و همچنین هیچ گونه حفاظی برای 
زیر صندلی های تماشاگران که توپ از سالن خارج 
نشود نکردند. خواهشمندم این انتقاد به ظاهر کوچک 

را منعکس فرمایید.با تشکر
ارسالی به تلگرام آوا
آوای عزیز توکه از حقوق عامه دفاع میکنی بی زحمت 
درخصوص مشکل مسکن در شهر کوچک بشرویه 
پیگیری کن واقعا نمی تونیم خانه و نه زمین تهیه کنیم 

مسکن مهررا به شدت توسعه بدهند
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم و ادب.  جاده  تزانزیتی  بیرجند، خوسف، خور 
آباد  از حد فاصل نقطه شهری خوسف به  و عرب 
خور و عرب آباد چرا دو بانده نمی شود این راه نقطه 
بشرویه، دیهوک و  اتصال چهار شهرستان  طبس، 
استان جنوبی و مرکزی  راه هفت  بر سر  خوسف و 
به مرکز استان )بیرجند( می باشد که این چنین مورد 
توجه  مسئوالن  لطفا  است.  گرفته  قرار   مهری  بی 
بیشتری به خرج دهند و حق مسلم و به حق مردم 

این شهرستان ها را اعاده نمایند.
ارسالی به تلگرام آوا
رو  ها  بهترین  شون  قلم  که  اونهایی  و  آوا  به   سالم 
می نویسه خسته نباشین چرا در روزنامه تون از  مسابقات 
آلیش بانوان حرفی نزدید چون دوتا بانوی کشتی گیر 
بیرجندی دعوت تیم ملی شدند. حامی بانوان بیرجندی 

شما بچه های گل آوا بودید.
ارسالی به تلگرام آوا
مسئوالن پاسخ دهند کی بلوار شهید ناصری شهرک 
و...  نانوایی  مانند  امکاناتی  از   زمانی  چه  علی  امام 

برخوردار می شود.
915...7۴۴

احیای هنری سنتی با  طنین صدای شعر و دعا

قدیمی خراسان  و  اصیل  از هنرهای  بافی   پارچه  یا  توبافی  کاری -  هنر 
جنوبی است که ۳00 سال قدمت دارد.  این هنر تا چندی پیش در حال منسوخ 
شدن بود که به همت زنان روستای خراشاد جان تازه ای گرفت  و این روستا 
ایران تبدیل کرد. این رشته امروزه در  بافی  از قطب های پارچه  را به یکی 
شهرهای مود، فردوس، خوسف و روستاهای خراشاد، آسیابان، خشک، نوزاد، 
میغان، سیدال از رواج نسبتاً خوبی برخوردار است. پارچه بافی سنتی یا توبافی از 
مهم ترین صنایع دستی خراسان جنوبی است؛ به طوری که تنها صنعت دستی 
از سازمان میراث فرهنگی و  نامزد دریافت مهر اصالت  این استان است که 
گردشگری کشور شده است. زهرا خراشادی زاده از بانوان فعال در این حوزه از 
قصه ها و رمز و راز این هنر می گوید: از سال 80 وارد عرصه پارچه بافی شده 
ام و این هنر را از مادرم آموختم اوهم از مادرش و همچنین نسل اندر نسل از 

مادران خود این هنر را به ارث برده اند. 

اولین مربی پارچه بافی در استان 

 وی با اشاره به اینکه  در بیش از 20 نمایشگاه سراسری صنایع دستی شرکت داشته 
ام، می افزاید: اولین مربی پارچه بافی در استان هستم و   نشانهای مرغوبیت حوله 
بافی و نشان ملی کیفیت و درجه هنر را هم در کارنامه خود کسب  کرده ام  . وی 
یادآور می شود: پارچه بافی از هنرهای بومی و چند صد ساله خراشاد است که بعضی 
از پیشکسوتان این هنر،قدمت آن را بیش از ۳00 سال عنوان می کنند. وی با بیان 
اینکه سالهای 1۳20 تا 1۳۳0 اوج هنر پارچه بافی در خراشاده بوده  است ادامه می 

دهد:  زنان انواع پارچه های ابریشمی، کرکی و پنبه ای می بافتند.

همه محصوالت پارچه بافی در 
خود خراشاد آماده می شد

بانوی هنرمند خراشادی ادامه می دهد:  پنبه که محصول خود استان بوده و به 
نخ تبدیل می شد و برداشت کرم ابریشم  نیز در خراشاد رونق داشته و زنان انواع 
پارچه های ابریشمی می بافتند. وی با اشاره به اینکه از تلفیق نخ و پارچه و ابریشم 
پارچه های منحصر به فرد می بافتند، خاطر نشان می کند  جالب است بدانید از 
بز کوهی نیز که بومی از منطقه بوده برای تهیه انواع لباس های گرم زمستانی و 

چادرهای کرکی استفاده می شد.
آقایان بوده زنان کار رسیدن و  ادامه می دهد: فرایند رنگرزی به عهده   وی 
بافت پارچه را انجام می دادند سپس مردان پارچه ها را برای فروش به شهرها و 
روستاهای دیگر می بردند. بانوی هنرمند هم استانی با اشاره به اینکه  این طور 
نبوده که فردی به تنهایی بتواند هم کار بافت  وهم فروش را انجام بدهد چرا که 
در روستا بافنده زیاد بوده و امکانات ایاب و ذهاب و رساندن پارچه بدست مشتری 
وجود نداشته است. خراشادی زاده بیان می کند: بافندگان روستاهای مجاور نیز 
برای این سرکارگر، کار می کردند این استاد یا سرکارگر یا تاجر پارچه بر حسب 

تقاضای بازار به حوله بافان سفارش کار می دادند. 

 لباس، پرده، سفره و ملحفه
هنر دست بافندگان روستا

وی با اشاره به اینکه پارچه بافان  فقط به بافت حوله اکتفا نمی کردند، عنوان 
می کند:  لباس، پرده، سفره و ملحفه از دیگر تولیدات آنها بود، مثال پارچه ای 
در خراشاد بافته می شد به نام کیش زابلی که براساس سفارش مردم زابل بافته 

می شد، به همین علت به این نام مشهور بوده است.
این  با رشد صنعت نساجی  تا 1۳۴5  اینکه در سالهای 1۳۴0  بیان  با   وی 
هنر کم کم از رونق افتاد، یادآور می شود:  پنبه بیشتر به کارخانجات برای 

تهیه لباس برده می شد به طوری که براساس صحبت های هنرمندان تعداد 
بافت  و صنعتی شدن  اولیه  مواد  کمبود  بودند.  فعال  کارگاهها  از  محدودی 
پارچه باعث کم رونق شدن این هنر شد. به گفته وی در دهه های 1۳60 تا 
1۳70 قالی بافی رونق بهتری می گیرد و بیشتر بانوان روستا به سمت بافت 

فرش سوق داده می شوند.
 وی یادآور می شود: در سال 1۳7۳ میراث فرهنگی استان خراسان سابق بارها 
به خراشاد مراجعه کردند و از بانوان فعال در این کار درخواست کردند که این هنر 

را به جوانان بیاموزند در خراشاد در آن موقع تعداد انگشت شماری از پیشکسوتان 
به این هنر مشغول بودند این افراد هم با جمع آوری نخ از بافندگان که  کار خود 

را تعطیل کرده بودند و ضایعات کارخانجات نساجی کار خود را ادامه می دادند.

ترغیب جوانان روستا به هنر حوله بافی 

پیگیر  و صنایع دستی شدید  فرهنگی  میراث  اینکه سازمان  به  اشاره  با  وی 
رونق مجدد این هنر در روستا بود تا جوانان را ترغیب به این هنر نماید، ادامه 
می دهد: رئیس سازمان میراث فرهنگی  از بانوان مشغول به کار درخواست 
شرکت در نمایشگاه در تهران را می کند و دو نفر از این افراد برای شرکت به 
نمایشگاه  برده می شوند.خراشادی زاده خاطر نشان می کند: این هنرمندان 
ضمن نمایش  هنر  خود فروش نیز داشتند  در مرحله بعد  دو هنرمند دیگر به 
نمایشگاه فرستاده می شود البته در آن موقع تولیدات این هنرمندان زیاد نبوده 

ولی آنچه داشته اند به فروش می رسد. 
وی عنوان می کند: با شرکت در نمایشگاههای گوناگون و عرضه محصوالت 
و تشویق و حمایت های میراث فرهنگی و صنایع دستی تعدادی از جوانان این 

هنر را از مادران خود آموزش می بینند و شروع به کار می کنند. 

