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پیشنهاد وزیر برای خرید تضمینی زرشک

 پس از اقامه نماز نماینده ولی فقیه ، مراسم تشییع در بیرجند 
و خاک سپاری در مهمویی انجام شد 

تشییع ملکوتی آیت ا...
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اسحاقی گفت: خبرهای خوشی در خصوص زرشک در راه است، اما نماینده نهبندان خبر داد
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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

اعطای وام به کشاورزان

روزنامه خراسان در شماره 2986 به تاریخ هشتم آبان 1338در مطلبی 
در صفحه 6 آورده است: به قرار اطالع با اعطای وام از طرف بانک کشاورزی 
ایران شرکت های تعاون و روستایی قریه درمیان – درخش- مود- دستجرد- 
سربیشه که در چندی قبل خبر تاسیس و افتتاح آن در روزنامه به اطالع 

خوانندگان رسید اینک مشغول دادن وام به زارعین هستند

بازاریان بیرجند پیگیری حرف مردم

در راستای احترام 

به این عالم جلیل 

القدر که سال های 

سال در مسجد 

الرسول)ص( بازار 

اقامه نماز جماعت 

کرده است، صبح 

 روز دوشنبه 

مغازه های خود را 

تعطیل می کنند

 پس از اقامه نماز نماینده ولی فقیه ، مراسم تشییع در بیرجند و خاک سپاری در  مهموئی  انجام شد 

تشییع ملکوتی آیت ا...

یک شــنبه | 26  مرداد  ۱399 | 26 ذی الحجه  ۱44۱ | شماره 3345

جاده خوسف به مجتمع فرهنگی و مذهبی  ●
بلنجیر بسیار کم عرض است و عالیم رانندگی 
کمی دارد. در 20 سال گذشته اقدام چندانی 
در زمینه مرمت و اصالح رویه جاده انجام نشده 
است و مسیر نیاز به ساخت دو دهنه پل هم دارد. 
مسئوالن راهداری و حمل و نقل جاده ای به این 

مسیر پر تردد هم رسیدگی کنند.
با وجود شیوع کرونا در استان هر روز با قوانین  ●

جدیدی که اعمال می شود، صف های جدیدی در 
جای جای استان به وجود می آید که یک نمونه آن 
صف های طوالنی گاز و تجمع متقاضیان است! 
آیا مسئوالن نمی توانند برای رفع این مشکل 

چاره اندیشی کنند.

ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست. حرف مردم 

                                                
ــر: نماب

056 32448054  
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ــن: تلف

056 32448050

توصیه نماینده ولی فقیه به مسئوالن انتظامی استان

بسیاری از اقداماتی که نیروی انتظامی در سیستم 
مسئولیت های سازمانی و اداری انجام می دهد، 
تعریف همان امر به معروف و نهی از منکری است 
که در دین آمده است.نماینده ولی فقیه در استان 
انتظامی  جدید  فرمانده  با  دیدار  در  گذشته  روز 
اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  گفت:  استان 
ایران بر اساس ارزش های انقالب و دین، خودش را 
ساخته است و این بسیار ارزشمند است و بسیاری از 

اقداماتی که نیروی انتظامی در سیستم مسئولیت 
های سازمانی و اداری انجام می دهد، تعریف همان 

امر به معروف و نهی از منکر است.
به گفته حجت االسالم والمسلمین »عبادی« امروز 
نیروی مقتدر و امین انتظامی، محبوب مردم است 
برای  بنابراین  است،  بزرگی  بسیار  نعمت  این  و 
توسعه این محبت و اتصال مسئوالن با مردم، کار و 
تالش مضاعف انجام دهید که اگر درصدی نیز این 

خودسازی را نداشته باشند، از محیط سالم محروم 
نمانند.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر بر همه مردم 
واجب است، اصوال هدفش سالم نگه داشتن جامعه از 
انواع آسیب ها و فلسفه اصلی آن محبت و حفظ جامعه 
است که اکثر اقدامات نیروی انتظامی انجام همین 
واجب شرعی است و امر به معروف و نهی از منکر آبرو، 

حیثیت، دین و اخالق شخص را حفظ می کند.

اخطار به پروژه تجاری هالل 

حسین قربانی- شهرداری بیرجند به شرکت سرمایه گذاری هالل برای رفع 
مشکالت ناشی از احداث مجتمع تجاری- اداری هالل ضرب االجل یک 
هفته ای و هشدار پلمب داد. به گزارش خبرنگار ما روز گذشته نامه شهرداری 
بیرجند مبنی بر درخواست از مسئوالن شرکت سرمایه گذاری هالل برای 
پرداخت حقوق شهرداری و رفع مشکالت موجود در فرصت یک هفته ای و در 
غیر این صورت جلوگیری از روند اجرای پروژه و پلمب آن و همچنین مکاتبه مدیر 
عامل این شرکت با شورا مبنی بر پرداخت بخشی از جریمه و اقدام برای تامین 
پارکینگ مطرح شد.مهندس »میری« رئیس کمیسیون عمران شورا با اشاره به 
حکم کمیسیون ماده 100 برای تامین پارکینگ و پرداخت جرایم توسط شرکت 
سرمایه گذاری،گفت: بخش اندکی از جریمه پرداخت شده است و بیشترآن 
باقی مانده و برای تامین پارکینگ هم اقدامی نشده است و این شرکت هیچ چاره 
ای برای رفع مشکل موجود جز پرداخت جریمه و تامین پارکینگ ندارد.»یزدان 
شناس« و» موهبتی« دیگر اعضای شورا هم خواستار تشکیل کمیته ای برای 
واسطه گری بین شهرداری و شرکت سرمایه گذاری هالل برای حل مشکالت 
این پروژه بزرگ تجاری و اداری شدند.به گزارش خبرنگار ما، احداث این 
مجتمع تجاری - اداری با 1۵ هزار و ۷۵0 متر مربع زیر بنا از سال 91 در خیابان 
طالقانی آغاز شد و با وجود پیشرفت بیش از 80 درصد و حتی پلمب آن در سال 
94 توسط شهرداری، هنوز برای تامین پارکینگ آن اقدام نشده است و بعضی از 
خریداران واحدهای تجاری مجتمع با شکایت از تاخیر در اتمام آن، جریمه تاخیر 
گرفته اند.»جاوید« شهردار هم در این نشست گفت: امروز جلسه ای برای توافق 
با ارتش درباره اراضی پادگان با هدف بازگشایی خیابان های معلم و عدل برگزار 
می شود که در صورت توافق، شهرداری آمادگی دارد برای واگذاری زمین در 

دیگر نقاط اقدام کند.

