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3 آداب ارادت به کاروان نجات5  بازگشایی بازارچه یزدان از اولویت های وزارت صمت5 وعده وزیر برای تامین اعتبار طرح توسعه کویر تایر

جناب آقای مهندس صادق معتمدیان 
استاندار معزز خراسان جنوبی

انتخاب شایسته استانداری خراسان جنوبی به عنوان 
بخش  در  رجایی  شهید  جشنواره  در  برتر  دستگاه 
رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی که 
بیانگر حسن تدبیر، برنامه ریزی منسجم، سازمان دهی 
موثر، کارآمدی و شایستگی های جناب عالی و در 
سایه تالش های بی شائبه و خالصانه همکاران خدوم 
شما کسب شده را  تبریک عرض نموده، امید است با 
تالش مستمر و همکاران جمعی و با اتکال به خداوند 
سبحان در سال رونق تولید ملی در دولت تدبیر و امید 
در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران شاهد تداوم موفقیت های جناب عالی باشیم.
 راه اندازی اولین کارخانهشهرداری و شورای شهر بیرجند

 تولید پروفیل استان در  شهرستان قاین

تی
عنای

س :  
عک

صفحه  6

افتتاح کتابخانه ای در 
محروم ترین نقطه  بیرجند

رئیس بنیاد شهید کشور روز گذشته در سفر خود به استان، کتابخانه 
شهید بصیری پور در محله مهرشهر بیرجند را افتتاح و 100 میلیون 
تومان به این کتابخانه کمک کرد.حجت االسالم شهیدی  در این 
مراسم عنوان کرد: خرسندم که در پایان  ... مشروح در صفحه 5

*امین جم

سالم بر محرم ؛
 سالم بر حسین )علیه السالم(

»ده ماه زنده ایم تا دو ماه زندگی 
؛ این جمله در این روزها  کنیم« 
زیاد می بینم. خصوصا درصفحات 
مجازی و از سوی کسانی که به 
)ع(  بیت  اهل  عاشقان  جزو  حق 
هستند و خالصانه و مخلصانه برای 
برگزاری هرچه بهتر مراسم مذهبی 
تالش می کنند.به دید بسیاری واقعا 
محرم و صفر جزو مهمترین ماه 
های سال است که بندگی رنگ 
خاص خود را دارد. با شروع محرم 
 در همه جا حال و هوای خاصی 
برپاست و رنگ . . .  ادامه در صفحه 2

 

 

 

دیداری بین روحانی و
 ترامپ انجام نمی شود

واعظی : 

صفحه  2

هجمه ها علیه آملی الریجانی 
امتحانی برای رئیس مجلس

محسن کوهکن :

کشتی آل خلیفه 
در حال غرق شدن است

امیرعبداللهیان: 

صفحه  2

صفحه  2

نسل  جدید کولرهای آبی 
* 50% بازده خنکی بیشتر

* 44% صرفه جویی انرژی مصرفی
* 32% صرفه جویی در مصرف آب

* عایق سقف و کف- سیستم کاهش رسوب فن توربو
* 5 سال گارانتی طالیی )تعویض موتور(

* حمل رایگان تا منزل مشتری
* نصب رایگان

آدرس:خراسان جنوبی، بیرجندخیابان انقالب، نبش انقالب 1  
جهت هماهنگی تماس بگیرید 09155618398 - 05632237077

مدیریت و کارکنان محترم شرکت بیمه پاسارگاد
 سرپرستی استان خراسان جنوبی

بدینوسیله مراتب سپاس بیکران خود را بابت پیگیری و تسریع در پرداخت 
خسارت اینجانب به حضور تقدیم می دارم 

عزت ، سالمتی و موفقیت روز افزون شما عزیزان و اقتدار و سربلندی مجموعه معظم 
بیمه پاسارگاد را در راه خدمت به خلق از درگاه ایزد منان خواستارم. 

 رستمی - شهرستان بشرویه

سرکـار خانـم عصمـت جهـانی کیـا
انتخاب شما را  به عنوان

 کارشناس نمونه وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه چاپ و نشر 
تبریک عرض نموده از خداوند توفیق بیش از پیش برای شما آرزومندیم.

اتحادیه عکاسان و چاپخانه داران مرکز استان

جناب آقای مهندس معتمدیان 
استاندار محترم  و محبوب خراسان جنوبی

هفته دولت فرصتی است تا نیروهای خدوم دولت در تجدید پیمان با شهیدان 
رجایی و باهنر افق های تازه ای از پیشرفت و توسعه را طراحی و همدلی و همراهی را به منصه ظهور 
رسانده و با پیشرفت روز افزون در زمینه های مختلف روحیه امید را در دل تمامی ایرانیان فراهم آورند.

ضمن تبریک این ایام خدمت جناب عالی و همکاران تان
 کسب رتبه برتر در زمینه رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی 
در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی را صمیمانه تبریک گفته و از درگاه خداوند موفقیت 
روز افزون تان را در مسیر تحقق آرمان های امام )ره( و منویات مقام عظمای والیت مسئلت می نماییم. 

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

جناب آقای مهندس محمدی 
فرماندار محترم شهرستان سربیشه
سرکار خانم مهندس جوادی

مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه و کارکنان سختکوش دولت
هفته دولت فرصت مغتنمی برای سرمشق قرار دادن راه، روش و منش شهیدان واال مقام 

رجایی و باهنر در زمینه خدمت رسانی خالصانه به مردم است.
از درگاه خداوند متعال موفقیت همگان را در راستای تحقق آرمان های انقالب اسالمی

 و ادامه راه شهیدان مسئلت داریم.
هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

جناب آقای مهندس محمد صادق معتمدیان
 استاندار محبوب و معزز، حامی تولید کننده خراسان جنوبی

کسب رتبه برتر و برگزیده خدمت در هیئت محترم دولت و رضایتمندی مردم از عملکرد 
دستگاه های اجرایی استان در بین ۳۱ استانداری و سازمان های دولتی و وزارتخانه

 در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی
 را حضور جناب عالی، معاونین و مدیران پرتالش تان تبریک عرض نموده، بر خود الزم دانستم 
از زحمات شبانه روزی و خدمات ارزنده تان به استان قدردانی و تشکر نموده که در اندک زمان 
سمت استانداری با پیگیری مجدانه جناب عالی شاهد اقدامات و تحوالت فوق العاده ای بوده ایم 
که برگرفته از مدیریت شما و زحمات بی شائبه مسئوالن دستگاه های اجرایی بود که به حق کمر 
 همت را برای خدمت به خلق خصوصا محرومین بسته و مردم نیز دعاگو و شاکر شما می باشند.

امید است در سایه توجهات جناب عالی، خدمتگزاران واقعی و حافظان بیت المال 
بیشتر دیده شوند.

مدیر عامل شرکت هموار ره آذر )ساجد(

جناب آقای مهندس  محمدصادق معتمدیان
استاندارمحترم ومعزز خراسان جنوبی

کسب رتبه برتر در زمینه رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی
 در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی

 و تقدیر به حق از شما تالشگر عرصه خدمت به مردم شریف استان محروم و مرزی خراسان 
جنوبی و حامی سربازان خط مقدم عرصه تولید و اقتصاد صمیمانه تبریک عرض می نمایم؛ 
داشتن مدیری همیشه در صحنه، دردآشنا و مردمی در راس هرم اداری استان حق مسلم مردم 
والیتمدار و بافرهنگ این خطه است. تحمل بار سنگین مسئولیت در استانی دورافتاده و محروم 
که فاقد امکانات زیرساختی می باشد با شیوه صحیح مدیریت و حضور گرمتان در تمامی نقاط 
استان ، حاشیه مرزها ، مناطق عشایری و پیگیری های مجدانه جناب عالی جهت رفع مشکالت 
محرومین دعای خیر همه مردم را در پی داشته است ؛ ان شاء ا... با تکیه بر عنایات باریتعالی 

و تعهد و پشتکارتان و عملیاتی شدن گام هایی که هنوز رسانه ای نشده اند، شاهد پیشرفت ها 
و تحوالت شگرفی در تمامی عرصه های توسعه و زیرساخت استان محروم خواهیم بود.

برای جناب عالی ، معاونین و مدیران پرتالش تان سالمتی،سربلندی و توفیق روزافزون و برای استان 
 خراسان جنوبی پیشرفت وتوسعه همه جانبه  از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

فالحی- مجتمع کاشی وسرامیک فرزاد
شرکت مجتمع کشاورزی دامپروری فالح

برنامه مراسم عزاداری هیئت جان نثاران اباعبدا... الحسین )ع( بیرجند : 

دهه اول محرم : شنبه  98/۶/9 الی سه شنبه 98/۶/19
از ساعت  ۲۰:۴۵     سخنران: حجت االسالم علیزاده از مشهد
آدرس : خیابان منتظری، منتظری ۳ ، جنب مسجد خضر علی )ع(

آگهی مزایده ۲ دستگاه مینی بوس مازاد بر نیاز دانشگاه صنعتی بیرجند 
شرح در صفحه ۲

دکتر فاطمه حسین زاده 
پزشک و متخصص تغذیه و رژیم درمانی، استادیار دانشگاه
 روزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه ، چهارشنبه ساعت ۱6 الی 20 

تلفن: 09۱72448426- 056۳2420267 
آدرس: غفاری - نبش ابوریحان بیرونی - ساختمان پزشکان بوعلی، طبقه پنجم
http://drhosseinzade.kimiavisit.ir :نوبت دهی اینترنتی

افتتاح مطب تغذیه

تعویض و باز و بست زنجیر بلدیزر، جوشکاری و شاسی کشی
تعمیر چرخ و رولیک  و غلطک کششی 

وکلیه کارهای تراشکاری، فرزکاری، صفحه تراشکاری،
بورینگ کاری و کلیه کارهای هیدرولیک و جک و

آدرس:  قطعه سازی و چرخ دنده و تیز کردن مته معدن
شهرک صنعتی،تالش شرقی 6 
 تلفـن:  964۱  5۱۱  09۱5  مهدی نژاد

قابل توجه شرکت های راهسازی و دارندگان ماشین آالت سنگین  و  راهسازی: 
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با ارائه سند خودرو، جریمه خود را اقساطی پرداخت کنید

سرهنگ جهانی معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک راهور ناجا گفت:  افراد با مراجعه به ستادهای ترخیص و ارائه مدارک مالکیتی می توانند 
خودرو و موتور خود را ترخیص و جریمه را تا یک سال به صورت تقسیطی پرداخت کنند. عالوه براین مالکین می توانند به سایت اینترنتی راهور 

120 مراجعه و جریمه ها و نوع پرداخت آن را مالحظه نمایند.