طرح تشکیل شرکت تعاونی بانوان
وی با بیان اینکه در  سال 1۳82 اداره تعاون طرح تشکیل شرکت تعاونی را به 

نام بانوان روستا پیشنهاد داد، می افزاید:  با تشکیل شرکت تعاونی زنان خراشاد و 
حمایت های سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و حضور در نمایشگاههای 
گوناگون و همچنین کیفیت کار باعث فروش و تقاضای و سفارشات زیاد برای 

حوله شد و  بانوان بیشتر ترغیب به این هنر شدند.
 وی تاکید می کند:  اولین مربیان پارچه بافی در استان نیز از خراشاد با اداره کل 
میراث فرهنگی برای آموزش درداخل وخارج استان همکاری داشته اند که شکر 
خدا هم اکنون  به همت بانوان روستا و همکاری با سازمان میراث فرهنگی و 

صنایع دستی این هنر فراگیر شد. 

اشعار و دعاهای زنان روستا در حین بافتن پارچه 

وی با اشاره به اینکه زنان هنرمند از دیرباز ضمن بافتن پارچه  اشعار و دعاهایی می 
خواندند که بخشی از آن را جمع کرده ام  به بیان نمونه ای از آن ها می پردازد: 

آنها موقعی که چله را سرکار می گذاشتند افرادی که اصطالحا پای سبک داشتند اول 
وارد  محل کار می شدند و این اشعار را می خواندند:

پای من و پای پشه        کارگاه ما به یک ساعت نکشه
)کارگاه به طول کار گفته می شده که حدودا هر کارگاه ۳ تا ۴ متر می باشد.( 

پای من و پای باد          خداوند بدهد گشایش و مواد
پای من و پای پری         کمک کند جناب مرتضی علی )ع(
ساده بودن کار بافت نسبت به رسیدن نخ چنین می خواندند:

هر چه که می بافتم چنین ماهی می بافتم
هر چه که می ریشتم چنین الغر و زشتم

تو بافته تماشایه 
پشم رشته فراشایه 

رشته )رسیدن( فراشا )کار سخت( سخت بودن بافت ابریشم و گره خوردن نخ آن
ابر مشوم، گره مشوم، وا نمشوم، گر وابشوم، تور مکشوم

دعا برای بافت زیاد پارچه
تو به نیم

سبچه به نیم
روزی به باف

یک زرع و نیم
سبچه )ماکی(

آقایان برای همسران خود این اشعار را می خواندند:
نگار من نشسته پشت کل کار

دو چشم بر کار دارد پا به پوشال 
قطیفه پر براست و تو قلم کار

خداوندا نگه دارش در همه حال

همکاری زن با مرد در اقتصاد خانواده
گل اندام نون خور ور کار کرده

برای هر گلی یک نار داره
برای هر گلی یک نار شیرین

برای خاطر دلدار داره

داستانک مراحل بافت حوله بافی 

بانوی هنرمند هم استانی  خاطر نشان می کند: گنجشکی )چقوکی( کالک پنبه ای 
)غوزک پنبه ای(  دید و آن را پیش خاله نساء برد و گفت: ِکش ِکش کو نصفک من 
نصفک تو وگره چنگت می زنوم  و زخم لنگت می زنوم خاله نساء پنبه را از غوزک 

جدا کرد و گفت:  اینها که کمه برای خودت چقوک پنبه را پیش برد و گفت: 
ریس کو ریس کو  نصفک تو نصفک من

وگرنه چنگت می زنوم  و رخم لنگت می زنوم
چقوک پرواز کرد و نخ رشته شه را پیش آقای رنگرز برد و گفت:

رنگ رنگ کو نصفک تو نصفک من و اگرنه چنگت می زنوم و رخم لنگت می زنوم 
برد  را  اینا که کمه مال خودت چقوک نخ  را رنگ کرد و گفت  رنگرز نخ 
پیش بافنده  و گفت: باف  باف کو نصفک تو نصفک من و گرنه چنکت 

می زنوم و رخم لنگت می زنوم 
بافنده نخ را بافت و پارچه را به چقوک داد و گفت: اینا که کمه مال خودت  چقوک 
پارچه را پیش خیاط برد و گفت: پی پی کو نصفک تو نصفک من و گرنه چنگت 
می زنوم و رخم لنگت می زنم. خیاط پارچه بافته شده و دوخته شده از نخ پنبه را 

پوشید و خوشحال در آسمان به پرواز درآمد.

قصه رونق پارچه بافی از زبان بانوی فعال این عرصه زهرا خراشادی زاده

پارچه بافی از هنرهای بومی و چند صد ساله خراشاد است
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 کا
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عک
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آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی 3۰ هـزار تومـان

قابل توجه کلیه مودیان محترم مالیاتی و فعاالن محترم 
اقتصادی: روز شمار تکالیف مالیاتی تیرماه ۱3۹۸

15 تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش 
 www.evat.ir روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی  -  مرکز ارتباط مردمی  و پاسخگویی تلفنی ۱۵۲۶افزوده فصل بهار 1۳9۸ از طریق سامانه

شناسه آگهی:
۵۰7۲۶۹

3۱ تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی عملکرد ۱3۹7 اشخاص حقوقی 
 www.tax.gov.ir و صاحبان محترم درآمد امالک اجاری از طریق سامانه

۱۶ تیرماه روز مالیات و آغاز هفته فرهنگ سازی مالیاتی 



موفقیت و انرژی

غم و اندوه

شناسایی عوامل اضطراب برانگیز 

اگر بتوانید انگیزه های اضطرابی خود را بشناسید، می توانید 
با تمرین بر آنها غلبه کنید. شما می توانید استراتژی های 

خاصی برای کنترل این عوامل فرا بگیرید.
یادداشت کنید. هر وقت اضطراب تان قابل توجه شد 
بنویسید که فکر می کنید چه چیزی عامل اضطراب تان 
است. از درمانگر کمک بگیرید. شناسایی بعضی از 
انگیزه های اضطرابی ممکن است سخت باشد اما یک 
روان درمانگر برای این کار آموزش دیده و می تواند 
به شما کمک کند. گفتگو درمانی یا سایر درمان ها 
می توانند مفید باشند. با خودتان روراست باشید. اضطراب 
می تواند افکار منفی ایجاد کند و باعث شود خودتان 
را بی اهمیت تلقی کنید. این اتفاق شناسایی عوامل 
اضطراب برانگیز را دشوارتر می کند زیرا واکنش های 

اضطرابی مانع می شوند. 

چگونه بر احساس غم و اندوه خود غلبه 
کنیم؟ 

غم و اندوه معموال به دل آزردگی تعبیر می شود و 
برای همین تعجبی ندارد که معموال اندوه را عالوه 
نیز همراه می دانیم.  با درد فیزیکی  بر درد روحی، 
تحقیقات اخیر نشان داده که اندوه می تواند واقعا به 
قلب آسیب بزند. اغلب ِ ما بعد از تجربیات ناخوشایند 
زندگی از کلماتی مانند دلشکسته، آزرده و ... برای 
توضیح احساسات خود استفاده می کنیم. غم و اندوه 
معموال به دل آزردگی تعبیر می شود و برای همین 
تعجبی ندارد که معموال اندوه را عالوه بر درد روحی، 
با درد فیزیکی نیز همراه می دانیم. شما باید به بدن 
خود توجه کنید و احساسات خود را سرکوب نکنید. 
اجازه  وقتی اشک های تان می خواهند جاری شوند 
بدهید این اتفاق بیفتد. اگر احساس خشم می کنید 
جای مناسبی را پیدا کنید و فریاد بزنید. خودتان را 
از بقیه کنار نکشید و احساسات خود را پنهان نکنید، 
خویشتن دار بودن در چنین مواقعی امتیازی برای تان 
ندارد. اگر نیاز دارید با کسی حرف بزنید یک دوست 
واقعی را انتخاب کنید و با او درد دل کنید، او نیز 
زمانی به حمایت شما نیاز خواهد داشت. در مورد 
کسی که او را از دست داده اید حرف بزنید، در مورد 
ماجرایی که آزرده تان کرده حرف بزنید و اگر کسی 
را پیدا نکردید که با او راحت باشید به مشاور مراجعه 
کنید. عبادت کردن و توکل به خداوند نیز راه مناسبی 
برای پیدا کردن آرامش و رها شدن از اندوه است اما 
اگر می خواهید در مورد درد جسمی که دارید اقدامی 
اگر  مخصوصا  کنید،  مراجعه  روانپزشک  به  بکنید 
احساس می کنید برای خواب یا اضطراب تان به دارو 
نیاز دارید. شما با کمک یک درمانگر هم می توانید 
به طور تدریجی پروسه  بازیابی خودتان را طی کنید. 
ماساژ درمانی نیز کمک تان می کند از اندوه رها شوید.