طالی کشوری »بیگمی« 

زهرایی- آتنا بیگمی بانوی دارتر استان قهرمان کشور شد. مسئول کمیته دارت 
هیئت انجمن های ورزشی استان به خبرنگار ما گفت: در یازدهمین دوره مسابقات 
دارت آنالین بانوان کشور به میزبانی خراسان جنوبی، آتنا بیگمی دارتر استان 
توانست با شکست امیاری از سیستان و بلوچستان قهرمان  شود. به گفته »مداح« 

این رقابت ها از هفدهم مرداد ماه با حضور80 دارتر کشور برگزار شد.

سریع ترین بانوان راننده 

 نخستین دوره مسابقات اتومبیل رانی اساللوم خراسان جنوبی با قهرمانی 
بانوان قائنات در پایانه مسافربری این شهر به کار خود پایان داد. رئیس هیئت 
اتومبیل رانی و موتورسواری استان گفت: در این دوره از رقابت ها 18 شرکت 
کننده از بیرجند، طبس، سرایان و قائنات در دو کالس 1۵00 و 2000 سی 
سی رقابت کردند که در رده تیمی  قائنات، بیرجند و سرایان اول تا سوم شدند. 
به گفته »اکبرپور« در رده انفرادی کالس 1۵00 سی سی، حوا علیزاده، حسنیه 
یعقوبی و مریم نقی زاده از قاین اول تا سوم شدند و در کالس 2000 سی سی 
سعیده صاحب نژاد از بیرجند، فهیمه راستگونژاد و الهه جوراب لو از قاین به 

ترتیب بر جایگاه اول تا سوم ایستادند.

آغاز توزیع کتاب های درسی 

توزیع کتاب درسی دانش آموزان از روز گذشته 
با ارائه کتاب های پایه اول متوسطه در خراسان 
جنوبی آغاز شد.مسئول توزیع کتب درسی آموزش 
وپرورش استان گفت: دانش آموزان پایه هفتم، 
پسران 13 عنوان و دختران 14 عنوان، پایه هشتم 
پسران 14 عنوان و دختران 13 عنوان و پایه نهم، 
13 عنوان کتاب دارند که همه تکمیل است.به 
گفته »یعقوبی« کتاب های دانش آموزان دوره 
ابتدایی و متوسطه دوم فنی و حرفه ای و کار دانش 
از 10 شهریور، دوره دوم متوسطه رشته های نظری 
و همچنین تمام مقاطع تحصیلی مدارس استثنایی 

از 11شهریور توزیع می شود.

 125 نفر، قربانیان کرونا 
در استان

تعداد جـان باختگان بیمـاری کرونا در خراسـان 
جنوبـی بـا ثبـت دو مـورد فـوت جدیـد، بـه 12۵ 

نفـر رسـید.
 رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد گفـت: 
هـم اکنـون 13۵ بیمـار بـا عالیـم حـاد تنفسـی 
در بیمارسـتان هـا بسـتری هسـتند کـه از ایـن 
تعـداد ۵0 نفـر بـه کرونـا مبتال شـده اند. بـه گفته 
دکتر»دهقانی فیروزآبادی« از بیماران کرونایی 
1۵ نفـر در بخـش  بسـتری در بیمارسـتان هـا 
مراقبـت هـای ویـژه بسـتری شـده انـد کـه حـال 

عمومـی 6 نفـر وخیـم اسـت.

کاهش هزار تومانی قیمت مرغ و تخم مرغ

انصاری- قیمت مرغ و تخم مرغ چند روزی است 
که روند کاهشی دارد  و طی یک هفته اخیر کاهش 
هزار تومانی را تجربه کرده است. یکی از شهروندان 
اظهارکرد: برای خرید مرغ به واحد عرضه مراجعه 
کردم که قیمت آن نسبت به گذشته کاهش هزار 

تومانی داشت. 
یکی دیگر از شهروندان هم به کاهش ناچیز قیمت 
تخم مرغ اشاره کرد وگفت: تا چند وقت اخیر قیمت 
تخم مرغ تا 11هزارو400تومان رسیده بود اما 

حاال  10هزار و۷00تومان عرضه می شود. معاون 
سازمان صمت نیز به خبرنگار ما گفت: قیمت مرغ در 
هفته  های گذشته در مراکز عرضه مستقیم 1۷ هزار 
و 800 تومان بود که این هفته کاهش هزارتومانی 
داشته است و روزگذشته با قیمت 16هزار و800 
تومان عرضه شد.  به گفته »جویبان«  قیمت تخم 
مرغ هم با کاهش همراه بوده است،آن طور که از 
11 هزار و 400 تومان به 10 هزار و ۷00تومان 

رسیده است.