سالم بر محرم ؛ 
سالم بر حسین )علیه السالم(

* امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( با شروع محرم در همه جا  

بوی  و  رنگ  و  برپاست  خاصی  هوای  و  حال 
محرمی در کوچه پس کوچه های شهر حس 
می شود.از پرچم های عزای برافراشته شده تا 
پارچه هایی که متبرک به ذکر ائمه اطهار هستند 
و مراسمی که در جای جای شهربرپا است.به واقع 
محرم دانشگاهی است که نسل ها را برای یک 
هدف در کنار هم قرار داده و درس دین داری 
و آزادگی و ایثار می دهد.دانشگاهی که هر روز 
شمار زیادی به خیل محصالن آن افزوده شده و 
وسعتی جهانی دارد.یاد امام حسین )ع( و رشادت 
هایش نه فقط به عنوان یکی از ائمه معصوم بلکه 
در نقش یکی از آزادمردان تاریخ با حضور حماسی 
و عملکرد انسانی خود برای تمامی مردم مظلوم 
جهان قابل درک است.لحظه لحظه زندگی امام 
حسین )ع( و یاران باوفایش درس هایی است برای 
جهانیان که جای کار و تبیین بسیار دارد.از همین 
جهت نیز حفظ شان و منزلت این رخداد بزرگ 
تاریخی اسالمی و شناخت ابعاد گوناگون محرم 
و قیام امام حسین )ع( و همراهانش از مهمترین 
نکات محسوب می شود.در ماه محرم، شور و 
شعور حسینی در کنار یکدیگر معنا می یابند و 
شور بدون بصیرت و آگاهی ، حاصل ارزشمندی 
نخواهد داشت.براساس همین اصل نیز از یک 
جهت مردم باید به دنبال واقعیت ها و اهداف 
قیام امام حسین )ع( بگردند و از طرفی سخنرانان 
، خطبا و به ویژه مداحان باید در اعتبار سنجی 
بازیچه  مطالب خود بکوشند تا خدایی ناکرده 
دست دشمنان و فرق انحرافی نشده و واقعیت 
هارا برای مردم روشن نمایند.بدون شک بیان 
مسائل انحرافی و در نهایت به ضرر این آیین و 
اسالم تمام خواهد شد.چه بسا که کلید واژه مهم 
درک و استفاده از این ایام پربرکت جز بصیرت 
بود.امام  افزایی و شناخت دین اسالم نخواهد 
حسین )ع(  ویارانش حماسه ای را ساختند که  
درگذرنسلها هنوز هم زنده است و روح و حس 
و حال مخصوص به خود را دارد.معنویتی که 
برای هرکسی که یکبار در مجلس عزا و دمی در 
آستان ائمه اطهار بوده است ، ملموس است.امید 
که همه ما پیروان واقعی امام حسین و ائمه اطهار 
بوده و برای ترویج دین مبین اسالم که به حق 
وظیفه ماست ، تالش کنیم. با این امید سالم بر 

محرم و سالم بر حسین)علیه السالم(

دیداری بین روحانی و ترامپ
 صورت نمی گیرد

واعظی در مورد برخی گمانه زنی ها درباره دیدار 
احتمالی رئیس جمهور  با ترامپ گفت: بحث دیدار 
با ترامپ به هیچ وجه مطرح نبوده و نیست. در آن 
سخنرانی هم رئیس جمهور اقتدار ایران را مطرح 
کرد و در واقع بیانگر تالشی بود که دولت در جهت 

حل مشکالت معیشتی از خود نشان می دهد.

عراقچی: رایزنی ها با فرانسوی ها 
هنوز به سرانجامی نرسیده است

سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه 
گفت: رایزنی ها با فرانسوی ها هنوز به سرانجامی 

نرسیده و در حال مذاکره هستیم.

کوهکن: هجمه ها علیه آملی الریجانی 
امتحانی برای رئیس مجلس است

که  سوال  این  به  پاسخ  در  کوهکن  محسن 
هجمه های موجود علیه آیت ا... آملی الریجانی 
چه تاثیری بر ظرفیت   علی الریجانی در مجلس 
خواهد داشت، گفت: به نظر من این یک امتحان 
برای ایشان است. مثل زمانی که شما کار می کنید 
و همه تشویق می کنند. حال اگر شما کار کنید و 
ایراد بگیرند و سپس شما عصبانی نشوید و خللی 
در ادامه خدمتگزاری  تان به وجود نیاید ظرفیت خود 

را به رخ دیگران می کشید.

برخی مداحان در اسرائیل 
تربیت می شوند

در  مداحان کشور گفت:  بسیج  رئیس سازمان 
تربیت  عاشورا  تخریب  برای  مداحانی  اسرائیل 
می شوند که عده ای از آن ها در کشور دستگیر 
شده اند. یوسف ارجونی عنوان کرد: طبق آمار رسمی 
بیش از 1۵0 هزار مداح در کشور داریم که آمار 
غیررسمی دو برابر این مقدار تخمین زده می شود.

امیرعبداللهیان: کشتی آل خلیفه 
در حال غرق شدن است

حسین امیرعبداللهیان گفت: آل خلیفه آن قدر 
با ملتش فاصله گرفته که برای نجات خود بر 
کشتی شکسته و در حال غرق شدن اسرائیل 

سوار شده است.

روزنامه رای الیوم نوشت: به نظر می 
فرانسه  جمهور  رئیس  وساطت  رسد 
برای کاهش تنش ها در بحران ایران، 
ها  یخ  شکستن  به  موفق  حدودی  تا 
شده و توانست یک شکاف دیپلماتیک 
محمد  از  دعوت  در  که  کند  ایجاد 
جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، برای 
حضور در فرانسه و در ادامه، صحبت 
های خوش بینانه دو طرف آمریکایی 
این  ادامه  در  یافت.  نمود  ایرانی،  و 
مطلب آمده است: مشخص است که 
رئیس  اشاره  با  فرانسه  گری  میانجی 
نشان  و  افتاده  اتفاق  آمریکا  جمهور 

است  متحده  ایاالت  تنگنای  دهنده 
جنگی  سمت  به  را  آن  تواند  می  که 
دیگر،  سوی  از  بکشاند.  ناخواسته 
مورد  در  روحانی  صحبت های حسن 
حل  راه  یافتن  برای  مذاکره،  احتمال 
های  تحریم  رفع  در صورت  سیاسی، 
ظالمانه نیز موجی از خوش بینی ایجاد 
کرد، صحبت هایی که البته با انتقادات 
رو  اصولگرایان  سوی  از  ای  گسترده 
توسط  اندکی که  رو شد. گشایش  به 
دیپلماسی فرانسوی محقق شد، باعث 
شد؛  ایران  در  اصولگرایان  نگرانی 
نگرانی  موضوع  این  که  طور  همان 

اسرائیلی ها و برخی همپیمانان عرب 
آن را نیز در پی داشت که برای مقابله 
ایران عجله داشتند. آمریکا و  نظامی 
نماینده مجلس   83 رابطه،  همین  در 
را  روحانی  ایران،  در  اسالمی  شورای 
از  یکی  این،  بر  عالوه  کردند.  متهم 
اصولگرایان، به دنبال سفر ظریف به 
و  کرده  او  به  سختی  حمله  فرانسه، 
حتی وی را متهم به خیانت و تسلیم 
شدن در برابر فشارهای آمریکا نمود.

ترامپ عقب نشینی نکرده است
و  نکرده  نشینی  عقب  هرگز  ترامپ 
حفظ  برای  ساختاری  به  که  مادامی 
را  ها  تحریم  تمام  نرسد،  خود  آبروی 
لغو نمی کند. به نظر می رسد وی از 
رئیس جمهور فرانسه خواسته است تا 
کند.  مهیا  راستا،  این  در  را  شرایطی 
ترتیب  باره،  این  در  مکرون  پیشنهاد 
ترامپ،  و  روحانی  بین  دیداری  دادن 
بود.معتقدیم ایران با چنین پیشنهادی 

دنبال  به  ترامپ  کند.  نمی  موافقت 
روحانی  با  مشترک  عکس  گرفتن 
است؛ ولو اینکه این عکس در جریان 
مجمع  نشست  در  آنها  گذرای  دیدار 
هدف  باشد.  ملل  سازمان  عمومی 
رئیس جمهور آمریکا آن است که در 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  نزدیکی 
متحده  ایاالت  در  عمومی  افکار  به 
اینگونه القا کند که طرف ایرانی عقب 
نشینی کرده، در برابر فشارهای آمریکا 
به میل خود سر سفره  و  تسلیم شده 
تمام  روحانی  است.  نشسته  مذاکرات 
مذکور  دیدار  برای  ها  گری  میانجی 
را رد کرد؛ ضمن آنکه می داند جبهه 
اعتدال گرای ایران، ضربه محکمی از 
از  که  زمانی  چه  است؛  خورده  ترامپ 
توافق هسته ای خارج شد و تحریم ها 
را تشدید کرد و چه  ایران  نظام  علیه 
هنگامی که همپیمان انگلیسی خود را 
تنگه  ایرانی در  نفتکش  توقیف  مأمور 

هرمز کرد.