عوارض مهم
 فشار خون باال 

عوارض فشار خون  باال جدی است. فشار خون باال می 
تواند از عوامل خطر در بیماری های عروق خون رساننده 
به قلب )ایجاد سکته قلبی و نارسایی قلبی( ، و متعاقب 

آن مغز )ایجاد سکته مغزی( ، کلیه ) ایجاد نارسایی مزمن 
کلیه( و چشم ) اختالل دید به علت خونریزی شبکیه( 
باشد. اگر فشار خون باال به موقع شناخته شود و به موقع 
درمان و کنترل شود، می توان از موارد باال پیشگیری 
کرد.  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

بیرجند

مهم ترین خواص
 میوه گل نسترن

میوه گل نسترن ضد درد، ضد اسهال، ضد اکسیدان، 
ملین، ادرارآور، کاهش دهنده قند خون، مسهل،  مقوی 
اعصاب و ضد کرم و طبع آن گرم و خشک است. 

سرشار از ویتامین ث است و میوه خشک آن را بیش از 
یک سال نمی توان نگه داری کرد. در دوران نقاهت از 
دم کرده میوه این گیاه استفاده شود. برای ناراحتی های 
لثه و درد دندان از جوشانده این گیاه مزمزه شود یا 
برای رفع حالت سستی در بدن از جوشانده میوه این 

گیاه بنوشید.

خواص نوشیدن  آب زنجبیل
 قبل از صبحانه

زنجبیل، این گیاه پرقدرت، برای حفظ سالمت دستگاه 
گوارش شما بسیار مفید بوده و سیستم ایمنی بدن را 
تقویت می کند. افرادی که هر روز آب زنجبیل را با 

معده خالی مصرف می کنند، مشکالت گوارشی کمتری 
دارند. زنجبیل حاوی فیبر است؛ ماده ای مغذی که سبب 
بهبود حرکات روده، کاهش یبوست، کاهش اسید معده 
و بهبود نفخ می شود. شما می توانید زنجبیل را به خاطر 
غلظت باالی آنتی اکسیدان های آن، برای جلوگیری از 

آسیب سلولی و حذف سموم مصرف  کنید.

بادرنجبویه برای رفع اضطراب 
وخواب مفید است

دمنوش بادرنجبویه می تواند موجب رفع اضطراب 
از  باشد. مطالعات نشان  برای خواب مفید  شده و 
آن دارند که بادرنجبویه می تواند موجب طوالنی تر 

شدن مدت زمان خواب شود. دمنوش بادرنجبویه 
به عنوان دمنوش گیاهی خواب آور می تواند سبب 
افزایش حافظه و آرامش شده و بهبود خلق و خو 
را به همراه داشته باشد. الیته پیش از مصرف هر 
یک از دمنوش های  خواب آور حتما  با یک پزشک 

مشورت کنید.

دمنوش های موثر 
در تسکین صرع

تسکین  در  موثر  دمنوش های  از  نارنج  بهار  چای 
سردردهای ناشی از صرع است. برای تهیه این دمنوش 
به  را  نارنج  بهار  گیاه  خوری  چای  قاشق  یک   باید 

از جمله  نیز  لیوان آب َدم کنید. گیاه زوفا  همراه 2 
گیاهانی هست که بسیاری از متخصصان طب سنتی 
نوشیدن دمنوش، جوشانده یا عصاره آن را برای درمان 
سردردهای ناشی از میگرن، صرع و سردردهای مزمن 
توصیه می کنند. نوشیدن دمنوش سنبل الطیب نیز تاثیر 

بسزایی در درمان بیماری صرع دارد.

گنجاندن جوانه ها در رژیم غذایی روزانه برای قلب  مفید است. زیرا جوانه ها از ریسک فاکتورهای دخیل در 
بیماری های قلبی مانند کلسترول باالی خون کم می کنند. مطالعات گوناگون روی جانوران نشان داده که 
خوردن جوانه ها می تواند کلسترول خوب را باال برده و از مقدار کلسترول کلی و کلسترول بد کم کند. همچنین 
جوانه ها برای کنترل قند خون مفیدند. مطالعات بیانگر این هستند که جوانه ها تا حدودی می توانند روی قند خون 
اثر بگذارند زیرا معلوم شده که جوانه ها از مقدار کربوهیدرات کلی می کاهد اما همه  مطالعات موافق این نظر 
نیستند. تئوری دیگر این است که جوانه ها توانایی زیادی برای تنظیم فعالیت آنزیم آمیالز دارند. بدن از آنزیم 
آمیالز برای تجزیه  قند خورده شده استفاده می کند. وقتی دانه ها جوانه می زنند، مقدار فیبرشان افزایش یافته و 

دسترسی زیستی بیشتری پیدا می کند.

باکتری روده مسئول متابولیسم مواد مغذی از مواد غذایی و داروها است. همچنین از عفونت های روده محافظت 
می کند و ویتامین K را برای تولید پروتئین های انعقادی خون مهیا می کند.پری بیوتیک ها این باکتری مهم روده را 
تغذیه می کند، اما از این گذشته، مطالعات نشان می دهد که مصرف منظم غذاهای پری بیوتیک می تواند عملکرد 
سیستم ایمنی را بهبود بخشد و خطر ابتال به سرطان، بیماری قلبی و آرتریت روماتوئید را کاهش دهد. اگرچه بادام 
دارای مقدار زیادی چربی و کالری است، اما واقعا می تواند به شما کمک کند وزن خود را کاهش دهید. مطالعات 
نشان می دهد که خوردن میوه ها می تواند باعث احساس سیری بین وعده های غذایی شود که باعث می شود 
مقاومت در برابر گرایش های غذایی ناسالم آسان تر شود. افرادی که هر روز بادام می خورند، معموال کربوهیدرات 

کمتری مصرف می کنند.

با مصرف  روزانه بادام چه اتفاقی می افتد؟خاصیت جوانه ها برای سالمت قلب و کنترل قند خون

از پیشنهادات عجیبی که به خودتان می دهید نترسید. مهم این 
است که فکر شما در حال بررسی شرایط جدیدی است که سابقه 
نداشته است. این تمرین ذهن را خالق تر می کند و خالقیت به 

نفع شماست.یک تمرین ساده و بی خرج این است: 
به اطراف تان نگاه کنید و یکی از چیزهایی که می بینید را 
در نظر بگیرید. مهم نیست چه باشد؛ مقداری میوه، گوشی 
تلفن همراه، تلویزیون، چند جلد کتاب، تابلوی نقاشی روی 

دیوار، چند گلدان گل و ... .
بعد خود را در حالی تصور کنید که فقط شما هستید و آن چیزی 
که در نظر گرفته اید. در واقع فرض می کنید که آن چیز، تنها 

دارایی مادی شما در کره زمین است و باید از آن پول در بیاورید.
بعد غرق در فکر و حتی تصورات شگفت انگیز و دور از ذهن 
شوید که چگونه می توانید با آن تک جنس، پول در بیاورید. 
ممکن است برخی از راه هایی که به ذهن تان می رسد عجیب 
و غریب باشد ولی نترسید چون قرار نیست همین االن مثاًل 
تابلوی روی دیوار را بردارید و بروید با روش های نامتعارف از 
آن پول درآورید یا تلویزیون تان را به پارک ببرید و با استفاده 
از باتری خودرو، آن را روشن کنید و از کسانی که می خواهند 
مسابقه فوتبال یا سریال محبوب شان را از دست ندهند تماشا 
کنند یا کتاب تان را در دست بگیرید و در خیابان افرادی را 

پیدا کنید که حاضر باشند برای شنیدن محتوای کتاب به شما 
پول بدهند.فکرهای عجیب و باورنکردنی و حتی محال، قدرت 
خالقیت شما را افزایش می دهد . همین فکرهای عجیب و 
باورنکردنی و حتی محال، قدرت خالقیت شما را افزایش می 
دهد و می توانید با این “مانورهای فکری فرضی” ، پیش 
زمینه الزم برای مواجهه با مسائل واقعی به دست بیاورید. 
ممکن است یک فکر مضحک و واقعاً غیر عملی، جرقه یک 
فکر جدی را در ذهن تان ایجاد کند و زندگی تان را از این رو 

به آن رو کند ؛ واقعاً ممکن است.

