اخبار
یادداشت

شما چادرتان را چند می فروشید؟
غالمرضا بنی اسدی-چادرت را چند می فروشی؟
همین چادر که به سر کرده ای را چند می فروشی؟
می دانی که مظنه چند است ،شاید خیلی ها ندانند.
شاید خیلی ها سراغ پارچه فروش بروند برای گرفتن
قیمت اما تو بگو چادرت را چند می فروشی؟ قیمتش
را فقط تو می دانی.
مرد پارچه فروش تا وقتی چادرت قطعه ای بود در
« طاقه» پارچه می توانست متر کند و قیمت بدهد،
سانت به سانت آن را هم حساب کند اما از وقتی از آن
طاقه جدا شد «،طاق» شد و ممتاز مثل خودت به عالوه
نمادی برای یک مرام و تفکر و حتی مکتب.
نمی دانم تو برای آن چه قیمتی می گذاری من اما
معتقدم که این چادر را دیگر نمی توان قیمت گذاشت
چون خود به « ارزشی» تبدیل شده است که نمی شود
روی آن ارزش گذاری کرد درست مثل کیسه های
گونی که برای سنگرها استفاده می کردیم.
آن ها هم اوپل کیسه بودند و قیمتی در تراز دیگر کیسه
ها داشتند که مرد کیسه فروش می دانست و حتی می
نوشت تا همه بدانند اما وقتی پر از خاک شد و روی هم
قرار گرفت و به سنگر بدل شد دیگر نه مرد کیسه فروش
که هیچ کس جز خدا نمی تواند آن را ارزش گذاری
کند .حاال هم من چادر را همین گونه می بینم که آن
گونی ها در دیده خاطراتم نشسته است.
از قضا کارکرد مشابه هم دارند .هردو محافظ اند،
دومی محافظ جان و اولی محافظ ایمان.
دومی محافظ جان های تابناک و سرشار از ایمان.
اولی حافظ ایمان جان های تابناک و جالب تر اینکه
اهالی گروه دوم و سنگر دوم ،سنگر نخست را فراتر از
سنگر که در تراز جان شمرده اند و کم نبودند شهیدانی
که در وصیت نامه های خود ،سیاهی چادر بانوان را
_ که مومنانه خواهر می خواندند _ از سرخی خون
خویش کاراتر و نقش آفرین تر می دانستند در حراست
از هدف مقدسی که البته واحد بود.
می گفتند؛ ما جان مان را می دهیم تا نسیم هم نتواند
چادرت را تکان دهد.
شعار هم نبود  ،واقعا هم جان می دادند .مگر نخوانده
ایم و نشنیده ایم که در فصل اسارت خرمشهر ،وقتی
لشکریان صدام که به واقع جنود شیطان بودند  ،جسم
بی جان دختر هموطن ما را عریان بر دار کردند برای
پایین آوردن آن ،هفت تفنگدار دریایی ،به شهادت
رسیدند؟ می دانیم که توان رزم هر تفنگدار و ارزش
نظامی او معادل چندین نفر رزمنده دیگر است اما
اینان ،به قیمت جان هفت تن خویش ،پیکر دختر
ایران را پایین آوردند تا پرچم عزت ایرانی همچنان
در اهتزاز باشد.
آنان جان باختند بر سر این باور تا این پیام را به خون
بنویسند و برای مردمان همه عصرها و نسل ها فریاد
کنند که ناموس وطن را  ،حرمت دختران و زنان میهن
را ارزش  ،هزار بار از جان بیشتر است.
حرمتی که آن را به سنگر چادر سپردند تا در جنگ و
صلح ،محافظت شود.
حاال به نظر شما ،این چادر چقدر می ارزد؟ آنانی که
از این حصن حصین بیرون می آیند ،چه چیز گران بها
تر به دست می آورند؟ از جغرافیای معرفت و کرامت
چادر ،بر کدامین جغرافیا می نشینند که بتواند در
تراز چادر باشد؟ من به همه نگاه ها و انتخاب ها احترام
می گذارم.
منع و اجبار فراتر از حدود دین را هم صحه نمی گذارم
اما این پرسش در ذهنم بی تابی می کند تا بگویم وقتی
چادر ،نماد و پرچم شد ،به چه قیمتی می توان آن را فرو
کشید و به خاک انداخت ،پرچمی که باید در اهتزاز
باشد تا هیبت و هیمنه یک کشور را نمایانگر باشد .پس
اجازه بدهید در آخر مطلب باز آن سوال نخستین را
بپرسم که؛ شما چادرتان را چند می فروشید؟