انصاری

  یار دیرین انقالب بود، در درس از محضر استادان 
بزرگی چون امام خمینی )ره( و آیت ا... »شاهرودی« 

بهره برد. 
تدریس، قضاوت و برنامه های متعدد در دوران عمرش 
را به نحو احسن انجام داد. چهره ای بسیار مردمی 
ثابت نمازهای جماعت  پای  و  بود  در شهر بیرجند 
مسجد الرسول بازار به حساب می آمد و تا پیش از 
بیماری هم، فضیلتش را از دست نمی داد و سر انجام 
جمعه گذشته بیماری کرونا او را از پا در آورد و روحانی 
مهربان شهر،آسمانی شد. به گزارش خبرنگار ما، 
عصر روز گذشته مراسم تشییع آیت ا... ربانی در حالی 
در فضای باز آرامستان بیرجند برگزار شد که حجت 
االسالم والمسلمین »عبادی« بر پیکر این روحانی 
جلیل القدر نماز خواند. در این مراسم حجت االسالم 

عارفی مسئول دفتر نماینده ولی فقیه، حجت االسالم 
نوفرستی قائم مقام نماینده ولی فقیه، جمعی از علما، 
خانواده شهدا، مسئوالن، بازاریان و اقشار مختلف 
حضور داشتند و پس از اقامه نماز، پیکر آیت ا... ربانی 
برای خاک سپاری به زادگاهش روستای مهموئی 

انتقال یافت.
برابر این گزارش، در پی درگذشت این عالم ربانی، 
جمعی از بزرگان استان، علما و روحانیان، نمایندگان 
مردم در مجلس و ... پیام های تسلیتی صادر کردند. 
روز گذشته هم آیت ا... »رئیسی« رئیس قوه قضاییه و 
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری پیام 
تسلیتی برای درگذشت آیت ا... ربانی صادر کرد که 
در بخشی از این پیام آمده است ایشان عمر با برکت 
خویش را در راه اعتالی انقالب اسالمی و در راستای 
آرمان های امام راحل و فرامین مقام معظم رهبری در 
سنگر های مختلف ازجمله حوزه های علمیه  بیرجند، 

قم و نجف، دستگاه قضایی، امامت جمعه و حل و فصل 
امور مردم درعین صفا، صمیمیت و سادگی سپری 
کرد.همچنین، »خسروی« رئیس مجمع نمایندگان 
استان هم در پیام تسلیتی به همین مناسبت گفت که 
خدمات آن روحانی وارسته در دستگاه قضایی، امامت 
جمعه و حوزه های علمیه شهرستان بیرجند و دفاع وی 
از ارزش های اسالمی، ترویج و نشر معارف نورانی اهل 
بیت)ع( و تربیت شاگردانی فاضل، خاطره ای ماندگار 

از آن عالم بزرگوار باقی خواهد گذاشت.
همچنین مدیرحوزه علمیه خراسان جنوبی، آموزش و 
پرورش و... نیز در پی درگذشت این عالم مجاهد پیام 

های تسلیتی صادر کردند.
بنابر این گزارش بازاریان بیرجند نیز در راستای احترام 
به این عالم جلیل القدر که سال های سال در مسجد 
الرسول)ص( بازار اقامه نماز جماعت کرده است، 

صبح روز دوشنبه مغازه های خود را تعطیل می کنند.

حقوق نیروهای شرکتی بر 
اساس میزان خدمت

»قابل توجه مسئوالن وزارت بهداشت؛ بی عدالتی 
که از گذشته در مراکز جامع سالمت شهری پایه 
گذاشته شد، اکنون با قدرت بیشتر ادامه دارد. 
چطور می شود یک کارمند شرکتی در بیرجند 
برای13روز کار تمام وقت فقط 2۵ هزار تومان 
حقوق بگیرد!«این پیام پنجم مرداد در ستون حرف 
مردم درج شد. مرکز بهداشت بیرجند در پاسخ 
اعالم کرد که برابر دستورالعمل اجرایی طرح 
تحول سالمت، قرارداد واگذاری مراقبت های اولیه 
سالمت، به شرکت طرف قرارداد بخش خصوصی، 
به صورت قرارداد عملکردی)خرید خدمات( است 
صرفا  شرکتی  نیروهای  ماهیانه  حقوق  مبلغ  و 
بر اساس میزان خدمات ارائه شده به جمعیت 
تحت پوشش و عملکرد وزن دهی شده هریک از 
نیروها در سامانه سیب محاسبه می شود،بنابراین 
امکان پرداخت حق الزحمه به نیروهای مورد بحث 
بدون ارائه خدمت به مراجعان و ثبت آن در سامانه 
وجود ندارد و در واقع پرداخت حقوق ماهیانه 
نیروها ارتباط مستقیم با تعداد خدمات ارائه شده به 

خانوارهای تحت پوشش دارد.

برنامه احداث 28 هزار خانه

های  نیازسنجی  و  ها  ریزی  برنامه  اساس  بر 
انجام شده، 28 هزار و 800 واحد مسکونی در 
استان احداث می شود. معاون هماهنگی امور 
هزار   224 وجود  با  گفت:  استاندار  عمرانی 
خانوار ساکن در شهرها و روستاهای استان، 
تعداد واحدهای مسکونی موجود 214 هزار 
واحد است. به گفته »میرجعفریان«برای جبران 
کمبودهای موجود 4 برنامه کلی در قالب تأمین 
مسکن اقشار کم درآمد، تأمین مسکن خانه اولی 
ها، نوسازی بافت های ناکارآمد شهری و مقاوم 
سازی واحدهای مسکونی روستایی در دستور 
کار است. وی از پیگیری ها برای  احداث 2۵ 
هزار واحد از مجموع 28 هزار و 800 واحد 

نیازسنجی شده خبر داد.
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نماینده قاینات و 