یک تمرین ساده و رایگان برای تقویت خالقیت

آیه روز

گفت پناه به خدا که جز آن کس را که کاالی خود را نزد وی یافته  ایم زندانی کنیم زیرا در آن صورت 
قطعا ستمکار خواهیم بود. )سوره یوسف/ آیه ۷۹(

سخن روز

زیاد در خاطرات دیگران کنجاوی نکنید زیرا در خاطرات هر شخص چیزهایی هست که حتی می ترسد آنها 
را برای خودش آشکار کند...!

دوشنبه  ۱۰ تیر    ۱۳۹۸ * شماره  ۴۳۸۴ 
4

جدول ۴۳۸۴                        

افقي: 1- سرسلسله زندیه - ترابري 
2- وسط - معامله به مثل کردن - 
شهر مقدس عراق 3- امر به روفتن 
- شهري در استان گیالن - متداول 
4- باکتري دراز - اثر چربي - صفت 
سرو - صداي تمسخر 5- چاشني 
داروخانه  در  پیچیدني   - دار  ادویه 
-  انعام 6- برجستگي کوچک روي 
نخستین   - انداز  سنگ   - پوست 
قوم ایراني ۷- نویسنده گرگ بیابان 
- نوعي جنگ افزار - نوعی خودرو 
سواري 8- پول خارجي - گردهمایي 
علمي - نظر ۹- زینت دادن - گوشه 
انداز 10- خالص -   نشی - دوش 
اندام ماهیان -  نوعي ماهي زهردار  
باغ - کشنده  11- عدد ترتیبي - 
از  گندم   - ریزه  باران  بیصدا 12- 
آسیاب برگشته - حرف انتخاب - مرد 
عارف 13-  اتاق قطار - مرکز استان 
آذربایجان غربي - مخفف از آن 14- 
صندوق قدیم - خانه خانه -  نژاد 
ایراني 15- خمیازه - ماده حیاتي بدن

 - آماده  از  کنایه   -1 عمودي: 
تلفن  براي  گوگل  عامل  سیستم 
همراه 2- نوعي سبزي خورشتي 
فرقه  شعبه،   - دخترانه  نام   -
سائل   - توکسین   - خشک   -3
و عالج  چاره  وزني -  4- ضمیر 
- زیست، حیات -دلبر 5- عنصر 
مهم استخوان  - گیاه چهارپایان 
- چوب خوشبو 6-  آینده -  حالت 
هدیه   - بیداري  و  خواب  بین 
 - هندسي  ابزار   -۷ فرستادن 
چشم  مروارید  گله 8-   - سرشار 

- وسیله اطالع رساني -  زادگاه 
نیما ۹- بخش، نصیب - کشتراز 
 -10 شکمو  و  بدقواره   - خربزه 
صورتگر - دهمین ماه سال قمري 
- اشاره به فرد نامعلوم 11- پژمرده 
- علوم نجوم - آب میوه 12- پول 
ریختن به حساب - واحد سنجش 
ورزشي  عدد   - انگور    - سطح 
مشارکت   - عمارت  ظاهر   -13
-  شرم 14- روستا -  ترش مزه - 
 پدر  شعر عرفاني 15- رنگ نیلي 

- آسودگي خاطر

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
ناتسزوخنوماریپ1
ابرهلاقمرسموی2
شاتاتردماشا3
نیورکبسرسند4
ونزاناویحیداه5
امکناتسکرتنهر6
یاادهاوالاوو7
یاسایجمالکی8
ادرفکمکنالا9
امیادالاوماسا1۰
یدبناههیسنیب11
رنواشنیوریارت12
وکشمتبانبمه13
ایانجدابمالسا14
ناناوجونوناناوج15

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

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی 2

32300228
09155629683 -09151613۷۷6

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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 

نقد و اقساط
ساخت ، سرویس ، تعمیر ، بازسازی 

انواع تابلوهای حروف برجسته ، چلنیوم ، 
L.E.D و فلکس

با بیش از نیم قرن تجربه کـاری 
با مجوز از اتحادیه تابلوسازان و خطاطان

آدرس: خیابان شهدا - شهدا 3
3223۰251 - ۰9151614287- ۰99۰4869971 

اتبلوسازی عابدپور

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

تخریب و بازسازی ساختمان
0915۷20311۷  -09155614365

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

093۷093۷338

حمـل بـار فـاروقی
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با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

۰9159618581 
فاروقـی

فروشگاه بزرگ ارزان سرا
انواع لوازم کادویی و بلورجات

فقط 5 هزار تومان
آدرس: روبروی انقالب 10
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  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

کارت  دانشجویی اینجانب ام البنین اسداللهی 
به شماره 95111050181001 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره 
پروانه 00001-600-39 و به شماره 
عضویت 01498-600-39 فعالیت در 
استان خراسان جنوبی متعلق به محمد 

زهرایی با کد ملی 523951۷061 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و شناسنامه مالکیت خودروی وانت مزدا 
دوکابین به شماره پالک 64۷ ب 12ایران 52 

به نام هادی جعفری با کد ملی 5639840۷30 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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خبرویژه

اخبار کوتاه

 نظر فرمانده پلیس راه کشور  در شورای ترافیک استان درباره آخرین وضع محور  قاین - بیرجند

کویرتایر، واحد برتر در سازگاری 
با کم آبی و مدیریت مصرف آب

به کسب  موفق  بیرجند  کویرتایر  کاوش- شرکت 
عنوان واحد برتر در سازگاری با کم آبی و مدیریت 
مصرف آب شد. به گزارش آوا مدیر انرژی این شرکت 
با کم آبی  این شرکت درهمایش سازگاری  گفت: 
وزارت نیرو که سوم تیر در تهران برگزار شد، در بخش 
صنعت و انرژی، برگزیده وبا اهداء لوح وتندیس تجلیل 
بازیافت  خروجی،  پساب  تصفیه  افزود:  شد.علیزاده 
و استفاده مجدد از آب کثیف، جایگزینی فیلترهای 
شنی با فیلترهای دیسکی آزود، نصب کنتورهوشمند، 
جلوگیري از نشتي سیستم آب رساني، اجرای سیستم 
آبیاری قطره ای در فضای سبز، کاشت درختچه های 
مناسب با اقلیم استان و اکران مستند های آموزشی 
در حوزه آب از جمله اقدامات انجام شده از سوی این 
واحد صنعتی برای صرفه جویی در مصرف آب است.

وی افزود: با این اقدامها مصرف آب از 8/1 به 5/7 
متر مکعب بر تن در شرکت کویر تایر کاهش یافت.

حوادث

هوا گرم تر می شود

کاوش-مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز بر شدت گرما افزوده می شود  گفت: در ساعات گذشته ایستگاه های دهسلم، طبس، علی آباد زارعی، بشرویه، نهبندان، 
درح دمای باالی ۴۰ درجه را گزارش کرده اند.  خندان رو افزود:  از روز سه شنبه با تأثیر زبانه های سامانه پرفشار جوی دمای هوا در استان کاهش می یابد.وی همچنین از وزش باد 

شدید طی ساعات آینده خبر داد و گفت: با تقویت اختالف فشاری در منطقه از فردا شب تا پایان هفته وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در استان پیش بینی می شود.