از میان خبرها

 26درصد مؤدیان حقوقی
اظهارنامه مالیاتی تکمیل کردند
فاطمی-در کمتر از  5روز به پایان مهلت تسلیم
اظهارنامه مالیاتی مودیان واجد شرایط ،صاحبان
امالک و اشخاص حقوقی فقط  26درصد اقدام به
تکمیل اظهارنامه مالیاتی خود کردند.
سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان با اعالم این
خبر گفت :تاکنون  644فقره اظهارنامه مالیاتی
توسط مؤدیان تکمیل شده این در حالی است که
سال گذشته مؤدیان در این بازه زمانی  2هزارو 423
اظهارنامه تکمیل کردند .به گفته «پاک گهر» از 9
هزارو  900پرونده موجود در استان تا کنون 644
فقره اظهارنامه تکمیل شده است.
وی اظهار نامه های تکمیل و ارسال شده صاحبان
امالک را هم هزارو  943فقره اعالم کرد.
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مناطق با نرخ باالی معلولیت اعالم شد

بسته ژنتیکیجدیدبرایکنترلمعلولیتهادراستان

حیدری – راه اندازی مرکز خدمات تخصصی
آزمایشگاهی ژنتیک و ارائه بسته خدمات ژنتیک در
سال جاری خوش خبری مدیر کل بهزیستی برای
استانی است که بیشتر معلولیت های آن ناشی از
مشکالت ژنتیکی است.
«عرب نژاد» این خوش خبری را روز گذشته در
نشستخبریاعالموبهایننکتهتاکیدکردکهباراه
اندازی این مرکز حدود 70تا 80درصد از خدماتی
که در گذشته در خارج از استان ارائه می شد ،در
داخل استان انجام شدنی است.
وی در این جلسه هر چند آماری از نرخ معلولیت در
استانارائهنداداماشهرستانهایبیرجند،قاینات
 ،طبس  ،نهبندان  ،درمیان و سربیشه را از مناطقی
برشمرد که بیشترین آمار معلولیت استان را دارند.
به گفته وی در این شهرستان ها  50درصد زوجین
زیر پوشش خدمات غربالگری و مشاوره ژنتیک قرار
گرفته اند و در سال جاری قرار است این رقم به 90
درصد افزایش یابد.
وی با بیان این که بیشترین علت معلولیت در استان
ناشی از مشکالت ژنتیکی است به  5مرکز مشاوره
ژنتیک در بیرجند اشاره کرد و از راه اندازی این
مرکز در قاینات در سال جاری خبر داد.

• •بسته خدمات ژنتیک

مدیرکل بهزیستی همچنین به ارائه بسته خدمات
ژنتیک در سال جاری اشاره کرد که شامل خدمات
غربالگری و مشاوره ژنتیک  ،خدمات تخصصی
آزمایشگاهی و آموزش و پژوهش در راستای

رحیم زاده – روند حل مشکل تامین آب اردوگاه
ملی والیت به دلیل محقق نشدن تعهد 300
میلیون تومانی استانداری راکد ماند.
این انتقاد را مدیر کل آموزش و پرورش روز
گذشته در دومین جلسه شورای آموزش و
پرورش استان مطرح و از محقق نشدن تعهد
 300میلیون تومانی استانداری برای حل
مشکل تامین آب اردوگاه ملی والیت گالیه کرد.
«المعی» در ادامه به اقدامات کارشناسی و
پیگیری های الزم برای تحقق این تعهد اعتباری
از حدود یک سال پیش اشاره کرد که تا این
لحظه به نتیجه نرسیده است .به گفته وی این
اردوگاه  38هکتاری ملی است و تامین آب این
اردوگاه با تخصیص  300میلیون تومان تعهد
استانداری به منظور خرید آب از قنات روستای
مجاور این اردوگاه ممکن می شود.
«حسینی» ،معاون سیاسی امنیتی استاندار هم
در این جلسه بر پیگیری برای تخصیص 300
میلیون تومان اعتبار تعهد استانداری تاکید
کرد .به گزارش «خراسان جنوبی» حل و فصل
مطالبات قانونی شهرداری برای احداث برخی

تلفات برق در استان
یک درصد کم شد

کاظمی – تلفات مصرف انرژی برق در
خراسان جنوبی از سال  92تا پایان سال
گذشته یک درصد کاهش یافت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با
اعالم این خبر میزان تلفات مصرف برق سال
 92در استان را  9درصد اعالم کرد که از آن
زمان تا پایان سال  95این رقم به کمتر از 8
درصد رسیده است.
«شرکاء» با تاکید بر اجرای سیاست های
اقتصاد مقاومتی؛ کاهش تلفات برق  ،اصالح
شبکه های توزیع واحداث نیروگاه های
خورشیدی و نیروگاه های تولید پراکنده با
سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی
را از جمله اقدامات و اولویت های این شرکت
برای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان
برشمرد .وی همچنین به اجرای طرح فهام
در استان اشاره و عنوان کرد :این طرح برای
مشترکان دیماندی و چاه های کشاورزی
استان اجرا و با نصب کنتور برای چاه های
کشاورزی کنترل خوبی در زمینه مصرف آب
و برق انجام شد.
به گفته «شرکاء» در اجرای طرح فهام برای
 2هزار و  100مشترک دیماندی و چاه های
کشاورزی کنتور هوشمند نصب شده است.