رای الیوم: پیشنهاد مکرون، چگونه باعث نگرانی اصولگرایان شد؟

بازارهای مالی هفته اول شهریور ماه 
اعالم  گونه  این  پیش بینی ها  را طبق 
کردند. بازار سرمایه با بازدهی بیش از 
4 درصدی همچنان در صدر بازدهی 
هفتگی قرار دارد اما بازار طال و ارز در 
این هفته هم نتوانستند از افت ارزش 
که  هفته ای  کنند.ابتدای  پیدا  نجات 
برای  را  بازارها  وضعیت  شده  سپری 
این هفته این گونه پیش بینی کرد که 
گذشته  هفته  مشابه  وضعیت  بازارها 
تکرار می کنند، یعنی بورس همان روند 
مثبت و ارز و طال همان روند منفی را 
طی خواهند کرد؛ بررسی رفتار بازارها 
و محاسبه بازدهی آنها نشان می دهد 

که این پیش بینی درست از آب درآمده 
است.در این هفته بورس همانند هفته 
پایانی مرداد ماه تنها بازار مثبت هفته 
بازدهی  از  ارز  و  بازارهای طال  و  شد 
سازمان  داده های  براساس  بازماندند. 
کل  شاخص  بهادار،  اوراق  و  بورس 
این بازار در پایان معامالت روز ششم 
 2۷8 سطح  باالی  به  ماه  شهریور 
هزار واحدی رسید، یعنی بیش از 12 
بازدهی 4.۷  و  هزار واحد رشد داشته 
درصدی را به ثبت رسانده است. این 
شاخص در پایان مرداد ماه روی سطح 
2۶۶ هزار واحدی قرار داشت. بازار فلز 
گرانبها نیز با افت ارزش مواجه شد، به 

اقتباس  داده های  براساس  که  نحوی 
شده از شبکه اطالع رسانی طال، سکه 
و ارز، هر گرم طالی 18 عیار با افت 
حدود چهار هزار تومانی در روز ششم 
شهریور ماه به رقم 40۹ هزار تومان 
رسید و نسبت به روز پایانی مرداد ماه 
است.  زده  رقم  را  درصدی  یک  افت 
سکه اما افت بیشتری داشته و بازدهی 
منفی 1.1 درصدی را به ثبت رسانده 

است.
 31 روز  جدید  طرح  سکه  عدد  هر 
شهریور ماه چهار میلیون و 134 هزار 
تومان ارزش داشت که با افت 4۷ هزار 
تومانی در هفته اول شهریور ماه به رقم 

چهار میلیون و 8۷ هزار تومان رسید.
هفته  بازار  متضررترین  ارز  بازار  اما 
3.4 درصدی  منفی  بازدهی  با  و  شد 
بیشترین افت ارزش را نسبت به دیگر 
است.  برخی  کرده  خود  آن  از  بازارها 
در  بازار  این  معامالت  از  شنیده ها 
هفته ای که سپری شد حاکی از این 
بود که در برخی از ساعات دالر روی 
مرز 11 هزار تومان یا حتی در کانال 

10 هزار تومان معامله شده است.

بیشترین ضرر هفته از آن خریداران دالر شد

وزیر راه: گروه های هدف، 
دو ساله خانه دار می شوند

اسالمی گفت: عرضه مسکن با تکیه بر بخش 
خصوصی و تسهیلگری دولت، برنامه این بخش 
برای دو سال آینده است. وی هدف از ساخت 
را دسترسی گروه های هدف  و سازهای جدید 
به مسکن مناسب دانست. در این دو سال ۹00 
هزار واحد شامل ۵00 هزار مسکن مهر باقیمانده و 
400هزار مسکن در قالب طرح »اقدام ملی« است.

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل: 
تلفن همراه ارزان خواهد شد

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان 
اینکه در شرایط فعلی تنها مسافر واقعی امکان 
با  گفت:  دارد،  را  همراه  تلفن  کردن  رجیستر 
توجه به شرایط کاهش و ثبات نرخ ارز و تامین 
نیاز بازار از طریق واردکنندگان رسمی، قیمت 
تلفن همراه در هفته های آینده روند نزولی به 

خود خواهد گرفت.

کاهش بیشتر قیمت مسکن در راه است

تسنیم- رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به توقف 
سیر صعودی قیمت مسکن در تیرماه 13۹8 و منفی 
شدن روند آن بعد از سه سال افزایش ابراز امیدواری 
کرد که با این روند شاهد کاهش بیشتر قیمت 

مسکن در تهران و سایر شهرستان  ها باشیم.

احتمال توقف تولید پراید
 و ۴۰۵ در سال آینده

براساس بسته سیاستی صنعت خودرو، خودروهای 
جدید باید در چرخه تولید قرار بگیرند و پراید و پژو 
40۵ باید از چرخه تولید خارج شوند که این ممکن 

است سال آینده انجام شود.

آخرین مهلت ثبت نام در رشته های
 با سوابق تحصیلی سال ۹۸

در  کنندگان  نام  ثبت  آمار  آخرین  درباره  توکلی، 
رشته های بدون آزمون دانشگاه ها گفت: ثبت نام و 
انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی بر مبنای 
قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب 10 شهریور 
۹2 مجلس و مصوبات شورای سنجش و پذیرش 
دانشجو انجام می شود. وی افزود: ثبت نام این رشته ها 
از 20 اسفند ۹۷ آغاز شده و تا 28 شهریور ۹8 ادامه دارد.
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی مزایده2 دستگاه مینی بوس مازاد برنیاز دانشگاه صنعتی بیرجند
 دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر دارد: تعداد2 دستگاه مینی بوس پالک انتظامی مازاد بر نیاز خود به شرح زیر 

را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ درج این آگهی ضمن واریز مبلغ 5 درصد قیمت 
پیشنهادی خود به حساب شماره 4001093703022182وشماره شبا 270100004001093703022182 
و شناسه واریز 365093780123102001401200000010 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به 
 نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی بیرجند به عنوان ودیعه شرکت در مزایده برای دریافت اسناد مربوطه

 به آدرس بیرجند- بلوار صنعت ومعدن- نقلیه دانشگاه صنعتی بیرجند مراجعه نمایند.
1- مینی بوس آبی- سرمه ای- معمولی، مدل1352به شماره انتظامی 44212 الف23

2- مینی بوس آبی-روغنی،مدل 1388به شماره انتظامی36812 الف24
محل بازدید خودروها: دانشگاه صنعتی بیرجند از تاریخ شنبه 98/6/9لغایت شنبه 98/6/23 و ساعات بازدید 
از8 صبح تا 2 بعدازظهر )به غیر از روزهای تعطیل( می باشد. زمان بازگشایی پاکت های مزایده ساعت10صبح 
روز یکشنبه98/6/24در محل دفتر معاون اداری و مالی دانشگاه خواهد بود.ضمنا هزینه حمل،هزینه درج آگهی 

دانشگاه صنعتی بیرجندو سایر کسورات قانونی برعهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهی نتیجه تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان
 استان خراسان جنوبی

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 98/5/14 مجمع عمومی عادی  
و جلسه مورخ 98/5/26 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل 
 هیئت مدیره انجمن که از تاریخ 98/5/14 به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال انتخاب شده اند

 به شرح ذیل می باشد:
1- آقای حسین صباغ رئیس هیئت مدیره 2- آقای محمد خوشنام نایب رئیس هیئت مدیره

3- آقای غالمحسین جهانی خزانه دار هیئت مدیره 4- آقای مهدی محمدی دبیر هیئت مدیره
5- آقای محمد حسین مقدم عضو اصلی هیئت مدیره 6- آقای حسین برزگانی عضو علی البدل هیئت مدیره

7- آقای پیروز رمضانی عضو علی البدل هیئت مدیره 8- آقای سید محسن رضوی بازرس اصلی انجمن
9- آقای محمد درویشی بازرس علی البدل انجمن.  انجمن صنفی مذکور به شماره 136- 3/2-12 در اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به ثبت رسیده و مطابق اساس نامه کلیه اسناد و اوراق مالی و 
بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و مهمور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 

413 فرعی از 1832- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت حاجی آباد از اراضی امیر آباد مورد تقاضای خانم شاه بی بی افرا 2- ششدانگ 
 یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 418 فرعی از 1832- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای خانم
  ام البنین امیر آبادی زاده 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 419 فرعی از 1832- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای آقای حسن امیر آبادی زاده 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 420 فرعی از 1832-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای خانم زهرا امیر آبادی زاده  5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار پالک421 فرعی از 1832- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای آقای محمد امیر آبادی زاده 6- ششدانگ 
 یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 422 فرعی از 1832- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای خانم مریم 
امیر آبادی زاده در روز دوشنبه مورخ 1398/7/8 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت 
امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون 
مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز 
صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۰     علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجندمرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - مطالبه مهریه(
بدین وسیله به آقای حسین صادقی فرزند محمدرضا به شماره ملی 0640448976 ساکن بیرجند، خیابان مدرس 49 پالک 33 
ابالغ می گردد: خانم هدیه یزدانی مستند به سند رسمی شماره 6996 - 1395/10/16 نزد دفترخانه ازدواج شماره 7 بیرجند، 

جهت وصول تعداد یکصد و چهارده عدد سکه کامل طالی بهار آزادی موضوع صداقیه خویش، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما را نموده که 
پرونده ای تحت شماره بایگانی 9800535 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه طبق گزارش 
مورخ 1398/5/28 مامور ابالغ، آدرس شما به شرح مندرج در متن سند به نشانی فوق الذکر شناسایی نگردیده و بستانکار نیز قادر به معرفی 
آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای زوجه و مستند به ماده 18- آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و تاریخ انتشار این آگهی روز ابالغ اجرائیه محسوب می گردد و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی 

ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار علیه شما ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۰      غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 972429 اجرایی خانم خدیجه علی پور فرزند محمد حسن محکوم است به پرداخت مبلغ 

188/092/309 ریال در حق آقای حسین رافعی و مبلغ 3/325/000  ریال حق االجرا در حق دولت و شخص ثالث در قبال بدهی محکوم 
علیه اموالی شامل : 1- یک سرویس مبلمان 7 نفره همراه با میز عسلی )جمعا 12/000/000 ریال( 2- یک عدد بخاری ایران شرق )4/500/000  
 ریال( معرفی و توقیف و جمعا به مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ 1398/6/23 
از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16و 14 مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وبسایت دادگستری 
به آدرس www.dadki.ir قابل مشاهده می باشد.           مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه - نوبت دوم
تاریخ انتشار: 98/6/10