زیرکوه : خبرهای 

خوبی برای زرشک 

کاران در راه 

است. خبرهای 

خوش زرشکی 

به زودی طی 

سفر وزیر جهاد 

کشاورزی به 

خراسان جنوبی 

منتشر می شود

نماینده نهبندان 

و سربیشه  : وزیر 

جهاد کشاورزی 

سازمان تعاون 

روستایی کشور را 

مامور کرد تا پیگیر 

بحران زرشک 

شود.  برای خرید 

تضمینی زرشک 

قرار بر مکاتبه با 

رئیس سازمان 

برنامه و بودجه 

کشور برای تامین 

اعتبار شد  

اسحاقی گفت: خبرهای خوشی در خصوص زرشک در راه است، اما 
نماینده نهبندان خبر داد

پیشنهاد وزیر برای خرید 
تضمینی زرشک

اکبری 

 دستور وزیر جهاد کشاورزی به سازمان تعاون روستایی 
و اقدامات وی در خصوص خرید تضمینی زرشک خبر 
نماینده نهبندان بود. خبرنگار ما به سراغ »اسحاقی« 
نهبندان  و  زیرکوه  و  قاینات  نمایندگان  »نخعی«  و 
برای  آنان  های  پیگیری  درباره  تا  رفت  سربیشه  و 
زرشک و بحرانی که حال زرشک کاران را به شدت 
تحت تاثیر قرار داده است، جویا شود. از اسحاقی، 
پرسیدم در میزگرد روزنامه وعده دادید بحران زرشک 
را پیگیری کنید، بفرمایید نمایندگان برای مقابله با 
بحران زرشک چه کردند؟ گفت: خبرهای خوشی 
در راه است. بگذارید وزیر کشاورزی در سفری که به 
استان خواهد داشت، اعالم کند.اما نماینده نهبندان 
در پاسخ گفت: شخصا با وزیر صحبت کردم و پرونده 
بحران زرشک را برای وی باز کردم. مسئله به نتایج 
نماینده  های  گفته  ماحصل  است.  رسیده  خوبی 
نهبندان حکایت از نامه وزیر جهاد کشاورزی و دستور 

وی به سازمان تعاون روستایی برای خرید تضمینی و 
دریافت اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور دارد.  
باالخره این ها اخبار یاقوتی دو نماینده مردم در 

روزهای زرشکی است.

»خراسان« و »خراسان جنوبی« صدای 
رسای زرشک کاران 

روزنامه های خراسان و خراسان جنوبی که با قلم 
خبرنگاران خود، نگارنده دغدغه های زرشک کاران 
شدند، در پیگیری ها برای خروج زرشک استان از 
بحران در گزارشی با تیتر »یک پاکت زرشک برای 
دولت« خبر بازگشایی پرونده مشکالت 36 هزار بهره 
بردار زرشک در سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان را 
منتشر کردند.  گفته ها در گزارش منتشر شده حکایت 
از این داشت که مدیران جهاد کشاورزی استان چمدان 
پیشنهادها و درخواست های خود را در این سفر باز می 
کنند و در حال آماده سازی مقدمات سفر وی هستند. 

اخبار ضد و نقیض از سفر وزیر

جهاد  وزیر  سفر  از  نقیض  و  ضد  خبرهای  چند  هر 
کشاروزی به خراسان جنوبی در پستوهای خبری 
است اما گفته های نماینده قاینات و زیرکوه حکایت 
از قطعی بودن این سفر به خراسان جنوبی در آینده نه 
چندان دور دارد و قرار است گشایش های بسیاری از 
سوی دولت برای خروج زرشک از بحران، خبری شود. 
»اسحاقی« در گفت وگو با خبرنگار ما هر چند اعالم 
نکرد خبرهای یاقوتی برای زرشک کاران چیست؟ 
اما گفت که خبرهای خوبی برای زرشک کاران در راه 
است! گفته هایش حکایت داشت در برنامه کاری خود 
پیگیر بحران زرشک است و خبرهای خوش زرشکی 
به زودی طی سفر وزیر جهاد کشاورزی به خراسان 

جنوبی منتشر می شود. 

پیگیری نماینده در 2 بخش 
وی در ادامه افزود: در پیگیری ها در بخش دولتی 
باز شد و حال  پرونده مشکالت زرشکی برای وزیر 
منتظر سفر وی به استان و خبرهای خوب برای زرشک 
کاران هستیم. اما در بخش خصوصی، برای عبور و مرور 
مرزی، صادرات و به دست گرفتن بازارهای داخلی و 
خارجی هم  پیگیری هایی داشتیم و با رایزنی های انجام 
شده امید می رود دغدغه های زرشک کاران کم شود. 

گفت وگو با وزیر 
اما نماینده نهبندان و سربیشه اخبار مگو، کمتر داشت و 
بیشتر رازهای خبری را منتشر کرد. او از صحبت خود با وزیر 
جهاد کشاورزی سخن به میان آورد و افزود: با »خاوازی« به 
طور حضوری صحبت شد. دغدغه زرشک کاران، گزارش 
انبارهای مملو از زرشک و این که در چند ماه آینده محصول 

جدید روانه بازار می شود برای وی مطرح شد.

وزیر جهاد در میدان بحران زرشک
به گفته »نخعی«، وزیر جهاد کشاورزی هم دست به 
کار شد و سازمان تعاون روستایی کشور را مامور کرد 
تا پیگیر بحران زرشک شود. در ادامه آمار و اطالعات 
استان به سازمان تعاون روستایی کشور ارسال شد 
و پس از بررسی این آمار در وزارت جهاد کشاورزی  
بحث خرید تضمینی مطرح و قرار شد برای این نوع 
خرید مکاتبه ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
برای تامین اعتبار انجام شود. وی حل اساسی مشکل 
را در خرید تضمینی و حمایت از سرمایه گذاران در 
حوزه فراوری دانست و افزود: برای تجارت و فراوری 
زرشک نیز پیگیرهایی انجام شده است و می طلبد تا 
برای صادرات، استانداردهای بازار هدف با در اختیار 
گرفتن آزمایشگاه تخصصی تامین شود. »ضیائیان 
احمدی« رئیس سازمان تعاون روستایی استان نیز از 
ارسال اطالعات و آمار زرشکی استان به وزارت خبر 
داد و افزود: برای فروش محصول تازه زرشک غرفه ها 

در تهران در اختیارگرفته شده است. 