جامعه هدف در  3ماهه نخست سال جاری نسبت
به مدت مشابه سال  95خبر داد و متذکر شد :در
این مدت جامعه هدف بهزیستی  5درصد افزایش
یافت« .عربنژاد»بابیاناینکهاعتباراتبهزیستی
استان در حوزه فعالیت های تخصصی در سال 95
نسبت به سال  22 ، 94درصد افزایش یافته است،
افزود  :سال جاری مجتمع بهزیستی شهید فوالدی
طبس با اعتبار  440میلیون تومان  ،ساختمان
اورژانس اجتماعی فردوس با اعتبار  70میلیون
تومانومجتمعحمایتیسدهبااعتبار 350میلیون
تومان به بهره برداری می رسد و مجتمع بهزیستی
شهر شوسف و ساختمان اورژانس اجتماعی قاین
هم افتتاح خواهد شد.

• •فرزند خواندگی

شناسایی شایع ترین علل معلولیت است« .عرب
نژاد» با اشاره به اجرای طرح پیشگیری از معلولیت
سالمندان  ،اضافه کرد  :این طرح سال جاری برای
 3هزارنفرازجمعیتهدفدرگروههایسنی 45تا
 60سال و  60تا  85سال اجرا خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی این نوید را هم داد که در سند
چشم انداز برنامه ششم توسعه کشور بهزیستی
بسیار پررنگ تر از سال های گذشته دیده شده و
اعتبارات خوبی هم به آن اختصاص یافته است.
«عرب نژاد» همچنین از برنامه های سال جاری
در استان به طرح های پیشگیرانه غربالگری ،

توانمندسازی شامل اشتغال  ،مسکن  ،نگهداری
و پرداخت مستمری  ،طرح پزشکی  ،مراقبتی و
بازپروری معلولین و کنترل و پایش آسیب های
اجتماعی اشاره کرد.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در تشریح دیگر
اقدامات به این نکته اشاره کرد که سال گذشته
 248واحد مسکونی با اعتبار  13میلیارد و 360
میلیونتوماندربیرجندو 382واحدبااعتباربیش
از  18میلیارد تومان در استان ساخته شده که در
سال جاری افتتاح خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از رشد جمعیت

یک سال پیگیری بی نتیجه

تامین آب اردوگاه  38هکتاری راکد ماند
فضاها از طریق عقب نشینی برخی امالک از
دیگر دستورهای این جلسه بود که مدیر کل
آموزش و پرورش در این مورد مصوبه شورای
آموزش و پرورش برای اجرای این مهم را ضروری
دانست .به گفته «المعی» احداث فضا با عقب
نشینی امالک آموزش و پرورش از سیاست های
وزارت متبوع بوده و در این زمینه مدارس حاشیه
خیابان ها تجاری سازی می شوند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل
آموزش و پرورش هم در این زمینه عقب نشینی
فضاهای آموزشی را بدون پرداخت هزینه و به
صورت تهاتر با شهرداری ممکن دانست.
به گفته «واقعی» بر اساس قانون بودجه 96
آموزش و پرورش در زمینه تغییر کاربری ،
پرداخت عوارض و ...معاف است« .محمدیان»،

مشاور شهردار بیرجند هم گفت :تحقق این
امر برای آموزش و پرورش در هر نقطه از شهر
محدودیت ندارد و از این مصوبه استقبال
می شود« .حسینی» ،معاون سیاسی امنیتی
استاندار نیز در بحث این دستور جلسه
برای اجرای مصوبه و تهاتر فضاهای آموزشی
حاشیه خیابان ها و ...قول همکاری داد و از
مسئوالن مرتبط شهرداری خواستار حمایت و
مساعدت شد.
مدیر کل آموزش و پرورش برنامه های طرح
اوقات فراغت را از دیگر دستورهای این جلسه
برشمرد و به این نکته تاکید کرد که اجرای طرح
اوقات فراغت از وظایف آموزش و پرورش نیست.
رییس اداره فرهنگی هنری اداره کل آموزش و
پرورش هم به فعالیت  140پایگاه اوقات فراغت

وی در مورد واگذاری کودکان بی سرپرست تحت
حمایت و نگهداری این اداره به خانواده های
متقاضی هم گفت  :از آن جا که درخواست برای
واگذاری کودکان به خانواده ها زیاد است سال
گذشته  44کودک به متقاضیان فرزندخواندگی
تحویل شد.
به گفته وی  256کودک بی سرپرست در 21
مرکز غیر دولتی استان نگهداری و  170کودک
هم به صورت امداد بگیر در کنار خانواده های خود
زندگی می کنند .وی همچنین همسرآزاری را
در صدر آسیب های اجتماعی استان اعالم کرد و
سوالخبرنگاراندرموردآمارآسیبهایاجتماعی
استان را بی جواب گذاشت.