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه )نوبت دوم( راس ساعت 10 
صبح روز شنبه مورخ 98/6/30 در محل مسجد محمد رسول ا... شهر اسدیه برگزار می شود. از کلیه 
اعضای محترم تقاضا می شود در مجمع فوق شرکت نمایند. چنانچه عضوی نتواند در جلسه شرکت 
کند می بایست همزمان با نماینده تام االختیار خود با هم به شرکت مراجعه و برگه وکالت نامه را 
تنظیم و برگ ورود به جلسه را تحویل بگیرد. حداکثر آرای وکالتی برای هر عضو 3 رای و برای هر 

فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره - استماع گزارش هیئت بازرسی - طرح و تصویب 
صورت های مالی سال 97- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98 - انتخاب هیئت بازرسی 

 هیئت مدیرهبرای یک سال مالی.
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یکشنبه * 10 شهریور  1398 * شماره 4435

انجام 33 ماموریت هالل احمر در هفته گذشته

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان با اشاره به این که طی یک هفته گذشته نیروهای هالل احمر به 33 مورد حادثه اعزام شده اند، عنوان کرد: از این 
تعداد 28 مورد جاده ای، دو مورد حضوری و سه مورد شهری بوده است. اسعدزاده با بیان این که طی این ماموریت ها به 145حادثه دیده امدادرسانی شده که از این 

تعداد 141 نفر در حوادث جاده ای خدمات امدادی دریافت کرده اند، خاطرنشان کرد: همچنین در یک هفته گذشته هفت مورد عملیات رهاسازی انجام شده است.
سالم خدمت مسئوالن محترم روزنامه وزین 
و مردمی آوای خراسان جنوبی، موضوع لباس 
فرم مدارس هر ساله به معضلی برای خانواده ها 
تبدیل گشته و در سال جاری با تورم و گرانی 
این مشکل دو چندان شده. اواًل مگه دبیرستان، 
پادگان نظامی هست که همه لباس یک فرم 
داشته باشند، در ثانی این قضیه 8 درصد افزایش 
قیمتی که بااسم سازمان دانش آموزی دریافت 
می گردد بابت چی هست؟ شهریه پس  برای 
چی دریافت می شود؟ ثالثاً محلی به خانواده ها 
معرفی گردیده که لباس با قیمت ثابت و مناسب 

دوخته و تحویل می شود!
ارسالی به تلگرام آوا

با سالم و عرض ادب به مسئوالنی که کارشان 
برای خداوند خدمت به بنده اوست. لطف سری 
بزنید به کلنیک دولتی ترک اعتیاد بیمارستان 
قبول  بیمه  ماه ها شده  امام رضا)ع(بزنید چرا 
نمی کنند و بجای 27 هزار تومان االن ماهیانه 
102هزار تومان می گیرن درصورتی که یک 
شیشه متادون 250سی سی 4800 تومان قیمت 
دارد بقیه پول ما به کجا می رود خواهشا  به 
منجالب  از  تازه  که  بضاعت  بی  خانوادهای 
خانمان سوز اعتیاد رهایی پیدا کردند کمک کنید.
990...049

همایش سرمایه گذاری در مسیر توسعه استان 
از جمله اقدامات بسیار مفید و اثرگذار در جهت 
معرفی و شناساندن پتانسیل های سرمایه گذاری 
استان است که به همت بخش خصوصی برگزار 
گردید، از آنجاییکه الزمه جذب سرمایه گذار و به 
تبع آن تولید شغل و ثروت در استان، معرفی 
اقتصادی  سازنده  فعالیت های  زمینه   درست 
است، امیدوارم این حرکِت شایسته در ابعاد ملی 
و منطقه ای هم انجام پذیرد، لذا بعنوان یک فعال 
اقتصادی از حسن ابتکار منطقه ویژه اقتصادی و 
اتاق بازرگانی بابت تک تک واحدهای صنعتی و 
شغلی که در این استان ایجاد نموده اند، نهایت 
تشکر و سپاس را دارم چون موثرترین و بهترین 
راه رشد استان و رفع بیکاری جذب سرمایه گذار 

در حوزه تولید و گردشگری است.
915...575
باسالم وخسته نباشید خدمت دهیار پر تالش 
وزحمتکش روستای سرچاه تازیان که بافعالیت 
شبانه روزی خود چهره روستا را دگرگون کرده 
خداوند به این خانم قوت وسالمتی بدهد که بیشتر 

به مردم روستا خدمت کند جمعی از اهالی روستا
915...969

محمودآبادی- غم حسین)ع( با غم های دیگر فرق 
دارد. در این غم قرار است اسالم روح تازه ای بگیرد،پاک 
شود از شبهه ها و انحرافات. ذهن ها را به زوایای اسالم 
ناب محمدی)ص( متصل کند تا وقتی می پرسیم این 
حسین کیست که عالم همه دیوانه ی اوست؟ بهترین 
پاسخ را دریافت کنیم. آنچه مشخص است، این است 
که باید با آداب عزاداری برای سیدالشهدا علیه السالم 
آشنا باشیم و با عزاداری نامناسب به روح حماسی این 

واقعه عظیم آسیب نزنیم. 
لَیَس ِمْن َعْبٍد یْذَکُر ِعْنَدُه أَْهُل الَْبیِت َفیِرقُّ لِِذْکِرنَا إاِلَّ 
َمَسَحِت الَْماَلئَِکُة َظْهَرُه َو ُغِفَر لَُه ُذنُوبُُه ُکلَُّها إاِلَّ أَْن یِجی َء 

بَِذنٍْب یْخِرُجُه ِمَن اْلِیَمان«  )الکافی، ج 8، ص 101(
هیچ بنده ای نیست که مصیبت ما خاندان )به اعتبار عامل 
و سبب اش( نزد او ذکر شود و او بر این مصیبت و علت 
ایجاد آن( دل بسوزاند، جز آنکه فرشتگان بر پشت او 
دست نوازش کشیده و همه گناهانش آمرزیده شود، مگر 
گناهی او را از دایره ایمان خارج کند. )یعنی آه و ناله ی 
فرد، صرفاً بدون معرفت به عامل ایجاد مصیبت باشد و بر 
خالف آنچه که با گریه نشان می دهد در درونش، سبب 
و انگیزه ای که او را از عامل ایجاد مصیبت برای اهل بیت 
علیه السالم رهایی بخشد، وجود نداشته باشد که در این 
صورت، چنین فردی، اهل حق و ایمان محسوب نشده و 

از این وعده، محروم خواهد ماند. 
در روایت دیگری امام رضا علیه السالم پس از اینکه دعبل 
را به خواندن مرثیه جدش حسین)ع( ترغیب می نمایند و به 
او تأکید می کنند که در خالل مرثیه خوانی اش، خصایص 
بنی امیه یعنی دشمنان آن حضرت)ع(  را بیان کند، در فرازی 

از گفتار خود به دعبل، چنین می فرمایند:
ْر  »اِْرِث الُْحَسیَن َفأَنَْت نَاِصُرنَا َو َمادُِحَنا َما ُدْمَت َحیاً َفاَل ُتَقصِّ

َعْن نَْصِرنَا َما اْسَتَطْعَت« )بحاراألنوار ج 45، ص257(
ای دعبل! بر حسین علیه السالم مرثیه بخوان. زیرا که تو 
تا زنده هستی یاور ما و مدح کننده ما خواهی بود. اما )به 
صرف گریستن و گریاندن اکتفا نکن، بلکه دلسوزی  بر 
حسین علیه السالم و گریه بر او را سبب نجات او از مصیبتی 

که موجب دلسوزی و گریه می شود، قرار بده .
با توجه به احادیث فوق که تنها قطره ای از دریای آن 
ذکر شد، می توان به اهمیت  معرفت بخش بودن مراسم 

عزاداری و بیان علت و ضرورت گریه بر مصیبت حسین 
علیه السالم تا اندازه ای واقف شد.

این قدر عزای امام حسین )ع( بزرگ است . و این قدر 
سفارش به حفظ آن شده است که از 1400 سال قبل 
تاکنون نه تنها ذره ای از نقش آن در روشن شدن مبانی 
اسالمی کم نشده است، بلکه محققان و پژوهشگران 

زیادی هر روز به جمع عاشورا شناسان افزوده می شود. 
هر سال زوایای بیشتری از حادثه ی کربال باز می شود. 
اما سخت ترین بخش این انقالب سیاسی و مذهبی 
در روزگاری که فاصله ی بین بدی و خوبی به اندازه 

ی یک تار مو است، همین انحرافاتی که در هر زمان 
سفارش  آن  به  انقالب  معظم  رهبر  و  شیعه  امامان 
کردند. به راستی چطور می توان از ورود انحرافات به 

این واقعه ی بزرگ تاریخی کاست. 

طبل زدن
 سؤال: استفاده از طبل و سنج در مراسم عزاداری چه 

حکمی دارد؟

جواب آیت ا... مکارم شیرازی: استفاده از طبل وسنج در 
این مراسم آن چنان که معمول است و آهنگ لهوی در 
آن نیست اشکالی ندارد. اما نکته ی مهم این پاسخ تعداد 
طبل و سنج ها است، اینکه باید به هر طریقی ارادت خود 
را به امام حسین)ع( نشان دهیم بسیار پسندیده است. 

اما آیا در ارادت به آقا)ع(نباید نگران آزار دیگران باشیم؟

شعر و  مرثیه 
شعر و مداحی برای خاندان اهل بیت در واقعه ی کربال 
نیز از نکاتی است که باعث شور و شعور حسینی می شود. 