روی خط خبر

اشتغال روستایی در انتظار ابالغ تسهیالت

مرحله پنجم تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایر و تسهیالت تفاهم نامه 
ایجاد اشتغال در خوشه های صنایع دستی و نیروگاه های خورشیدی منتظر 
ابالغ است . به گفته مدیر صندوق کارآفرینی امید استان در مرحله پنجم  قرار 
بر ابالغ 56 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به طرح های اشتغال است و 
بر اساس پیگیری ها امروز این اعتبار باید ابالغ شود. »زنگنه« با بیان این که 
اگر اعتبار امروز ابالغ نشود باید تا پایان ماه منتظر بمانیم، افزود: به حدود 
900 طرح تسهیالت پرداخت شده است و امسال اولویت استان در پرداخت 
تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری، طرح های خدماتی، فناوری اطالعات، 
گردشگری، صنایع دستی و دست باف  ها مانند فرش است. وی با اشاره به این 
که در طرح  »هر روستا یک محصول« به هر روستایی که ظرفیت خاصی در حوزه 
معادن، خانه های بوم گردی، صنایع دستی یا ... داشته باشد برای حداکثر 30 
نفر تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت می شود، گفت: در طرح »روستای بدون 
بیکار«  برای هر نفر تا سقف 30 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه پرداخت 
می شود. به گفته وی، در هر شهرستان دست کم یک روستا برای اجرای طرح 
روستای بدون بیکار و طرح هر روستا یک محصول انتخاب شده است. وی با 
یادآوری تفاهم نامه ایجاد اشتغال سه هزار نفر در خوشه صنایع دستی و هفت 
هزار و 500  نیروگاه برق خورشیدی، از انتظار برای ابالغ تسهیالت در این 
طرح گفت و افزود: میزان اعتبار تخصیص یافته به صندوق در این طرح مشخص 

نیست و باید منتظر ماند. 

ابالغ 6.3 میلیارد اعتبار مشاغل خانگی
  6 میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبارات مشاغل خانگی برای امسال در استان 
ابالغ شد. مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
این تسهیالت بر اساس الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی پرداخت می شود و 
در این طرح ظرفیت های هر شهرستان مورد بررسی قرار گرفته است. »غالمی« 
در ادامه سخنانش با اشاره به این که  از 250 نفر سهمیه طرح یارانه دستمزد، به 
کارگیری 45 نفر محقق شده است، افزود: در طرح کارورزی نیز سهمیه استان 
حدود 800 نفر است که 69 نفر به کارگیری شدند. به گفته وی، مرحله پنجم 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایر نیز به استان در حال ابالغ است و از 
آن جا که بیشتر بانک ها بیش از اعتبارات ابالغی تسهیالت پرداخت کردند، 

اعتبارات به صندوق کارآفرینی امید تخصیص می یابد. 

خانه هالل برای 
روستاهای پرجمعیت 

قاینات

12 خانه هالل احمر در روستاهای پرجمعیت 
قاینات با هدف آموزش همگانی امداد و نجات 
راه اندازی می شود.رئیس جمعیت هالل احمر 
قاینات درمراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان 
گفت: اکنون به صورت آزمایشی این خانه های 
هالل راه اندازی می شود و درآینده در همه 
شهرها و روستاهای دارای دهیار، خانه هالل 
احمر راه اندازی و تجهیز خواهد شد.» جواد 
یوسفی« افزود: دومین پایگاه مناطق شهری هم 

در شهر اسفدن راه اندازی می شود.

پیشرفت 57 درصدی فاضالب مهرشهر 
اجرای پروژه فاضالب مهرشهر بیرجند 57 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. به 
گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان از 36 کیلومتر طول پروژه فاضالب 
مهرشهر 36 کیلومتر اجرا شده و 24 کیلومتر باقی است که 13 کیلومتر از این 
شبکه تا پایان آبان اجرا می شود. به گفته »امامی« 18 کیلومتر دیگر شبکه به 
مناقصه رفته و به پیمانکار واگذار شده است. وی اعتبار مورد نیاز برای اجرای 18 
کیلومتر باقی مانده از فاضالب مهرشهر را 15 میلیارد تومان دانست و افزود: بیش 
از 21 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای شبکه فاضالب مهرشهر بیرجند هزینه و 
اعتبار مورد نیاز برای اتمام این پروژه بیش از 17.5 میلیارد تومان پیش بینی شد. 

یک استخر   وعده 

13 سال قبل در سفر رئیس جمهور وقت به قاینات 
یکی از مصوبه های سفر به شهرستان احداث 
استخر شنای سر پوشیده قاین بود که در اوایل آغاز 
به کار دولت فعلی، دوره اول عملیات ساختمانی 
آن تمام شد و طی مراسمی با حضور استاندار وقت 

به بهره برداری رسید.
 اما بالفاصله پس از افتتاح به دلیل وجود نواقص 
جزئی و نشت آب استخر، تعطیل شد و از آن زمان 
بارها مسئوالن کشوری و استانی در سفرهای 
دوره ای به شهرستان از رفع نقص و افتتاح استخر 
خبر داده اند اما با ابراز تاسف و با گذشت چندین 
سال، این پروژه همچنان رها شده و میلیون ها 
تومان پول بیت المال بدون استفاده است.به 
گزارش»خراسان جنوبی« در دیدار خرداد امسال 
مدیر کل ورزش و جوانان با نماینده مردم قاینات 
و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی که با حضور 
خبرنگاران شهرستان برگزار شد، »عزیزی« قول 
داد که طی دو ماه آینده نواقص برطرف شود  و این 
پروژه ورزشی به بهره برداری برسد که با ابراز تاسف 

این وعده نیز عملی نشده است.
معاون وزیر ورزش و جوانان هم در سفر ماه پیش 
خود به قاینات قول داد که به زودی این طرح 
ناتمام به بهره برداری برسد ولی این قول نیز 
عملی نشد و در حد حرف رها شد.به گزارش 
این قول های بی عمل سبب بی  ما،  خبرنگار 
اعتمادی مردم به برخی از مسئوالن و گالیه از 
هزینه های بی سرانجام بیت المال شده است به 
همین دلیل ضرورت ایجاب می کند که مسئوالن 
برای جلوگیری از خسارت بیشتر به اموال دولتی 
و بیت المال تدبیری بیندیشند تا این طرح هر چه 

سریع تر به بهره برداری برسد.
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 تئاتر خیابانی پیشرو در احیای 
فعالیت های هنری    

برگـزاری جشـنواره تئاتـر خیابانـی اسـتان پیشـرو در زنـده کـردن دیگرفعالیت 
هـای هنری اسـت.