۶۷ واحد صنفی متخلف پلمب شد

گروه خبر- رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی گفت: 
۶7 واحد صنفی استان در سه ماه نخست سال جاری 
به دلیل نداشتن پروانه کسب و سایر تخلفات پملب و 
55 واحد نیز فک پلمب شده است. علیزاده در دیدار 
با نماینده ولی فقیه افزود: همچنین در این مدت ۲1 
شکایت حضوری به اصناف وصول شد که منجر به 
رضایت 1۴ شاکی و رفع ابهام و تشکیل هفت فقره 
تخلف و ارسال به تعزیرات حکومتی شده است. وی 
ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و 
۶75 بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است که 
در این زمینه به 5۴5 واحد اخطار داده شد. نماینده 
ولی فقیه  هم با انتقاد از واردات اجناس بی کیفیت 
و غیر ضروری به کشور گفت: شرایط را در عرصه 
تولید و اقتصاد به سمتی ببریم که جرأت سرمایه 
گذاری وجود داشته باشد. آیت ا... عبادی بیان کرد: 
باید شرایط را در عرصه تولید و اقتصاد در کشور 
و خراسان جنوبی به سمتی ببریم که حفظ حقوق 
کارگر و کارفرما و جرأت سرمایه گذاری در بین مردم 
و واحدهای تولیدی حفظ شده و از بروکراسی اداری 

و کاغذبازی ها نیز پرهیز شود.

 برداشت۳۵ تن گندم از اراضی 
موقوفه شوکت آباد بیرجند 

ایرنا- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: امسال 
۳5 تن و ۳5۰ کیلوگرم گندم از اراضی وقفی شوکت 
آباد بیرجند برداشت شد که ۶۲ میلیون تومان درآمد 
داشت. حجت االسالم پرویز بخشی پور اظهار کرد: 
این میزان گندم از 1۰ هکتار سطح زیرکشت برداشت 
شده که زمان کاشت آن پاییز سال گذشته بوده است. 
وی با اشاره به اجرای روش آبیاری قطره ای در این 
اراضی کشاورزی افزود: اراضی کشاورزی وقفی در 
آن  هکتار  که 1۰۰  است  هکتار  آباد ۴۰۰  شوکت 
زیرکشت انواع محصوالت قرار دارد.وی بیان کرد: 
در اراضی زیرکشت با روش آبیاری نوین محصوالتی 
چون گندم، گل محمدی، زردآلو، انار، توت، انگور، 
ذرت و زیره سبز برداشت می شود. وی با بیان اینکه 
اظهار   است  وقفی  آباد  شوکت  قنات  دانگ  شش 
کرد: دبی آب این قنات وقفی ۳۰ لیتر بر ثانیه برآورد 
می شود.بخشی پور با تاکید بر اینکه تمام درآمد موقوفه 
شوکت آباد صرف اجرای نیت واقف می شود ادامه داد: 
این موقوفه دو وقف نامه به نام محمد ابراهیم و امیر 
اسماعیل شوکت الملک دارد که ۳7 نیت در دل آن 

قرار گرفته است.

واردات ۳۵ هزار راس دام 
تا 2 هفته آینده

استاندار از واردات دام با هدف اشتغال زایی و کسب 
درآمد برای مردم استان از ۲ هفته آینده خبر داد.به 
گزارش صدا و سیما، معتمدیان با بیان اینکه پیگیر 
پرورش دام با ورود محموله های وارداتي واصالح نژاد 
شده هستیم افزود: این واردات در دو مرحله انجام می 
شود که در مرحله نخست از ۲ هفته آینده بیش از 
۳5 هزار راس دام وارد استان مي شود.وی گفت: این 
دامها از طریق وام هاي ارزان قیمت بین مردم توزیع 
مي شود که پیش بیني مي شود با واردات این دام ها 
بیش از 1۰ هزار شغل در استان ایجاد شود.استاندار 
افزود: برای تأمین علوفه این دام ها، در 8۰ هزار هکتار 
از اراضي ۶ شهرستان استان، علوفه کشت مي شود 
و در این زمینه پیگیر فرآوري محصوالت و تکمیل 

زنجیره تولید هم هستیم.

برق پایدار به روستای جالران رسید

مدیر توزیع برق درمیان گفت: برق رسانی به سایت 
جدید روستای محروم جالران این شهرستان با اعتبار 
حدود 1۰ میلیارد ریال انجام شد.به گزارش ایرنا، جمالی 
راد افزود: هفت کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار 
ضعیف و یک دستگاه پست هوایی در اجرای این طرح 
نصب شده است.وی بیان کرد: با تکمیل این طرح ۲1 
خانوار از نعمت برق برخوردار شدند و به طور رسمی 
در هفته دولت امسال به بهره برداری خواهد رسید.

شنبه پر تصادف در استان

تصادف  فقره  گفت: 1۰  راه  پلیس  غالمی-رئیس 
روز شنبه در راه های استان به وقوع پیوست که ۲ 
نفر کشته و ۲۰ نفر مجروح شده اند. رضایی با اشاره 
به یک فقره تصادف فوتی در محور ده محمد- تپه 
طاق شهرستان طبس افزود: ساعت 1۰ و ۴۴ دقیقه 
روز شنبه هشتم تیر یک فقره واژگونی در این محور 
اعالم که پس از حضور کارشناسان پلیس و نیروهای 
تویوتا  وانت  دستگاه  یک  شد  مشخص  امدادی 
هایلوکس با سه سرنشین به دلیل  بی توجهی به 
جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی واژگون و ۲ 
نفر کشته و یک نفر مجروح شده است.وی عمده 
دلیل وقوع حوادث جاده ای استان را خستگی و خواب 
آلودگی رانندگان دانست و از همه رانندگان خواست 
به ویژه در مسیرهای طوالنی به ازای هر ۲ ساعت 
رانندگی 15 دقیقه استراحت کنند. وی همچنین روز 
پنجشنبه گذشته از مرگ ۲ نفر بر اثر دو واژگونی 
موتورسیکلت در راه های شهرستان های زیرکوه و 

سرایان خبر داده بود.

پایان پروژه ی فاضالب بیرجند را جدی تر دنبال کنید
محمودآبادی- پروژه ی فاظالب بیرجند  از پروژه 
های مهم بین المللی است که از اعتبارات بانک اکو 
بهره مند شده است اما با توجه به سختی کاری که 
داشته پایان یافتن پروژه همت بیشتری را می طلبد. 
معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت 
روز گذشته  مهندسی آب و فاضالب کشور  که 
در  طرح  چندین  از  بود   جنوبی  خراسان  مهمان 
حال اجرای این استان بازدید و از روند کار با خبر 
شد. حمید رضا کشفی در حاشیه ی بازدید از طرح 
بین المللی فاضالب بیرجند با اشاره به اهمیت این 
پروزه گفت: روند احداث این پروژه در کنار کیفیتی 
که در بخش سازه و تجهیزات دارد بسیار خوب بوده 
است و می توان گفت جزو بهترین تصفیه خانه های 
کشور است.وی افزود: آن چه در اجرای این پروژه 
ها اهمیت دارد. شامل دو نکته است نخست این 
که تمام پروژه هایی که در کشور توانسته اند از وام 
بانک اکو بهره مند شوند در بخش آب و فاضالب دو 

مورد بیشتر نیست یکی پروژه ی فاضالب شهریار و 
یکی پروژه ی بیرجند .  بنابر این فرصت بسیار خوبی 
برای خراسان جنوبی بوده است که در بین این همه 

پروژه ی اولویت دار و متقاضی وام اکو توانسته از این 
امکان بهره مند شود.