رهبر معظم انقالب نیز در این رابطه می فرمایند: اگر 
مرحوم  المهموِم«  »نََفس  کتاب  مصیبت،  ذکر  برای 
»محّدث قمی« را باز کنید و از رو بخوانید، برای مستمع 
به وجود  را  جوشان  عواطِف  همان  و  است  گریه آور 
می آورد. چه لزومی دارد که ما به خیال خودمان، برای 
مجلس آرایی کاری کنیم که اصل مجلس عزا از فلسفه 

واقعی اش دور بماند؟! 1373/03/17
و یا در بخش دیگری می فرمایند: وقتی شعر را می 

خوانیم، به فکر باشیم که از این شعر ما ایمان مخاطبان 
ما زیاد شود. پس، هر شعری را نمی خوانیم؛ هرجور 
خواندنی را انتخاب نمی کنیم؛ جوری می خوانیم که 
لفظ و معنا و آهنگ، مجموعاً اثرگذار باشد. در چه؟ در 

افزایش ایمان مخاطب. 1386/04/14

کاروان نجات
آوا  به  باره  این  در  اسالمی  تبلیغات  سازمان   مدیرکل 
می گوید: حقیقتا کاروان امام حسین)ع( که در سال 60 
هجری عازم کربال شد را باید کاروان نجات بشریت نامید.

حجت االسالم رضایی افزود: مطمئنا دشمن هم متوجه 
اهمیت این کاروان و نقش آن در اسالم شد پس طبیعی 

است که بر علیه این کاروان فعالیت هایی انجام دهد.
وی ادامه داد : بعد از واقعه عاشورا نیز دشمن در بحث 
عزاداری  و  محرم  پوشش  حتی  و  فرهنگ  و   محتوا 
فعالیت های گسترده ای را انجام داد. وی با اشاره به 
شورای  همراه  به  تبلیغات  سازمان  که  هایی   فعالیت 
برای  گفت:  است  شده  انجام  مذهبی  های   هیئت 

آسیب زدایی و خرافه زدایی از هیئت ها فعالیت های 
گسترده ای شروع شده است.

رضایی همایش ها و کارگاه هایی که به این منظور برگزار 
می شود را مورد توجه قرار داد و افزود: امسال نیز برای 13 
گروه از جامعه ی هدفی که برایشان ماموریت هایی در نظر 
گرفتیم کارگاه های برای رفع شبهات و ... را برگزار کردیم.

شورای  و  اسالمی  تبلیغات  سازمان  داد:  ادامه   وی 
هیئت های مذهبی در کنار یکدیگر در نظارت این امر 
همکاری دارند البته بخش محتوایی بر عهده ی سازمان 
تبلیغات است و در سایر بخش ها نیز در کنار شورا و حتی 
کانون مداحان هستیم. مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی 
با تاکید بر اینکه درست است که به هر فردی برای تبلیغ 
یا مداحی و نوحه خوانی ماموریتی داده می شود، اما مردم 
 نیز باید دقت الزم را بر محتوایی که در مجالس بیان 
می شود داشته باشند. رضایی خواستار تالش همه ی 
مردم بر امر به معروف و نهی از منکر شد و گفت: همه 
باید برای کاهش آسیب ها، هم آسیب های اجتماعی و 

هم آسیب های عزاداری تالش کنیم.

در عزای حسین )ع( ، حسینی رفتار کنیم
وی اضافه کرد: وقتی همه ی ما به عنوان عضوی از هیئت 
دقت کنیم شعری که مداح می خواند خیلی محتوای قوی 
ندارد، و یا خدای نکرده مورد لعن اهل بیت است بالفاصله 

تذکر دهیم خود به خود جلوی آسیب گرفته می شود.
اگر  داد: حتی  ادامه  تبلیغات اسالمی  مدیرکل سازمان 
خطیب ما مطالبی می گوید که شاید چندان برای مردم 
اثر گذار نیست، باید از او بخواهیم که موضوع را تغییر دهد.

وی تاکید کرد: همه ی ما در همه ی زمینه ها خیر خواه 
خودمان باشیم، تالش کنیم در هیئت ها نیز محتوای قوی 
ارائه دهیم. وی ابراز امیدواری کرد: با ارایه برنامه های بدون 

آسیب بیشترین بهره را از عزاداری های ماه محرم ببریم.
حتی  ندارد،  جوان  و  پیر  حسین)ع(  امام  آقا  به  ارادت 
مسیحی و کلیمی و مسلمان هم ندارد، هر شیفته ای به 
رسم خود به این کشتی نجات چنگ می زند و حاجتی 
دارد،فقط کافی است بخواهی به این خاندان خدمت کنی 
انگار زمین و آسمان  برایت دست به شینه می شوند، پس 

بیایید در عزای حسین )ع( حسینی رفتار کنیم.

آداب ارادت به کاروان نجات

نت
نتر

س: ای
عک

* همانند سالیان گذشته در ایام ماه محرم و صفر کلیه سفارشات شله برای مراسم 
زیارت عاشورا  پذیرفته می شود.

*به سفارشاتی که 48 ساعت زودتر هماهنگ شود تخفیف ویژه داده می شود.
* کلیـه سفارشـات غذا برای نذورات شمـا عزیـزان در ایـام محـرم و صفـر

 با کمتـرین قیمـت ممکـن  پذیرفته می شود.

آدرس: نبش پاسداران 19، جنب پارک شهدای گمنام
تلفن سفارشات: 32448989-32448000- 09155610366  

قابل توجه کلیه ادارات ، ارگان ها و همشهریان عزیز

شله مشهدی یاس )پاسداران( ویژه محرم

مدیریت: رمضانی



موفقیت و انرژی

افراد حسود

نداشتن هدف: بی انگیزگی در زندگی

اولین دلیل بی انگیزگی در زندگی نداشتن هدف 
است، کشتی که در دریا نداند به کدام ساحل می 
خواهد برود، آنقدر در دریا می ماند تا باالخره غرق 
می شود. فلسفه انسان این است که باید همیشه 
در زندگی مسیری برای رفتن داشته باشد و زمانی 
که احساس کند مسیری برای رفتن ندارد به پایان 
کارمندانی که  گاهی  است.  رسیده   زندگی خود 
باز نشسته می شوند، ظرف چند سال شکسته می 
شوند چرا که زمان زیادی بود در زندگی خود هدف و 
کاری برای انجام داشتند اما دیگر کاری برای انجام 
ندارند و به مرور روحیه و بعد جسم شان تحلیل می 
رود. این افراد اگر برای خود هدف جدیدی در زندگی 
پیدا نکنند احتمال مرگ شان باالست، نداشتن هدف 
در زندگی قطعا شما را دچار بی انگیزگی در زندگی 

می کند.

به اشخاص حسود اجازه دهید
 انگیزه شما باشند

احتماال بعضی اشخاص به شما بگویند کسب و 
کارتان هیچوقت به موفقیت نمی رسد یا شما به 
 اهداف تان دست پیدا نمی کنید. در این مواقع 
می توانید از عکس العمل های منفی به عنوان 
انگیزه ای براي موفقیت استفاده کنید. باید بدانید 
هیچ نیازی نیست چیزی را به کسی اثبات کنید. 
موفقیت  به  رسیدن  با  کنید  می  فکر  اگر   اما 
می توانید حسودان را کور کنید، از این مهلت 
استفاده کنید و از آن به عنوان انگیزه ای براي 

سخت تر تالش کردن بهره ببرید.
مواجهه با رفتارهای زشت دیگران، به شما یاد مي 
دهد نسبت به اطرافیان تان پذیراتر باشید.  به جاي 
تکرار رفتارهایی که حسودها در برابر دیگران انجام 
می دهند، رفتار برعکس آنها را در پیش بگیرید. 
با چنین نگرشی، آگاهی و همدلی تان نسبت به 
احساسی که دریافت بازخوردِ منفی در اطرافیان 

ایجاد مي کند ، ارتقاء پیدا مي کند.
کنید  می  برخورد  افرادی  با  که  هنگامی  پس 
که شبیه خودتان هستند، از آنها حمایت کنید و 
برایشان انگیزه بخش باشید. بدین ترتیب هم به 
سایرین کمک می کنید و هم رابطه معناداری با 

دیگر اشخاص موفق خواهید داشت.
آن ها دقیقا دوست دارند شما کنترل خود را از 
دست بدهید.پس به یاد داشته باشید که همیشه 
 در یک دعوا، شخصی که کنترل خود را از دست 

مي دهد ، همیشه بازنده است.

اگر زیاد تشنه می شوید
 و آب می خورید، بخوانید

تمام سلول ها و اندام های بدن برای عملکرد 
صحیح نیاز به آب دارند. با این حال، مصرف زیاد 
آب می تواند منجر به مسمومیت با آب شود که در 

برخی موارد کشنده است. مسمومیت با آب اختالل 
در عملکرد مغز ایجاد می کند. مسمومیت آب از 
تورم سلول ها ناشی می شود. هنگامی که سلول 
های مغزی متورم می شوند، فشار داخل جمجمه 
افزایش می یابد. این فشار باعث اولین عالئم 

مسمومیت با آب می شود.

کندر تقویت حافظه 
و مرتفع کننده فراموشی

یکی از مهم ترین خواص بسیار مفید و جالب توجه 
کندر، تقویت حافظه و مرتفع کننده فراموشی و 
ضعف حافظه  است. جویدن کندر مانند آدامس 

 لثه را محکم می کند و بوی دهان را می زداید.
 مصرف کندر به ویژه در زنان باردار و تأثیر آن روی 
حافظه نوزاد از قدیم االیام موردتأکید بوده  است. 
زیاده روی در مصرف کندر موجب سوختن خلط 

های خون و بلغم می شود.

خواص هلیله سیاه
 در طب سنتی

هلیله سیاه تقویت کننده حافظه است و مانع از 
سفید شدن مو می شود، همچنین جویدن روزانه 
مقداری از آن به صورت ناشتا بواسیر، قولنج و 

یبوست و آسم را درمان می کند؛ برای برطرف 
کردن سیاهی دور چشم موثر است. برای تقویت 
نور چشم آن را کوبیده به مدت سه الی چهار 
هفته هر صبح قبل از طلوع آفتاب ناشتا یک 
قاشق مرباخوری سر پر آن را در دهان ریخته 

بالفاصله روی آن آب میل کنید. 