 هـر چنـد شـیوع کرونـا محدودیـت هایـی بـرای فعالیـت هـای فرهنگـی و هنری 
و بـه ویـژه تعطیلـی زودهنـگام سـینماها و تئاتـر در پی داشـت امـا رئیـس انجمن 
هنرهای نمایشـی اسـتان معتقد اسـت برگزاری اولین جشـنواره تئاتر خیابانی 
اسـتان در بشـرویه می توانـد پیشـرو و مقدمه ای بـرای زنـده شـدن دیگرفعالیت 
هـای هنـری شـود چـرا کـه تجربـه برگـزاری مناسـب ایـن جشـنواره بـا رعایـت 
پروتکل هـای بهداشـتی، اطمینان و ضریـب آرامـش مخاطب و هنرمنـد برای از 

سـرگیری دوبـاره برخـی فعالیـت هـا را فراهم مـی کند. 
به نظر »محسـن حسـین زاده« برگـزاری مناسـب این جشـنواره  مـی تواند ترس 
را تبدیـل بـه اطمینان و تاییـد کند کـه فضـا بینابینی اسـت و نباید بـه دلیل ترس 
از کرونـا فعالیـت متوقـف شـود و از آن طـرف بـه پروتـکل هـا و رعایـت موازیـن 
بهداشـتی هـم بـی توجهـی نشـود و بـا آمـوزش جمعـی مـی تـوان ایـن ضریـب 

اطمینـان را بـاال بـرد و جشـنواره تئاتـر خیابانـی در ایـن موضـوع پیشـرو سـت. 

امثال و حکم 

َچُشون تو، ُتو َداره 

مثل » َچُشون تو ، ُتو َداره « به عنوان یک عبارت قدیمی دیگر در کتاب دستان ها و 
داستان ها قید شده است. مولف کتاب درباره آن توضیح می دهد: در زبان معیار 
این عبارت »چشمان تو تاب دارد« خوانده می شود یعنی ایرادی که می گیری در 

شیء مد نظر وجود ندارد بلکه نگرش و قضاوت تو نادرست است. 
دکتر »زنگویی« می گوید: زمانی که بخواهیم به فردی بفهمانیم که قضاوتش 
مغرضانه است و از چیزی یا کسی دفاع کنیم و به طرف مقابل بگوییم خرده گیری 

های تو نادرست است این مثل را به کار می بریم. 

قاسمی

 26 مـرداد هـر سـال یـادآور آغـازی بـر پایـان فـراق 
و دوری حـدود 43هـزار پرنـده مهاجـری اسـت کـه 
بنـا بـر تعبیـری سـربازانی بودنـد کـه در دل خـاک 
دشـمن بـا آنـان جنگیدنـد و دشـمن را اسـیر ایمـان، 
صالبت و اسـتقامت خود کردند. مقـام معظم رهبری 
در بـاب عظمـت آزادگان فرمودنـد: »ایـن کـه مـا بـه 
اسـرایمان، آزادگان مـی گوییـم، بـی وجـه نیسـت. 
شـما که برگشـتید، آبرومند و سـربلند برگشتید. دین 
و اعتقـاد و دلبسـتگی تـان بـه امـام و اسـالم و انقـالب 
را حفـظ کردیـد. پیـش دشـمن، آبـروی ملـت را حفـظ 
نمودیـد و ملـت را سرشکسـته نکردیـد. این هـا خیلی 

ارزش دارد. 
ایـن عزیـزان در چنـگال دشـمن آبـروی ملـت را حفظ 
کرده انـد و امـروز بـر ماسـت کـه آنـان را بـزرگ بداریم 
و اجـازه ندهیـم خاطـرات بزرگمـردی هایشـان در 
روزهـای اسـارت فرامـوش شـود«. بـه بهانـه سـالروز 
بازگشـت آزادگان بـه میهـن اسـالمی، بـا طلبـه آزاده 
هشت سـال دفاع مقدس همکالم شـدیم تا گوشه ای 
از خاطـرات خـود در اردوگاه هـای رژیم بعـث را بازگو 
کند. حجت االسالم »غالمحسـین کمیلی« پنج سال 
و نیم روزها و شـب هایـش را در اردوگاه هـای عراق به 

هـم پیونـد زد.
 آن روزها را خوب به یـاد دارد. او دارای دکترای قرآن 
و حدیث اسـت و در دانشـگاه و حوزه تدریس می کند. 
نویسـنده کتـاب »در بوتـه هـای آزمایـش« صفحاتـی 
از کتـاب خاطـرات اسـارت خـود را ورق مـی زنـد. می 
گویـد: اولیـن بار 16 سـال داشـتم کـه با دسـت کاری 

شناسـنامه راهـی جبهـه شـدم، نوبـت دوم 
یـک سـال بعـد کمـک آرپـی جـی 

زن در عملیـات بـدر بـودم کـه 
در پاتـک بعثـی هـا بـه شـدت 

مجـروح شـدم امـا نیروهای 
خـود  نتوانسـتند  کمکـی 
بـه مـا برسـانند. بعثـی  را 
هـا وقتـی مطمئـن شـدند 

پشـت خاکریز کسـی نیست 
بـا تانـک وارد منطقـه شـدند.

آغاز اسارت

تـرس از رد شـدن تانـک از روی بدنـم مـرا بـه تـکان 
خـوردن واداشـت و عراقـی هـا متوجـه زنـده بودنـم 
شـدند و دورم حلقـه زدنـد. جیب هایـم را گشـتند پول 
و قـرآن کوچکـی را بیـرون آوردنـد، دو نفـر گلـن گـدن 
کشـیدند تـا بـه مـن شـلیک کننـد کـه یکـی مانع شـد و 

گفـت جـوان اسـت، او را نکشـید. 
بـدن زخمـی ام را روی تانـک گذاشـتند و بعـد وسـط 
جاده رهـا کردند. تصـور کردم مـی خواهند کـه آن جا 
بمیـرم پـس، از پـدر و مـادرم یـاد و شـهادتین را زمزمـه 
کردم اما بعثی ها برگشـتند. من را الی پتو گذاشـتند 
و هرچـه توانسـتند بـرای تبلیغـات شـان عکـس و فیلم 