وی نکته ی دوم را مربوط به کیفیت آب دانست 

واعالم کرد: آبهای در اختیار ما در این استان مواجه 
آلودگی مواجه  با  البته هنوز هم  بود،و  آلودگی  با 
هست. بر این اساس تصمیم گرفته شد. این استان 

در  زمینه تصفیه ی آب و فاضالب در اولویت قرار 
بگیرد.در درجه ی دوم   موضوع بازچرخانی آب 
است که از اهمیت بیشتری برخوردار است.کشفی 

در این باره اضافه کرد: پسابی که با این کیفیت 
تولید می شود در استانی مانند خراسان جنوبی با 
موقعیت های سخت آبی ارزشمند است،ارزش این 
پساب باید برای ذی نفعان مشخص شود که این 
وظیفه ی بر عهده ی شرکت آب و فاضالب و آب 
منطقه ای است که با تدبیری ویژه با توجه به درآمد 
زایی  آن رابه چرخه برگردانید.تا صنعت  استان را 
برای استفاده از این پساب حمایت کنید.وی با اشاره 
به نکته ی مهم در پایان پروژه  های بین المللی 
اضافه کرد: این پروژه ها ابتدا سختی های خاص 
خود را دارد اما در انتها جمع کردن پروژه ،به وزن 
سنگین تصمیم گیری مدیران است یعنی برای 
جمع کردن این پروژه باید همه دست اندرکاران 
تصمیمات بزرگی بگیرند تا پروژه جمع شود. در 
غیر این صورت ممکن است با سختی بیشتری 
مواجه شوید.البته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
شهری نیز با تاکید بر اینکه تمام تالشش را برای 

اتمام این پروژه انجام داده است اعالم کرد: تمام 
آنهایی که در اجرای این پروژه با ما همکاری دارند 
از پیمانکار تا شرکتی که پیگیر وام بوده ، مشاور 
و اجرا همه و همه نهایت همکاری را با یکدیگر 
داشته و دارند.هاشمی مقدم با اشاره به اینکه فرایند 
دریافت وام از بانک اکو بسیار سخت بود گفت: 
اکنون پروژه ی فاضالب بیرجند با 9 کیلومتر خط 
انتقال و چندین مخزن 7۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته و با توجه به روند خوبی که وجود دارد پیش 
بینی می شود تا سه ماهه ی اول سال 99 به بهره 
برداری برسد.وی این پروژه را گام مهمی در چرخه  
ی آب استان دانست که می تواندبرای توسعه ی 
پایدار  افزایش اشتغال  صنعت استان و همچنین 
سودمند باشد.وی با توجه به اینکه 7 میلیون یور 
دیگر از این وام محقق شده اعالم کرد: در زمان 
حاضر مطالبات پیمانکار پرداخت شده و به لحاظ 

اعتباری مشکل خاصی وجود ندارد.  
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اقدام دیر هنگام
گروه خبر-فرمانده پلیس راه کشور در پاسخ به سئوالی 
مبنی بر آخرین وضع جاده قاین -بیرجند  گفت: 
برای  این محوردیر اقدام شد و در سال های گذشته 
که در کشور مشکالت اقتصادی و مالی زیادی وجود 
نداشت بهتر می شد برای این محور اعتبار گذاشت در 
هر حال مسئوالن پیگیرند در حالی که این محور 
طبق  امیدواریم  و  است  سنگین  پروژه های  جزو 
وعده های داده شده در آینده شاهد افتتاح آن باشیم. 
 سردار محمدحسین حمیدی ظهر دیروز در جلسه 
مشترک کمیته اجرایی کمیسیون مدیریت ایمنی 
حمل و نقل و سوانح رانندگی و شورای ترافیک 
شده  ارائه  آمار  طبق  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان 
جنوبی  خراسان  در  گذشته  سال   1۰ به  نسبت 
کارهای زیادی انجام شده اما کفایت نمی کند چون 
مردم مستحق خدمات بیشتری هستند و رهبری هم 
قانع به اقدامات موجود نیستند و بارها که عملکرد 
دستگاه ها را بیان کردیم گفتند حوادث باید به حداقل 
برسد چون زیبنده کشور و نظام نیست از این رو 
راه سختی را در پیش داریم.فرمانده پلیس راه کشور 
گفت: در آینده نزدیک در کنترل و افزایش نظارت 
سامانه ها اقدامات تحولی در کشور انجام می شود 
با   اما  انجام شده  سنگینی  کار  حاضر  زمان  در  و 
دارد. وجود  مردم  اقتصادی  مشکالت  وجود  این 

نارضایتی ها در سرعتگیر زیاد است
شهری  درون  حوزه  در  اینکه  بیان  با  حمیدی 
نارضایتی ها در سرعتگیر زیاد است اما باید دید گیر کار 
کجاست و در واگذاری کارها تسریع شود چون دیگر 
روش های سنتی جوابگو نبوده و نیست اظهار کرد: 
در عصر حاضر به جای حضور 1۰۰ درصد فیزیکی 
،پلیس باید سیستمی حضور پیدا کند و تداوم  استفاده 

از فناوری روز از ضروریات است  به گفته وی فاز جدید 
دوربین ها در چند ماه آینده اطالع رسانی می شود که 
دو هزار دوربین جدید از شهریور بهره برداری می شود. 
وی  اظهار کرد: خراسان جنوبی از استان هایی است 
که در مدت 1۰ سال گذشته پروژه های خوبی را دنبال 
کرده و تالش ها و زحمات مسئوالن و همکاری مردم 

سبب شد تا با وجود افزایش سفرهای مردم حوادث تا 
حدی کنترل شود و  در این راستا سال گذشته خراسان 

جنوبی جزو استان های برتر بوده است.
فرمانده پلیس راه کشور با بیان اینکه ایجاد سرعت گیر 
تنها راه جایگزین و علمی برای کاهش تصادفات 
نیست، گفت: تالش می شود تا چند ماه آینده تمامی 
اقدامات کاغذی پلیس حذف و به سمتی حرکت کنیم 
تا در کمترین زمان بتوان به مردم خدمت ارائه کرد
دوربین  گذشته ۴۰۰  سال  در 1۰  افزود:  حمیدی 
درکشور نصب شد که در اقدامی جهادی سال 95ـ  
9۶، یک هزار و 8۰۰ دوربین نصب کردیم و تالش 
می شود در چند ماه آینده فاز دوم یعنی نصب ۲ هزار 

دستگاه دوربین در کشور انجام شود.

متوفیان حوادث جاده ای 
۷۹درصد افزایش یافت

رئیس پلیس راه  استان  هم گفت: در سه ماهه 
سال گذشته ۴۲ متوفی در تصادفات جاده ای داشته 
ایم که در سال جاری به 75 نفر رسیده و معادل 
79 درصد افزایش یافته است. رضایی بیان کرد: 

با  جاری  سال  نوروزی  طرح  ابتدای  از  متأسفانه 
افزایش تصادفات رو به رو بوده ایم. 

 رضایی با بیان اینکه نیمی از حوادث در ۳۰ کیلومتری 
ورودی شهرها رخ داده است، گفت: ۳8 نفر از هم 
وطنان در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها جان خود را از 

دست داده اند و ۴55 نفر هم مجروح شده اند
از متوفیان حوادث سال  بیان کرد: 11 درصد  وی 
جاری موتورسواران، سه درصد عابران پیاده، ۴۳ درصد 
راننده ها و ۴۳ درصد سرنشینان خودروها بوده اند.رئیس 
پلیس راه با بیان اینکه هشت نفر از هم وطنان در 
محور دیهوک - طبس فوت کرده اند، افزود: محور 
طبس- یزد بدون مجتمع رفاهی بوده و دارای آسفالت 
بروز مشکالتی  باعث  این موضوع  سرد است که 

می شود.وی با بیان اینکه ۶۰ درصد متوفیان حوادث 
جاده ای بومی هستند، اظهار کرد: 7۲ درصد متوفیان 
در جاده های اصلی، 18 درصد در محورهای روستایی 
و 1۰ درصد در راه های فرعی بوده است. رضایی با 
بیان اینکه 51 درصد متوفیان به دلیل واژگونی جان 
خود را از دست داده اند، افزود: 51 درصد متوفیان در 

صحنه و ۴7 درصد در بیمارستان جان خود را از دست 
داده اند. وی با بیان اینکه ۲۰ درصد مجروحان حوادث 
رانندگی موتورسواران هستند، افزود: در مجموع ۴7 
درصد تصادفات در محورهای اصلی و ۴۴ درصد در 

محورهای فرعی بوده است.