دمنوش تخم کتان
 برای الغری

دمنوش تخم کتان می تواند در کاهش وزن و 
الغر شدن کمک نماید. تخم کتان دارای طبع 
گرم و خشکی بوده و می توانید صبح، هنگام 

 صبحانه از آن استفاده کنید. دمنوش تخم کتان 
می تواند به شدت در افزایش سوخت و ساز بدن 
موثر باشد. این دمنوش اشتها را کاهش می دهد. 
یک قاشق پودر تخم کتان را در قوری ریخته و آب 
با دمای ۷۰ یا ۸۰ درجه به آن اضافه کرده و اجازه 

دهید به مدت ۳۰ دقیقه دم بکشد. 

خواص درمانی شیرین بیان 
برای مجاری تنفسی

شیرین بیان خواص فوق العاده ای دارد. از این گیاه 
برای درمان سرفه استفاده می شود. این گیاه برای 
دستگاه گوارش و همچنین تقویت دستگاه ایمنی 

بدن موثر عمل می کند؛ چون حاوی ویتامین ها 
و مواد معدنی متعدد مورد نیاز بدن است. ترکیبات 
فعال موجود در این گیاه در ریشه آن قرار دارد و 
گلیسیریزین غنی ترین و مهم ترین ترکیب آن 
است. شیرین بیان روی غدد فوق کلیوی در درمان 

سندرم خستگی مزمن موثر است.

از آنجایی که غالت سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی هستند، مصرف مرتب آن ها برای سالمت مفید بوده 
که یکی از آن ها جوست. جو حاوی فیبر مورد نیاز برای تنظیم حرکت روده است. همچنین این ماده خوراکی 
با متوازن ساختن باکتری های خوب روده سالمت آن را حفظ می کند. مصرف جو در زنان برای مدت چهار 
هفته سوخت و ساز بدن و عملکرد روده آنان را تقویت می کند. همچنین نتایج برخی مطالعات حاکی از آن 

است که میزان فیبر موجود در جو می تواند در پیشگیری از ابتال به سرطان روده نقش مهمی داشته باشد.
فیبر از خاصیت کاهش میزان اشتها برخوردار است و موجب می شود فرد برای مدت زمان بیشتری احساس 
سیری داشته باشد، در نتیجه به کاهش وزن کمک می کند. مصرف جو برای مدت شش هفته وزن را کاهش 

داده و با تحریک حس سیری از میزان گرسنگی می کاهد.

یکی از نگرانی هایی که در سال های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، مسئله 
آلودگی و مسمومیت انسان با قرار گرفتن در معرض فلزات سنگین می باشد. فلزات سنگین 
عمدتا ترکیباتی سّمی هستند که بدن به سختی قادر به دفع آنهاست فلزات سنگین از طرق 
مختلف مانند مصرف مواد غذایی، فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز، تنفس هوای 

آلوده و تماس با آب و خاک آلوده وارد بدن انسان می شوند. 

مرکز اطالع رسانی مدیریت  غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

عوارض باقی مانده سموم و فلزات سنگین در میوه و سبزیجات خواص بی نظیر جو برای سالمتی

 اّول محّرم آغاز سال هجری قمری است، گرچه هجرت 
در ماه ربیع األّول صورت گرفت ولی به مناسبت آغاز سال، 
سزاوار است همه مؤمنان به یاد حادثه عظیم هجرت و آثار 
مهم آن در تاریخ اسالم و فداکاریهای موالی مّتقیان 

علی)ع(  در لیله المبیت باشند. 
در این ماه، شیعیان به مناسبت شهادت امام حسین)ع( و 
یارانش در واقعه کربال، سوگواری می کنند. در روزهای 
عزاداری محرم چهره شهرهای بزرگ و کوچک ایران به 
صورت چشمگیری تغییر می کند و سیاهپوش می شود. 

بیرق ها و علم های سیاه و گاه سبزرنگ بر در و بام تکایا، 
مساجد، خانه ها، مؤسسات، ادارات و معابر افراشته می شود. 
زن و مرد و پیر و جوان سیاه می پوشند. در این ایام زنان و 
مردان و به خصوص جوانان در مساجد و معابر و تکایا جمع 
می شوند و به سر و سینه خود می زنند و عزاداری می کنند و با 
کشته شدگان واقعه کربال که چهارده قرن پیش در صحرای 
کربال رخ داد ابراز همدردی می کنند. با آنکه شهر ظاهری 
شلوغ و مملو از مردانی است که با زنجیر و دست به سر و 
سینه می زنند، اما آنچه گویتیسولو  )نویسنده اسپانیایی( را به 

شگفت می آورد، مشاهده انبوه مردمانی است که از زن و 
مرد، پیر و جوان، بزرگ و کوچک، با مهربانی و همدلی در 
کنار هم سوگواری می کنند. او می نویسد مردمان در این 
 ایام با یکدیگر از زمان های دیگر مهربان ترند و همدل تر.

شایسته است شیعیان در روز دهم محرم که روز شهادت 
امام حسین )ع( و روز مصیبت و حزن ائمه اطهار )ع( 
است، مشغول هیچ کار دنیوی نشوند و به گریه و نوحه 

و مصیبت برای امام حسین )ع( و یاران شان بپردازند.

محرم؛ ماه خون، ماه شهادت و ماه ایثار تسلیت باد

آیه روز

در حقیقت پروردگار تو خود روز قیامت در آنچه با یکدیگر در باره آن اختالف می کردند میانشان 
داوری خواهد کرد. )سوره سجده/آیه ۲۵(

سخن روز

هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود بالفاصله در دیگری باز می شود اما ما آنقدر به در 
بسته خیره می شویم که در باز شده را نمی بینیم. “هلن کلر”
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به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172
به تعدادی نیرو در زمینه کارت خوان 

بانکی با حقوق باال نیازمندیم
طالقانی 2،ساختمان آلما،طبقه دوم
واحد 204 *  05632213735

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

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...

آدرس : بازار - پشت بانک تجارت  
سه راه اسدی )کلی - جزئی(

4258 662  0936  - مظفـری

00:07 کارستان
00:35 میراث مرثیه

01:15 سینمایی عیار 14
02:35 ابوفاضل

03:10 آب و رنگ
03:45 مستند دریاها و اقیانوس ها

04:43 اذان صبح به افق بیرجند
05:00  مراسم جمع خوانی قرآن کریم

06:00 سخنرانی
06:30  مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:10 پرسمان
08:30 مجموعه رخصت

09:22 پیرغالمان
09:50 سیمای سالمت - زنده

11:00 خبر استان
11:20 پسر شجاع

11:45 مستند شرح مدح

12:33 اذان ظهر به افق بیرجند
12:50 شاهدان

13:05 روباه کلک و خروس زیرک
13:25 با حسین تا بی نهایت - بازپخش

14:34 سینمایی عیار 14
16:00 خبر استان

16:20 بازتاب  - بازپخش
17:45 بصیرت عاشورایی

17:30 سیمای سالمت - بازپخش
18:35 صد فرسخ

19:17  اذان مغرب به افق بیرجند
20:00 خبر استان

20:25 مردی در میان مردم
21:05 با حسین تا بی نهایت - زنده

22:20 بازتاب
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه رخصت

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران

13
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روابط عمومی شبکه خاوران

به تعدادی نیسان جهت کار در 
شرکت و یک راننده جهت کار

 با ایسوزو نیازمندیم. 
09151637232

ساعت تماس: 8 صبح الی 15 

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

0915   866   8002 

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

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00 ) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  091516423۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه زنگویی
 به شماره ملی 0925410209 و شماره 

دانشجویی  96111050130019 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشمند خودروی مینی بوس فیات 
به شماره پالک 138 ع 45 ایران 12 به نام 

حبیب ا... عبدالهی با شماره ملی 0652124321 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

چلو کوبیده  13000 تومان
چلو مرغ     12000 تومان
چلو جوجه  12000 تومان
چلو قیمه       9000 تومان
چلو قورمه    9000 تومان
چلو ماهی    15000 تومان
چلو گوشت 25000 تومان
چلو وزیری 18000 تومان
استامبولی      9000 تومان
ماکارونی        9000 تومان
ته چین مرغ   10000 تومان

در این مجموعه غذای ارزان ارائه می شود
با قیمت مناسب که فقط از وزن غذاها کم می شود،

 به همان کیفیت پخت می شود.
بلوار توحید- نبش توحید 11   تلفن تماس: 32450066- 056

آماده جوهج طالیی غذا



۵
یکشنبه * 10 شهریور  1398 * شماره 4435

خبرویژه

وعده وزیر برای تامین اعتبار طرح توسعه کویرتایر
محمودآبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در بازدید از کارخانه کویر تایر عنوان کرد: به 
خاطر اهمیت طرح کویر تایر از سرجمع منابع 

کشوری به آن اعتبار  اختصاص می دهیم. 
رحمانی با اشاره به این که تا پارسال ۷۰ درصد 
در زمینه تایر به خارج وابسته بودیم گفت: این 

موضوع را شخصا پیگیری می کنم پنج طرح 
پیگیری  دست  در  کشور  در  زمینه  این  در 
قرار دارد. وی با بیان این که بحث نخست 
رفع وابستگی به خارج کشور به ویژه در زمینه 
الستیک و تایرهای سنگین است که حمل و 
نقل و اقتصاد کشور به آن وابسته است، ادامه 

داد: صنعت حمل و نقل یکی از بازارهای خوب 
آینده است که امید می رود در این حوزه با 

موفقیت پیش برویم.
مدیر عامل شرکت کویر تایر نیز در حاشیه 
این بازدید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح 
توسعه این کارخانه تاکید کرد و گفت: با اجرای 

این طرح ساالنه ۱۰ هزار تن انواع تایرهای 
تمام سیمی باری و اتوبوسی به ظرفیت این 
کارخانه افزوده می شود. زینلی سرمایه گذاری 
اجرای طرح توسعه این کارخانه را حدود ۲۲ 
میلیون دالر ذکر کرد و افزود: بخشی از ماشین 
آالت  خریداری و گشایش اعتبار شده است.  