در استان اشاره کرد « .نورمحمدی» با بیان این
که سال جاری از طرح اوقات فراغت  14هزار
دانش آموز بهره مند می شوند ،گفت :در سال
جاری با مساعدت آستان قدس رضوی 85
دانش آموز مقطع متوسطه دوم دخترانه برای
اولین بار به مشهد مقدس اعزام می شوند.
«عباسی» نماینده شهرستان ها هم با بیان این
که در زمینه اوقات فراغت بودجه خاصی وجود
ندارد بر اجرای طرح اوقات فراغت در مناطق
آسیب پذیر مانند نوار مرزی تاکید کرد.
معاونسیاسیامنیتیاستاندارهمدراینجلسه
با اشاره به چالش های موجود برای هدایت
تحصیلی در سال گذشته گفت :سال جاری با
وجود اطالع رسانی دقیق تر پیرامون هدایت
تحصیلی مشکلی وجود ندارد.
مدیر کل آموزش و پرورش همچنین در این
جلسه به برگزاری جشنواره کشتی پهلوانی
و ورزش زورخانه ای در استان اشاره کرد و
اختصاص  800میلیون تومان برای اجرای
چمن مصنوعی در سالن ورزشی شهید شهپر را
از پیامدهای این میزبانی برشمرد.

رویداد
فرماندار بیرجندتاکید کرد

زمان بندی برنامه های مزار شهدا
مشتاق – فرماندار بیرجند بر تهیه و تدوین تقویم زمان
بندی برنامه های مزار شهدا تاکید کرد.
«ناصری» روز گذشته در اولین جلسه هیات امناء
شهدای گمنام شهرستان بیرجند بر زمان بندی
سالیانهبرنامههایفرهنگیومذهبیدرمزارشهدای
گمنام به منظور جلوگیری از موازی کاری و تداخل
برنامه ها و تسهیل در برنامه ریزی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بیرجند ،وی
گفت :تاکنون پیکر مطهر 27شهید گمنام در بیرجند
به خاک سپرده شده و در حال حاضر نیز بررسی و
پیگیری های الزم برای کسب سهمیه شهید گمنام،
برای خاکسپاری در قسمت شمال شهر بیرجند در
حال انجام است.

کمبود  100کالس درس در
مهر شهر بیرجند
فاطمی  -مهر شهر بیرجند با کمبود حداقل 100
کالس درس مواجه است.
مدیر آموزش و پرورش بیرجند روز گذشته در حاشیه
شورای آموزش وپرورش استان به جمعیت  50هزار
نفری دانش آموزان در بیرجند اشاره و پیش بینی
کرد :بیشترین تراکم دانش آموز برای سال تحصیلی
آیندهدر شهرکهایاقماریمانندمهرشهر،امیرآباد،
حاجی آباد و چهکند باشد.
«سجادینژاد»درادامهمشکلکمبودفضایآموزشی
در این مناطق را یادآور شد و از نیاز به حداقل 100
کالس درس در مهر شهر خبر داد.
وی تاکید کرد :به علت کمبود فضاهای آموزشی در
مهر شهر ساختمان ها برای دوره ابتدایی در دو نوبت
به صورت چرخشی بوده و استمراردارد.
به گفته وی در بیرجند  28مدرسه به صورت  2شیفت
اداره می شود و در مهر شهرعالوه بر این که تمام
مدارس ابتدایی  2نوبت است از ظرفیت  2دبیرستان
هم برای پوشش مدارس ابتدایی استفاده می شود.

پینگ پنگ بازان نونهال استان
در طرح هوپس
حسینی-پینگپنگبازاننونهالاستانبرایشرکت
در رقابت های طرح هوپس ( استعدادیابی فدراسیون
زیر نظر فدراسیون جهانی) عازم اصفهان شدند.
رئیسهیئتپینگپنگاستانبااعالماینخبرگفت:
تیم خراسان جنوبی متشکل از «مصطفی طاهری» و
سید «صدرا خراشادی زاده» از بیرجند و «امیر حسین
نخجوانی» از فردوس به مربی گری «علیرضا عشقی»
و سرپرستی« حمیدرضا طاهری» در این رقابت ها
که از امروز تا  28تیرماه جاری در اصفهان برگزار می
شود ،حضور دارد.
به گفته «حمیدی» نفرات برتر این رقابت ها در اردوی
یک هفته ای که توسط فدراسیون پینگ پنگ در
اصفهان برگزار می شود ،شرکت خواهند کرد.