سوخت کش هامتهم ردیف اول
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای  نیز در 
این جلسه گفت:محور نهبندان - سربیشه به خاطر 
سوخت کش ها بیشترین سهم حوادث را داشته که 
نسبت به سال گذشته افزایش تصادفات را هم دارد. 
شهامت بیان کرد: خالهایی در محورهای کویری 
اعم از اطفای حریق وجود دارد که می طلبد مورد 

توجه قرار گیرد.وی با اشاره به مصوب جلسه قبل 
کمیسیون ایمنی حمل و نقل مبنی بر بررسی نقاط 
پرتصادف و تحلیل تصادفات محورهای استان بیان 
کرد: ۲7 نقطه پرتصادف در استان وجود دارد که از 
این تعداد هفت  نقطه ایمن سازی شده و هشت 
نقطه در دستور کار قرار دارد. وی ادامه داد: ایمن 
سازی سایر نقاط حادثه خیز هم در حال پیگیری 
است تا از طریق تلفیق اعتبارات ملی و استانی انجام 
شود. وی با بیان اینکه با توجه به کویری بودن راه 
ها در کنار رفع نقاط پرتصادف، تمرکز ویژه بر حذف 
تصادف های فوتی است، افزود: در این راستا برنامه 
است. رفته  ایمنی  به سمت ممیزی  کوتاه مدتی 
شهامت با بیان اینکه بر اساس مصوب جلسه قبل، 
ساماندهی ورودی ها و خروجی ها باید در دستور کار 
قرار گیرد، گفت: همچنین با توجه به طوالنی بودن 

مسیرها نیازمند پلیس مجازی هستیم.

تجهیز پایگاه های بین راهی
 مدیرعامل جمعیت هالل احمر  هم خواستار حمایت 
استانداری در تجهیز پایگاه های بین راهی شد و 
گفت:حضور پلیس در محورهای فرعی نقش مهمی 
در کاهش حوادث داشته که می طلبد مورد توجه 
باشد. شهریاری  بیان کرد: الزامی کردن آموزش در 
گواهینامه نقش بسزایی در کاهش حوادث و تلفات 
دارد.وی خواستار ارائه آموزش های امدادی به مردم 
شد و افزود: در شهرستان طبس فاصله پایگاه ها به 
18۰ کیلومتر می رسد که این امر زمان رسیدن به 

صحنه را افزایش می دهد. 
وی افزود: همچنین حضور پلیس و سیستم های 
کنترلی در محورهای فرعی نقش بسزایی در کاهش 

تصادفات دارد که باید موردتوجه قرار گیرد.
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کاوش-مدیرعامل جمعیت جوانان سرزمین خورشید 
در نشست خبری روز گذشته  اظهار کرد: متاسفانه 
برنامه   با  استان  امسال هیچ دستگاه فرهنگی در 
جشن های زیر سایه خورشید همکاری نکرده که اگر 
این همکاری ها بود برنامه ها به شکل بهتری برگزار 
می شد.حامد عرب زاده گفت: برگزاری دوازدهمین 
جشن های زیر سایه خورشید از روز پنجشنبه 1۳ 
تیر در استان آغاز و تا ۲۳ تیر ادامه دارد. وی افزود: 

معرفت افزایی زائران و مجاوران و دلدادگان امام 
رضا)ع(، مخاطبان برنامه، جانبازان و مسئوالن، ائمه 
جمعه، زندانیان، سربازان و مرزبانان، زیارت از راه دور 
و اجتماع بزرگ مردمی عاشقان اهل بیت)ع( از جمله 

اهداف کاروان خدام رضوی در استان است.
وی با بیان اینکه همزمان با حضور کاروان خدام 
رضوی حال و هوای حرم امام رئوف)ع( در جای 
خدام  کاروان  افزود:  می شود  منتشر  استان  جای 
امسال در 11 شهرستان، ۲5 شهر و ۶5  رضوی 
روستای استان حضور می یابند.عرب زاده با بیان اینکه 
کاروان خدام رضوی در تمام زندان ها، بیمارستان ها 
و مراکز درمانی، پادگان ها، دفاتر ائمه جمعه و مراکز 
توانبخشی استان حضور می یابند تصریح کرد: کاروان 
خدام آستان ملک پاسبان رضوی در نخستین روز 
خضری،  شهرستان های  به  استان  به  خود  سفر 
نیمبلوک و قاین می روند.وی ادامه داد: امسال در 
ایام دهه کرامت تعداد ۳5۲ برنامه در استان با حضور 

کاروان خدام رضوی انجام می شود و کاروان حداقل 
در یک امامزاده و بقاع متبرکه هر شهرستانی حضور 
خواهند داشت.مدیرعامل جمعیت جوانان سرزمین 
خورشید با بیان اینکه دو گروه از کاروان خدام رضوی 
به خراسان جنوبی سفر می کنند خاطرنشان کرد: 
گروه اول در شهرستان های قاین، زیرکوه، درمیان، 
بیرجند، نهبندان و سربیشه و خوسف و گروه دوم نیز 
در شهرستان های فردوس، سرایان، بشرویه و طبس 

حضور پیدا می کنند.

 برگزاری اجتماع باشکوه مردمی 
در مزار  شهدای باقریه بیرجند

عرب زاده با بیان اینکه ۴5 برنامه محوری با حضور 
می شود  انجام  بیرجند  در  رضوی  خدام  کاروان 
اظهار کرد: حضور در پخش زنده صداوسیما، دیدار 
با خبرنگاران و اصحاب رسانه، برگزاری جشن روز 
دختر در شمال شهر و مهدیه بیرجند، دیدار با نماینده 

ولی فقیه در استان و دیدار با استاندار، حضور در 
جمع سربازان پادگان ۰۴، حضور در زندان بیرجند، 
و  آباد  حاجی  روستای  در  جشن  مراسم  برگزاری 

حضور در نماز جمعه از جمله این برنامه ها است.
وی افزود: همچنین دیدار با ۳۰۰ نفر از مددجویان 
کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان، حضور در 
بیمارستان های ولی عصر)عج(، امام رضا)ع( و رازی 
بیرجند همراه با بسته های متبرک نمک و نبات 
برای بیماران، برگزاری مراسم جشن دهه کرامت 
فرماندهی  در  حضور  علی)ع(،  امام  مسجد  در 
با  انتظامی استان، حضور در مسجد بالل، دیدار 
و  میالد  بیمارستان  در  حضور  سرطانی،  بیماران 
توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(، برگزاری جشن 
دیدار  امین)ص(،  محمد  مسجد  در  کرامت  دهه 
و  درصد   ۶۰ باالی  جانبازان  و  شهدا  خانواده  با 
عطرافشانی گلزار شهدا از دیگر این برنامه ها در 
جوانان  جمعیت  است.مدیرعامل  استان  مرکز 

مردمی  باشکوه  اجتماع  گفت:  خورشید  سرزمین 
با حضور کاروان خدام رضوی روز چهارشنبه 19 
امامزادگان  مقدس  آستان  در  ساعت 17:۳۰  تیر 

باقریه)ع( برگزار می شود.
در  کاروان خدام رضوی  اینکه  بیان  با  زاده  عرب 
نیز حضور  استان  زده  و سیل  محروم  روستاهای 
می یابند بیان کرد: این کاروان دارای سه خادم شامل 
یک مداح، یک خادم سخنور، یک خادم حامل پرچم 

و یک روحانی جهت معرفت افزایی است.
وی با بیان اینکه ۲۰ هزار بسته تبرکی نمک و 
5 هزار بسته نبات و 5۰۰ قلم بسته های فرهنگی 
ایام دهه کرامت در استان توزیع  و محتوایی در 
بر  رضوی  قدس  آستان  کرد:   عنوان  می شود 
مردمی بودن برنامه های دهه کرامت تاکید دارد و 
دستگاه های فرهنگی استان بهانه بودجه و اعتبارات 
همکاری  شهرستان ها  فقط  و  دارند  را  فرهنگی 

بهتری با این برنامه ها داشتند.

عدم همکاری دستگاه های فرهنگی با برنامه های دهه کرامت

*ستاد اجرایی فرمان امام خمینی بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال 
برای توسعه فراورده های شتر در  استان اختصاص داد.