اخبار کوتاه

روایت خدمت رسانی مقام معظم رهبری به مردم فردوس در مستند “مردی میان مردم”

غالمی- روایت خدمت رسانی  مقام معظم رهبری به مردم فردوس را در مستند “مردی میان مردم” نظار گر باشید. این مستند داستان حضور مقام معظم 
رهبری در زلزله ۱۰ شهریور سال ۱34۷در شهر فردوس به عنوان سرپرست گروه امداد روحانیت که  برای کمک به زلزله زدگان فردوس اعزام شده بودند را  

روایت می کند.تهیه و تدوین این مستند 4۰ دقیقه ای حدود ۲ ماه طول کشیده و قرار است ۱۰ شهریور ، بعد از خبر ۲۰ از شبکه خاوران پخش شود.

*عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران گفت: معادن بنتونیت شهرستان 
سرایان به لحاظ کیفیت وکمیت، بهترین نوع 

بنتونیت ایران و جهان است.
* به گفته مدیرکل آموزش و پرورش 89 رتبه 
برتر کنکور 98 و ۱۱ مدیر برتر آموزشگاه های 

شهرستان بیرجند روزگذشته تجلیل شدند.
* ۲۰ نفر از حجاج خضری دشت بیاض، 5۰ 
میلیون تومان از هزینه ولیمه خود را برای تأمین 
جهیزیه نوعروسان و درمانگاه خیریه علی بن 

ابیطالب )ع( این شهر هدیه دادند.
* کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و 
مذهبی دانشگاه بیرجند در هفتمین جشنواره 
ملی رویش مقام اول منطقه دو و مقام دوم 

کشوری را به دست آوردند.
* مأموران انتظامی شهرستان زیرکوه 4 دستگاه 
ارز دیجیتال از یک منزل مسکونی کشف کردند.

اعتیاد ،متهم ردیف اول
آسیب های اجتماعی 

خراسان  اجتماعی  اورژانس  رئیس  کاری- 
جنوبی گفت: شهروندان در هر ساعت و زمانی 
می توانند با این سامانه تماس بگیرند و به 
اورژانس اجتماعی مراجعه کنند چراکه سامانه 
۱۲3 شبانه روزی در بیرجند فعال است. اردونی 
در ارتباط با دریافت کنندگان خدمات فوریت های 
اجتماعی یادآور شد: خشونت دیدگان خانگی از 
قبیل کودک، همسر، سالمند و معلول آزاردیده، 
و  دارند، دختران  افرادی که قصد خودکشی 
در  دختران  و  زنان  منزل،  از  فراری  پسران 
معرض آسیب اجتماعی و غیره از جمله این 
اورژانس  که  این  بیان  با  وی  هستند.  افراد 
اجتماعی  از سال ۱38۷ در  بیرجند راه اندازی 
شد، گفت:  این مرکز هم اکنون در 9 شهرستان 
استان فعال می باشد. به گفته وی در سنوات 
اخیر برای به توسعه خدمات این برنامه به آحاد 
جامعه با  شبانه روزی کردن خط ۱۲3 استان و 
دوشیفت نمودن شهرستان های قاین،فردوس، 
طبس  وتقویت شیفت صبح سایر شهرستان ها 
اقدام شده است. رئیس اورژانس اجتماعی  با 
اشاره به این که در سال گذشته ۷ هزار و ۲۷ 
تماس با خطوط استان گرفته شده است خاطر 
نشان کرد: این میزان  نسبت به مدت مشابه در 
سال 96، حدود 3۰ درصد رشد داشته است و 
این نتیجه اثربخشی اجرایی شدن طرح توسعه 
فرهنگی اجتماعی برنامه اورژانس اجتماعی در 
تمام شهرستان ها  می باشد. اردونی مهمترین 
اعتیاد  را  استان  اجتماعی  های  آسیب  دلیل 
عنوان کرد و افزود: در مسائل اجتماعی اگر 
سریع مداخله نشود آسیب های روانی و جسمی 

شدیدی ممکن است ایجاد شود.

ورزشی

حوادث

نایب قهرمانی دختران هاکی باز 
استان در المپیاد استعداد های

برتر  ورزشی کشور

غالمی - تیم هاکی دختران خراسان جنوبی با 
شکست در مقابل استان مرکزی در فینال دومین 
دوره المپیاد استعداد های برتر ورزشی کشور بر 
سکوی نایب قهرمانی ایستاد. این رقابت ها با 
حضور ۱۷۰ بازیکن در قالب ۱۷ تیم از استان 
های کشور به میزبانی کرمانشاه برگزار شد.“ هدیه 
زهرا کهن ترابی“  نیز در این رقابت ها به عنوان 

بهترین دروازه بان معرفی شد.

فوت کودک یک ساله در
تصادف محور بیرجند - قاین

ایرنا- بر اثر برخورد پراید با ۲ دستگاه خودرو 
پژو پارس در محور بیرجند - قاین یک کودک 
یک ساله جان باخت و هشت نفر مجروح 
شدند. رئیس پلیس راه عنوان کرد: این حادثه 
ساعت 6:45 دقیقه دیروز و در کیلومتر 56 
حادثه  علت  داد.  رخ  قاین   - بیرجند  محور 
انحراف به چپ راننده پراید ناشی از خستگی و 

خواب  آلودگی اعالم شده است.

پایان عملیات پروازهای حج تمتع 
98  فرودگاه بین المللی بیرجند

گروه خبر- مدیر کل فرودگاه های استان از 
پایان عملیات حج تمتع 98 در این فرودگاه 
خبر داد و گفت: عملیات بازگشت حجاج در 
فرودگاه بین المللی بیرجند 9 شهریور به پایان 
رسید. سالمی با بیان این که پروازهای بازگشت 
حجاج از 4 لغایت 9 شهریور آغاز شده بود، اظهار 
کرد: در این مدت ۲ هزار و 5۰3  زائر سرزمین 
وحی به همراه خدمه کاروان ها ، با ۱۰ پرواز 
در قالب ۱۷ کاروان به همراه 8۰ تن بار توسط 
پروازهای ایرباس3۰۰ شرکت هواپیمایی ایران 
ایر وارد فرودگاه بین المللی بیرجند شدند. وی 
در  فرودگاه  کارکنان  بسیج  بر  عالوه  افزود: 
قالب راهنمای مسافر برای خدمت رسانی به 
حجاج ، با تشکیل کمیته حج و با مشارکت تمام 
سازمان ها و ارگان های مرتبط برای ساماندهی 
امور و بهبود سطح خدمات اقدام شد. از دیگر 
اقدامات  انجام شده می توان به افزایش ظرفیت 
پارکینگ حجاج، بهسازی مسیرهای دسترسی، 
افزایش دکل های روشنایی محوطه و معابر 
و نصب بنرهای راهنمای زائران و مستقبلین، 
راه اندازی سامانه اطالع رسانی حج تمتع 98 در 
پرتال فرودگاه بیرجند اشاره کرد. به گفته وی 
در مجموع پروازهای برگشت حج 98 با 48۷ 
دقیقه تاخیر و 3۰ دقیقه تعجیل وارد فرودگاه 

بین المللی بیرجند گردید.

بازگشایی بازارچه یزدان
از اولویت های وزارت صمت

صدا و سیما- معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت بازگشایی بازارچه یزدان در شهرستان 
زیرکوه را از اولویت های این وزارتخانه عنوان 
کرد. “زادبوم” در بازدید از بازارچه یزدان با اشاره 
به ظرفیت های منطقه و بازارهای خوبی که در 
افغانستان وجود دارد، گفت : ساالنه 3 میلیارد 
دالر صادرات به افغانستان داریم. وی افزود: 
برای بازگشایی  بازارچه ها همواره با طرف 

های افغان مذاکره می کنیم.

جشن  پایان بیکاری به زودی در استان

افتتاح کتابخانه ای در محروم ترین نقطه  بیرجند

گروه خبر- وزیر صنعت، معدن و تجارت روز 
گذشته مهمان خراسان جنوبی بود. رحمانی در  
ابتدای حضور خود، عنوان کرد: معادن خراسان 
جنوبی در اولویت ویژه این وزارتخانه قرار گرفته 
است و با وجود محدودیت های بودجه ای، منابع 
خوبی را به اکتشافات معدنی اختصاص داده ایم. 
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی به نسبت 
استانی بکر است گفت: ظرفیت های خوبی را 
پیش بینی می کنیم که شناسایی شود و این 
مقدمه خوبی برای ورود سرمایه گذاری های 

جدید و بزرگ به استان خواهد بود.
 افتتاح کارخانه تولید لوله پلی اتیلن

اولین اقدام وزیر صمت در استان ، بهره برداری 
از نخستین واحد تولید پروفیل و در و پنجره “یو 
پی وی سی” در شهرک صنعتی قاین بود. 
رحمانی در ادامه واحد تولید لوله پلی اتیلن در 
قاین، را با ظرفیت تولید ساالنه  ۲۰ هزار تن لوله 

و ایجاد اشتغال مستقیم برای  ۱۲ نفر افتتاح کرد. 
وی همچنین از کارخانه فرآوری و بسته بندی 
زعفران، زرشک و خشکبار »تروند زعفران« در 
قاین بازدید کرد. این واحد فرآوری ساالنه ۲۰۰ 
تن محصول را تولید می کند و ساالنه محصول 
۲ هزار نفر از کشاورزان و زعفران کاران استان 
به ویژه شهرستان قاینات توسط این واحد 

فرآوری و بسته بندی خریداری می شود.
از   وزیر صمت همچنین در حاشیه بازدید 
کارخانه فوالد قائن این طرح را از طرح های 
بزرگ کشوری دانست و افزود: طبق برنامه 
فجر  دهه  و  امسال  پایان  تا  ما،  زمانبندی 
افتتاح بخش احیا این پروژه را خواهیم داشت 
بعد موکول  به سال  اما بخش فوالدسازی 
با اشاره به این که در  خواهد شد. رحمانی 
این طرح ها به دنبال زنجیره ای از فعالیت ها 
هستیم که باید این زنجیره در مناطق تشکیل 

شود، بیان کرد: عالوه بر این در همه صنایع 
به خصوص صنایع معدنی جذب نیرو باید از 
خود مناطق انجام شود گردش مالی نیز حتمًا 

باید در بانک های استان انجام شود و البته خود 
بانک ها نیز باید امکان ارائه خدمات را داشته 
باشند. به گفته وی با وجود مدیریت جدید 
و اقدامات خوبی که در استان آغاز شده به 

زودی می توانیم پایان بیکاری در استان را 
جشن بگیریم. وزیر صنعت همچنین از آغاز 
نهضت جدید در بخش معدن، صنایع معدنی 

و ساخت داخل خبر داد و گفت: اینها می تواند 
درتمام کشور رونق ایجاد کند.  