گرفتنـد، در حالـی که یـارای هیـچ کاری نداشـتم.
بـه بیمارسـتانی در بغـداد منتقـل و پـس از آن راهـی 
استخبارات شـدم. وقت شـکنجه و کتک خوردن بود. 
تعـداد زیـادی از اسـیران را در خانـه ای کوچـک جمع 
کـرده بودنـد تـا بـا شـکنجه و کتـک از آن هـا اطالعـات 
بگیرنـد، بعـد اتوبـوس هایـی آوردنـد و پـرده هـا را 
کشـیدند و فقـط چنـد نفـر از اسـیران ایرانـی را پشـت 
چند پرده باز با چشـم ها و دسـت های بسـته نشـاندند 
تا بگوینـد کـه اسـیران زیـادی گرفتـه انـد در حالی که 

بیشترشـان مجـروح بودنـد. 
ایـن آزاده خاطـرات اسـارت در اردوگاه الرمـادی و 
االنبـار را مـرور مـی کنـد و از دوسـتان شـهید طلبـه 
جانبـاز شـهید محمـود رضـا جمـع آور و از خلـوص ، 

مهربانـی و تواضـع او یـاد مـی کنـد.
 از شـهید شـریفی و شـهید توکلـی خـواه، از آزاده و 
جانبـاز طلبه اسـتان محمد حسـن نوری نیا کـه حدود 
دو سـال قبـل بـه شـهادت رسـید و خاطـرات زیبایـی 

برایـش رقـم زد. 
برایش گفته بود وقتی اسـیر شـد یکـی ازدرجه داران 
بعثـی صندوقچـه ای را بـاز کـرد کـه داخل آن 
شـالق های متنوع و رنگارنگی بـود و از  او 
پرسـید دوسـت داری بـا کدام شـالق تو 
را بزنـم و او پاسـخ داده بود بـا همان که 
دوسـت داری در روز قیامت بـه تو بزنم 
و این حـرف او بر آن ها تاثیر گذاشـت و 

تنهـا جایی بود کـه کتـک نخورد. 

سال سخت اسارت
کمیلی از روزهــا و شب های اســارت هم 
این طور می گوید که بیشتر اسیران مجروح 
بودند، سال اول اسارت بیشتر صرف 
بهبود جراحت ها شد البته عراقی 
ــاری نمی  ــرای درمـــان ک هــا ب
کردند. زخمی بودم و بدون 
حوله  حسی  بــی  داروی 
ای در دهانم گذاشتند و 
زخم های پایم را به هم 
دوختند، زخم هایی 
که بعد ها در دست 
و پاهایمان عفونت 
می کرد. سرنوشت 
درد  ــرک  ــتـ ــشـ مـ
در  کــــشــــیــــدن 
ــال  اســــــارت، س
سخت درمـــان، 
مــــشــــکــــالت 

بهداشتی و خدمات بود.
 کم کم انسجام و همکاری بین ما بیشتر شد و برنامه 
های منسجم شکل گرفت تا آن جا که هر اردوگاه یک 

ایران اسالمی کوچک بود.
برنامـه هـا را بـه صـورت مخفیانـه و درونـی انجـام مـی 
دادیـم و کمتـر مناسـبتی بـود کـه از آن غفلـت شـود. 
اوایـل اسـارت به مـا قـرآن نمـی دادنـد و کـم کم بـه هر 
آسایشـگاه یـک قـرآن تحویـل شـد. بچـه هـا جـزء جـزء 
آن را جـدا کردند تـا به دسـت همـه برسـد و بتوانیم آن 
را حفـظ کنیـم و بـا ایـن ترفنـد هـر روز یـک ختـم قـرآن 

جمعـی هـم انجـام مـی شـد. 
ورود صلیـب سـرخ کـه بیشـتر شـد قـرآن هـا و برنامـه 
هـای ترجمـه و هماهنگـی افزایـش یافـت. او ادامـه 
می دهد: چنـد طلبـه بودیم کـه مخفیانـه کالس های 
آمـوزش قـرآن و عربـی داشـتیم، طـی دو سـال ترجمه 
کامـل قـرآن را آمـوزش دادیـم و از نهـج البالغـه هـم 
فرامـوش نکردیم البته برگـزاری کالس ممنوع بود به 
خصوص اگر اسـتاد را مـی شـناختند اذیت و شـکنجه 

مـی کردنـد.
روزهـای اسـارت بـه سـختی مـی گذشـت بعثـی هـا به 
هـر شـکلی اسـیران را اذیـت مـی کردند سـاعت هـا ما 
را در آفتـاب نگه می داشـتند و البته شـکنجه و سـخت 
گیـری هـا بـه خصـوص در زمـان عملیـات رزمنـدگان 

ایـران بیشـتر می شـد.

سخت گیری بیشتر در ایام عزاداری
کمیلـی، از سـختی روزهـای برگـزاری عـزاداری هـم 
سـخن مـی گویـد. در مناسـبت هـای مختلـف، برنامـه 
فرهنگـی داشـتیم، بـه عنـوان مثـال در محـرم جلسـه 
های عزاداری برگزار می شـد اما علنی نبود، نشسـته 
و آرام سـینه زنی و مداحی انجام می شـد تا باعث سوء 
اسـتفاده نشـود. سـخت گیـری و اذیـت بعثـی هـا در 
این ایـام بیشـتر مـی شـد چـرا کـه جلسـه ای در صحن 
اردوگاه مـی گرفتنـد و بـه زور و کتـک اسـیران را در 
روز عاشـورا وادار بـه رقـص می کردنـد. تفکـر بعثی ها 
خاص بود و شـیعه هـای عراقی هـم تحت سـلطه و نظر 