*معاون فرهنگی - دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
خوابگاههای  در  کاغذ  بازیافت  طرح  گفت:  بیرجند 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اجرا می شود.
*برداشت محصوالت هلو و شلیل از سطح 1۴9 هکتار 

از باغ های خراسان جنوبی آغاز شد.
*ورزشکاران  استان ۲ مدال طال و یک نقره مسابقات 

پارا دو و میدانی قهرمانی کشور را کسب کردند.
*به گفته معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان: ۲51 جلد سند مالکیت روستایی و 
شهری از آغاز امسال تاکنون در خراسان جنوبی صادر و 

تحویل متقاضیان شد.
*رئیس اداره میراث فرهنگی بیرجند گفت:بزرگترین 
اقامتگاه بوم گردی استان در روستای چهارده باال تا 

پایان امسال به بهره برداری می رسد.
*حادثه رانندگی  روز گذشته در محور دیهوک - کرمان 

دو مصدوم بر جای گذاشت.
*مدیر عامل آب و فاضالب روستایی با بیان اینکه 
بیشترین پیک کاری آبرسانی سیار در روستاهای استان 
در مرداد  و به ۴۶۰ روستاست گفت: طبق برنامه ششم 
توسعه باید تا سه سال آینده 1۴8 روستای باالی ۲۰ 

خانوار از چرخه آبرسانی سیار حذف شود.
*برای نخستین بار عمل جراحی بالون کایفوپالستی 
توسط دکتر صدرا روحانی، جراح مغز و اعصاب در 

بیمارستان شهدای قاین انجام شد.
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  هنری  امور  *معاون 
اسالمی گفت: اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برای 
 1۲ تا  تکمیلی  درمان  بیمه  خدمات  از  استفاده 
www.honar� سامانه به  دارند  فرصت   تیرجاری 

credit.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

برگزاری سمینار آموزشی مدیریت 
مصرف برق در دستگاه های اجرایی

ایسنا-سمینار آموزشی مدیریت مصرف انرژی برق با 
حضور حدود 5۰ نفر از بانوان شاغل در دستگاه های 
اجرایی استان در شرکت توزیع برق  استان برگزار شد. 
هوشیار، مشاور امور بانوان و خانواده شرکت توزیع نیروی 
برق در این سمینار اظهار کرد: دیدگاه این  شرکت بر 
این است که بانوان مي توانند به عنوان نقطه آغاز اصالح 
الگوي مصرف خانگي در جامعه امروز مطرح باشند.وی 
بر نقش مادران در فرهنگ سازي و آموزش به کودکان و 
نوجوانان تاکید کرد وگفت: حساس بودن آنان به مسائل 
زیست محیطي سبب ایجاد تغییرات شگرف در مدیریت 
مصرف بهینه انرژي خواهد شد. وی افزود: در این راستا 
برنامه های آموزشی مدیریت مصرف برق برای بانوان 
شاغل در ادارات استان برگزار شد تا آنان به عنوان همیار 
برق در این زمینه فعالیت داشته باشند.محسن بخشایی، 
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی نیز در این سمینار آموزشی، ضمن 
تشریح برنامه های مدیریت مصرف برق، آموزش نحوه 
مدیریت دستگاه های پرمصرف و همچنین زمان پیک 
بار و روش های استفاده از وسایل پر مصرف را ارائه کرد.

تخریب و تصرف ۷2 هکتار از مراتع

صداوسیما- رفتارهای انسانی از آغاز امسال سبب 
تخریب 7۲ هکتار از مراتع خرسان جنوبی شده است 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: از ابتدای 
امسال 5۲ فقره تخریب و تصرف شامل شخم شیار 
مراتع و ساخت و سازهای غیر مجاز انجام شده در 
مراتع استان انجام شده است.نصرآبادی افزود: قطع 
۲۰۳ اصله درخت، بوته کنی ۲1۶ استر ،چرای غیر 
مجاز  1۶ هزار و 5۴۶ راس دام و بیش از یک هکتار 
عواملی  دیگر  از  جنوبی  خراسان  مراتع  در  حریق 
است که طبیعت خراسان جنوبی  رااز آغاز امسال 
مدت  است.در  کرده  تخریب  و  تغییر  دستخوش 
مشابه پارسال ۲8 فقره تخریب مراتع با مساحت 18 

هکتار در خراسان جنوبی رخ داد.

۴۰2 کانون مساجد برای
 اوقات فراغت فعال شدند

ایرنا - مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد خراسان جنوبی گفت: ۴۰۲ کانون فرهنگی و 
و  کانون شهری  استان شامل 189  مساجد  هنری 
۲1۳ روستایی در تابستان 98 اقدام به برگزاری کالس 
های اوقات فراغت می کنند. حجت االسالم ابراهیم 
سبزه کار روز یکشنبه در نشست کمیته تخصصی 
اوقات فراغت افزود: این کالس ها با رویکرد تربیتی، 
شعار  با  پایه  نشاط  و  اعتقادی  اردویی،  آموزشی، 
)اخالق، نشاط و معنویت( با تکیه بر گام دوم انقالب 
برگزار خواهد شد.وی گفت: قرآن و عترت، آموزش و 
توانمندسازی، شبکه سازی و فضای مجازی محوریت 
اصلی این کالس ها است.وی گفت: اوقات فراغت نیاز 
به برنامه ریزی دقیق دارد و باید تخصصی برگزار شود.

بازنشستگان نمونه   استان  معرفی می شوند

گفت:  جنوبی  خراسان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
بازنشستگان  تکریم  و  خانواده  روز  با  همزمان 
)۲5 ذی الحجه( از بازنشستگان، از کارافتادگان و 
بازماندگان نمونه استان تجلیل و قدردانی می شود. 
اداره کل  روابط عمومی  روز یکشنبه  به گزارش 
درویشی  مجید  جنوبی  خراسان  اجتماعی  تامین 
و  بازنشسته  نفر  و ۴۳7  از 17 هزار  بیش  افزود: 
مستمری بگیر در استان هستند.وی گفت: از این 
رو سازمان تامین اجتماعی برای هفدهمین سال 

همسران  بازنشستگان،  معرفی  و  انتخاب  طرح 
بازمانده و از کارافتادگان نمونه سازمان را در دستور 
کار قرار داده است.مدیرکل تامین اجتماعی اظهار  
کرد: سابقه پرداخت حق بیمه، موفقیت تحصیلی 
برقراری  از  پس  بازمانده  همسر  دانشگاهی 
تحت  فرزندان  دانشگاهی  تحصیالت  مستمری، 
موفقیت  بیمه شده،  فوت  از  بازمانده پس  تکفل 
فرزندان در رقابت های فرهنگی، علمی و ورزشی 
انجام  یا  آثار فرهنگی، علمی و هنری  و داشتن 

پژوهش های علمی و کاربردی، خلق آثار فرهنگی، 
علمی و هنری توسط فرزندان با ارائه مدارک معتبر 

از جمله شرایط انتخاب فرد نمونه است. 
وی اضافه کرد: همچنین پیشرفت های تحصیلی 
در  موفقیت  بازنشستگی،  دوران  در  دانشگاهی 
دوران  در  ورزشی  و  فرهنگی  علمی،  رقابت های 
بازنشستگی، تربیت فرزندان شایسته، کارآفرینی و 
ایجاد اشتغال در دوران از کارافتادگی از دیگر شرایط 
گفت:  است.درویشی  فرد  انتخاب  معیارهای  و 

متقاضیان تا ۲۶ تیر ماه سال جاری فرصت دارند 
با مراجعه به شعب تامین اجتماعی یا کانون های 
بازنشستگی نسبت به دریافت و تکمیل فرم مربوطه 
از  استانی پس  یادآور شد: کمیته  اقدام کنند.وی 
به  نسبت  متقاضیان  مدارک  بررسی  و  دریافت 
انتخاب بازنشسته، از کارافتاده و بازمانده نمونه اقدام 
خواهد کرد و در مراسمی که به همین مناسبت 
در شهریور برگزار خواهد شد از آنان تجلیل  می 
شود. وی گفت: بازنشستگان سرمایه های اجتماعی 

و گنجینه های ماندگاری هستند که تالش خستگی 
ناپذیر آنان طی سالیان خدمت صادقانه در اذهان 
تجلیل  و  تکریم  افزود:  می ماند.وی  باقی  جامعه 
تجربه  اسوه های  عنوان  به  بازنشستگان  مقام  از 
از کارافتادگان کلی که در عرصه  و خردورزی و 
کار و تولید سالمت جسمانی خود را از دست داده 
اند و همچنین همسران بازمانده که الگوی صبر و 
متولیان تربیت فرزندان شایسته در جامعه هستند 
بدون شک نشأت گرفته از آموزه های دینی ماست.
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خانواده محترم حیدری
ضایعه درگذشت

 زنده یاد علی حیدری
 را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده، 
غفران الهی برای آن مرحوم و صبر و 

شکیبایی برای بازماندگان از درگاه پروردگار 
مهربان خواستاریم. 
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