خط تولید جرم های دیرگداز قلیایی شرکت 
تهیه و تولید مواد نسوز کشور نیز در بازدید 

وزیر صمت از کارخانه اکسید منیزیم سربیشه  
به بهره برداری رسید. این واحد تولیدی سال 
۱3۷۲ با سرمایه گذاری سه میلیون دالر و 
ظرفیت تولید ساالنه 3۰ هزار تن محصول 
به بهره برداری رسید و اکنون ساالنه ۷5 
می کند. تولید  منیزیم  اکسید  تن  هزار 

این طرح  برای  ریال  میلیارد  تاکنون 93۰ 
سرمایه گذاری و زمینه اشتغال مستقیم386 

نفر نیز در این واحد فراهم شده است. 
الزم به ذکر است در این سفر حدود ۱5۰ 
به  که  سرمایه گذاری  طرح  تومان  میلیارد 

نتیجه رسیده است افتتاح شد.
گفتنی است در بخشی از این سفر، نشست 
توسعه و سرمایه گذاری استان با حضور وزیر 
بخش  فعاالن  و  تجارت  و  صنعت،معدن 
این  شرح  که  شد  برگزار  استان  خصوصی 
نشست را در شماره آتی روزنامه خواهید خواند.

روز  کشور  بنیاد شهید  رئیس  خبر-  گروه 
کتابخانه  استان،  به  خود  سفر  در  گذشته 
شهید بصیری پور در محله مهرشهر بیرجند را 
افتتاح و ۱۰۰ میلیون تومان به این کتابخانه 
کمک کرد.حجت االسالم شهیدی  در این 
پایان  در  مراسم عنوان کرد: خرسندم که 
هفته دولت توفیقی حاصل شد که امروز در 
جمع مردم فرهیخته، مذهبی و شجاع در 
خراسان جنوبی حضور یابم و از نزدیک با  
خانواده معظم شهدا و جانبازان دیدار داشته 
باشم.  وی با بیان این که تاکنون تعداد ۷۷ 
کتابخانه در بیرجند افتتاح  شده که  این 
امر قابل تحسین است ، خاطرنشان کرد: 
به عنوان خادم خانواده شهدا از تمام کسانی 
که این بنا را آماده کردند قدر دانی می کنم  
و درخواست دارم بخشی از کتابخانه را به 
عنوان بخش ایثار و شهادت تشکیل دهند.

عذرخواهی “شهیدی”   از ایثارگران
رئیس بنیاد شهید عنوان کرد: از جامعه ایثارگری 
عذرخواهی می کنم که هنوز نتوانستیم به 
خاطر مشکالت و نارسایی ها، درمان کامل 

را انجام دهیم اما همچنان تالش ها ادامه 
دارد. شهیدی از اهداف اصلی خود از سفر به 
استان که سفارش مقام معظم رهبری نیز بوده 

را دیدار با خانواده شهدا و جامعه ایثارگری و 
بررسی مشکالت آنانعنوان کرد و گفت:  اغلب 
درخواست های خانواده های شهدا و ایثارگران 
در این سفرها، در زمینه امور فرهنگی بوده که 

در مرکز مطرح می کنیم.
 نهضت  خدمت رسانی آغاز شد 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 

نیز در آیین افتتاح این کتابخانه عنوان کرد: 
 نهضت  خدمت رسانی برای کاهش فاصله 
در  برخوردار  کم  و  برخوردار  مناطق  بین 
با  “خوش خبر”  شد .  آغاز  جنوبی  خراسان 
بیان این که  استاندار دغدغه زیادی برای 
کاهش فاصله بین مناطق برخوردار و کم 
را  نهضت  خدمت رسانی  و  دارد  برخوردار 
خراسان  کرد:  بیان  است،  کرده  راه اندازی 
حیث  از  استان ها  همه  سرآمد  جنوبی 
فرهنگ و هنر است و هرچه در این حوزه 
تالش شود در دیگر حوزه ها کمترین هزینه 
دارد و برای رسیدن به توسعه پایدار باید به 

کتاب و کتابخوانی توجه کرد.
تحمل رفتار نادرست

با جامعه ایثارگری را نداریم
خود  سفر  ادامه  در  شهید  بنیاد  رئیس 
ساختمان اداری بنیاد شهید استان را افتتاح 

کرد. شهیدی در این آیین با اشاره به این که 
به هیچ وجه تحمل رفتار نادرست با جامعه 
ایثارگری را نداریم، گفت: تالش می کنیم 
علی رغم محدودیت های مالی مشکالت 
جامعه ایثارگران را به نحو مطلوب حل کنیم. 
وی گفت: فضا و امکانات اداری بنیاد شهید 
باید در شأن جامعه ایثارگری باشد. معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز در 
این مراسم با بیان این که خراسان جنوبی 
در حوزه درمان جامعه ایثارگری نیاز به نگاه 
ویژه ای است، بیان کرد: در برخی شهرستان 
های خراسان جنوبی چون زیرکوه،خوسف و 
درمیان فاقد ساختمان اداری مناسب در حوزه 

بنیاد شهید هستیم. 
گفتنی است شهیدی در بخشی از سفر خود با 
خانواده شهیدان اربابی، جانباز ۷۰ درصد مهرنیا 

و آزاده سرافراز کالته بجدی دیدار کرد.
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فرمانده مرکز آموزش۰۴ 
امام رضا )ع( بیرجند معرفی شد

ایرنا - سرهنگ »مهدی جاللی نیک« به 
عنوان فرمانده جدید مرکز آموزش ۰4 امام رضا 
)ع( بیرجند معرفی شد. در این مراسم از خدمات 
مرکز  سابق  فرمانده  زمانی  علی  سرهنگ 
آموزش ۰4 امام رضا )ع( نزاجا نیز قدردانی شد.

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی -   نبش رجایی ۱۵

۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰

موسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص(- کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان
آگهی استخدام و آموزش تعداد محدودی نیروی نیمه ماهر خیاط

 از میان فارغ التحصیالن رشته طراحی دوخت آموزشکده فنی و حرفه ای سپیده کاشانی
   پایان مهلت ثبت نام :  98/6/1۵  شرایط: داشتن مدرک فارغ التحصیلی از آموزشکده فنی و حرفه ای سپیده کاشانی 
توانایی انجام کار با چرخ صنعتی- قدرت کسب مهارت های الگوسازی- قدرت کسب مهارت های طراحی لباس- آشنایی با 

کامپیوتر و کار با نرم افزار / کارگاه دستان پرتوان در رد یا قبول افراد بر حسب شرایط اعالم شده اختیار کامل دارد. بیرجند - میدان شهدا 
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جهت تکمیل فرم ثبت نام    تلفن: 056-32212763

موسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص(- کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان
آگهی  استخدام و آموزش تعداد محدودی نیروی نیمه ماهر خیاط

 از میان فارغ التحصیالن رشته طراحی دوخت هنرستان رسالت
 پایان مهلت ثبت نام :  98/6/2۰ / شرایط: داشتن مدرک فارغ التحصیلی از هنرستان رسالت-توانایی انجام 

کار با چرخ صنعتی- قدرت کسب مهارت های دوخت آشنایی با کامپیوتر و طراحی لباس 
کارگاه دستان پرتوان در رد یا قبول افراد بر حسب شرایط اعالم شده اختیار کامل دارد. بیرجند - میدان شهدا - خیابان شهید 
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استان میزبان پانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر شیمی کشور 

محمودآبادی - واحد تولید پروفیل و در و پنجره یو پی وی سی در شهرک 
صنعتی قاین با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهره برداری رسید.

رضا رحمانی با حضور استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن استان و شهرستان قاینات این طرح 

صنعتی را افتتاح کرد.
 این واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت
 24 هزار و 49 مترمربع و با زیربنای 9 هزار متر مربع احداث شده است.

ظرفیت تولید ساالنه این واحد تولیدی۱۰۰۰۰ هزار تن است که برای 2۰۰ 
نفر اشتغال ایجاد کرده است. برای این واحد تولیدی در شهرک صنعتی 
قاین آب مصرفی ساالنه 5 هزار و 85۰ متر مکعب پیش بینی شده است.

سید مجید میرجعفری سرمایه گذار این پروژه در مراسم آغاز افتتاح این 
بیان کرد:  با اشاره به تولید 6۰ نوع محصول در این کارخانه  کارخانه 
عمده محصوالت این کارخانه به صورت انحصاری و برای نخستین بار در 

خاورمیانه در این کارخانه تولید و روانه بازار می شود.
گفت:  کارخانه  این  تولیدات  فروش  بازار  به  راجع  کارخانه  سرمایه گذار 
عالوه بر تأمین نیاز بازار داخلی بخش عمده ای از محصوالت تولیدی 
به کشورهای هدف از جمله افغانستان ، عراق ، سوریه، عمان و تاجیکستان 

صادر می شود.
میر جعفری با اعالم اینکه در حال حاضر ۱2۰ نفر به  صورت مستقیم و 
3۰ نفر غیرمستقیم در این کارخانه مشغول کار هستند، افزود: با اجرای 
طرح های توسعه و گسترش کارخانه این تعداد نیروی انسانی به 3۰۰ 

فرصت شغلی افزایش خواهد یافت.

اولین کارخانه تولید پروفیل خراسان جنوبی در شهرستان قاین راه اندازی شد
عکس : عنایتی
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برنامـه عزاداری  هیئـت حسینی:
 شب اول، دوم و سوم 
سخنـران : حجت االسالم 
سیدفخرالدین موسوی

شب چهارم و پنجم 
سخنـران :  

 حجت االسالم حسینی

شب ششم لغایت شب دهم 
سخنـران :  
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