آن هـا بودنـد.
می گوید: برنامه ها و مراسـم فرهنگی دوران اسـارت 
راحت برگزار نمی شـد. صلیب سـرخ هر چند ماه یک 
بار، دفتر و خـودکار به ما می داد اما بعثـی ها آن را می 
گرفتند بنابراین از وسـط دفترها، چنـد برگ جدا می 
کردیم. سـال اول از صلیب سرخ مفاتیح خواستیم که 
آن را هـم آوردند اما بـه محض رفتن نیروهـای صلیب، 
بعثی هـا کتـاب ها را پـس مـی گرفتنـد بنابرایـن با هم 
هماهنـگ مـی کردیـم کـه در هـر آسایشـگاه قسـمتی 
از مفاتیـح را جـدا کنیـم تـا یـک نسـخه اصـل داشـته 
باشـیم. نسـخه ای کـه زیرزمیـن پنهـان مـی کردیـم 
و در ورق هـای دفتـر، بـرای بقیـه مـی نوشـتیم تـا هـر 
اردوگاه، یک دفترچه دعا داشته باشد. دعای کمیل، 
زیـارت عاشـورا، دعای ندبـه و... ایـن طـور در اردوگاه 
زمزمـه و عامـل تقویـت روحیـه مـی شـد. مـن بـا چنـد 
دوسـت طلبـه ام عربـی و مسـائل دینـی را بـه بقیـه یـاد 

می دادیم و از دیگر دوسـتان 
و  آلمانـی  انگلیسـی،  زبـان 

فرانسـه مـی آموختیـم. 
او از آمپـول ضـد عاشـورا هـم 
یـاد مـی کنـد و توضیـح مـی 
دهد: این آمپول هر از گاهی 

بـه ویـژه در مناسـبت هـای مذهبـی ماننـد محـرم و 
شـب هـای قـدر، بـه اسـیران تزریـق مـی شـد تـا تـوان 
عـزاداری نداشـته باشـند آمپولـی کـه بـرای هـر چنـد 
نفر از یـک سـرنگ اسـتفاده می شـد. اسـیران به صف 
می شـدند. نگهبان بـه پرسـتار توضیح مـی داد که هر 
اسـیر چـه کاره اسـت و ایـن هـا یعنـی میـزان دارویـی 
که اسـتفاده شـود بیشـتر باشـد تـا بی حـال تر شـوند و 

نتواننـد عـزاداری کننـد. 

شهادت در اسارت
امـا حجـت االسـالم کمیلـی از تـالش اسـیران ایرانـی 
آمپـول  بـا  مقابلـه  بـرای  دارویـی  شناسـایی  بـرای 
ضدعاشـورا هـم مـی گویـد کـه بـی کار نماندنـد و 
دارویـی پیـدا کردنـد کـه تاثیـر آن را کمتـر مـی کـرد 
چرا کـه معتقـد بودنـد یاد امـام حسـین)ع( و ائمـه )ع( 
و توسـل به آن ها عامـل تقویت روحیه و تحمل شـب ها 
و روزهـای سـخت و خسـته کننـده زنـدان عـراق بـود. 
سختی آن روزها بیشـتر بود  و خاطرات تلخ در کامش 

مانده است. 
صلیـب سـرخ هنـوز برخـی از اسـیران را ندیـده و 
نشـناخته بـود و بعضـی هـا از شـکنجه و کتک هـا جان 
سـالم بـه در نمـی بردنـد و شـهید مـی شـدند. یکـی از 
تلـخ تریـن هایش هـم ایـن بـود کـه داخـل سـطل زباله 
بزرگ و مسـتطیل شـکل اسـتخبارات جنازه شهیدی 
رهـا شـده بـود. همچنیـن »علـی قـدم کرمـی« جـوان 
رشـیدی بـود کـه دچـار بیمـاری و کـم کـم نابینـا شـد و 

حتـی مـورد رسـیدگی قـرار نگرفـت. 
او را از اردوگاه بردند و بعد ها متوجه شـدیم که شـهید 

شـده است. 
امـام  رحلـت  تلـخ  خبـر  روزهـا  تریـن  سـخت  امـا 
خمینـی)ره(، پیر و مرشـد مـا بود کـه همـه اردوگاه ها 
در غـم و ماتـم  فرو رفت تـا آن جا کـه عراقی ها وحشـت 
و بـه نگهبانـان توصیـه کردنـد زیاد سـخت نگیرنـد. در 
روزهـای عـادی از بلندگوهـا ترانـه پخـش مـی کردنـد 
امـا در روزهـای رحلـت امـام )ره( آن را قطـع کردنـد. 
بـه نظـر ایـن طلبـه و آزاده دوران دفـاع مقـدس، مهـم 
تریـن عامـل پایـداری و حفـظ روحیـه اسـیران تفـاوت 
درعقیـده آن هـا بـود کـه بـا التمـاس و اصـرار عـازم و با 
انگیزه و عالقـه الهی و دینی، عشـق و عالقه بـه رهبر و 
مذهـب و بصیـرت وارد جبهـه می شـدند و این بـود که 
وقتی صلیب سـرخ می آمد، خواسـته های اسـیران ما 
به گفته خودشـان با اسـیران کشـورهای دیگـر تفاوت 
داشـت و به جای غذا و رفـاه، ادعیه بود.توسـل به ائمه 
)ع(و پیامبـر)ص(، قـرآن و تفکـر در راه عقیـده، لبیک 
بـه رهبـری، یـاد مصائـب اهـل بیـت)ع( و... عامـل 

مانـدگاری آزادگان در اسـارت اسـت.

فرهنگستان

امروز؛ کنگره ملی الماس های درخشان 

کنگـره ملـی المـاس هـای درخشـان امـروز در بیرجنـد بـرای پاسداشـت ورود 
آزادگان برگـزار مـی شـود. ایـن خبـر را معـاون فرهنگـی بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگـران اسـتان اعـالم کـرد و گفـت: کنگـره بـه صـورت ویدئـو کنفرانـس و از 
طریـق سـازمان در سراسـر کشـور برگـزار و از سـه نفـر آزادگان فعـال در مسـائل 

اجتماعـی و سـابقه اسـارت بـاال تقدیـر مـی شـود.
»نارمنجی«حرکت نمادین آزادگان در بیرجند، جشن عمومی با رعایت پروتکل 
هـا، خداقـوت بـه کادر بیمارسـتان ولیعصر)عـج( بیرجنـد و ... را از دیگـر برنامه 

های سـالروز بازگشـت 230 آزاده به اسـتان برشمرد. 
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