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سرمقاله
* امین جم
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به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 مرحومه حاجیه فاطمه صغری شرقی )همسر مرحوم حاج عبدا... شمشادی نژاد(
جلسه یادبودی امروز يکشنبه 9۷/2/9 از ساعت 1۷ الی 1۸ در محل مسجد آيت ا... آيتی برگزار می گردد

حضور شما سروران موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
از طرف خانواده های: شرقی، شمشادی نژاد ، استیال،سیاسی، صباغ زاده ، صفامنش، پامرغی، زنگویی ، عالویی و سایربستگان 

جناب آقای عباس رکنی
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
که نشان از درایت، توانمندی و مدیریت ارزنده شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده 

بهروزی و توفیقات روزافزون شما را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

انا هلل و انا اليه راجعون

درگذشت بزرگ خاندان شادروان

 حاج مصیب هاشمی گازار 
)چهره ماندگار صنعت خراسان جنوبی(

 را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان محترم می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین پیکر آن مرحوم امروز يکشنبه 
9۷/2/9 ساعت 4 بعدازظهر از محل سالن غسالخانه 
برگزار می گردد، حضور سروران ارجمند موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
از طرف خانواده هاشمی

مراسم اولین سالگرد درگذشت

شادروان رجبعلی بیدختی
 )بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(

 امروز یکشنبه 97/2/9 از ساعت 17 الی 18 در محل حسینیه 
آیت ا... آیتی )ره( منعقد می گردد، حضور شما سروران ارجمند 

موجب امتنان خواهد بود.
خانواده های: بیدختی ، بهداد ، رحیم آبادی ، فواد الدینی

 و سایر بستگان

برادر و دایی عزیز 

غالم احمد بیک رضائی
آسمانی شدن وجود مهربانت را 

با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم.

خانواده های: رضائی ، کریمی

به دو نفر نیروی آقا )لیسانس    
برق( مسلط به کامپیوتر  با 

روابط اجتماعی باال  نیازمندیم.
32455602

خبر درگذشت پدر چنان سنگین و جانسوز است که به دشواري به باور مي نشیند 
ولي در برابر تقدیر پروردگار چاره اي جز تسلیم و رضا نیست. درگذشت پدری مهربان، استادي دلسوز و انساني خیر بزرگ خاندان

مرحوم حاج مصیب هاشمي 
را خدمت شما داغداران گرامي تسلیت عرض نموده و از خداوند قرین رحمتش را خواستاریم.

    از طرف حاج علي ناصري و خانواده

انا هلل و انا اليه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای  مهندس رکنی

 مدیرکل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی
با کمال مسرت، انتصاب ارزشمند که حاصل سال ها تجربه ، شایستگی و توانمندی اجرایی  
جناب عالی می باشد را صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندی و موفقیت روزافزون شما را 

در مسئولیت جدید از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو دارم.

سید محمد حسین زینلی
       مدیرعامل شرکت کویر تایر

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای گرامی باد

        شعار امسال سازمان بین المللی کار:

    بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت کار نوجوانان )18-15 سال(

 پایان دادن به کار کودکان تا سال 2030
روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

با عرض تسلیت، درگذشت

 حاج مصیب هاشمی گازار 
)پیشکسوت و بزرگمرد صنعت تراشکاری(

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن روانشاد امروز يکشنبه 
9۷/2/9 ساعت 4 بعدازظهر از محل سالن بهشت متقين
 برگزار می گردد، حضور سروران ارجمند موجب امتنان است. 

اتحادیه صنف تراشکاران اتاق اصناف بیرجند

9 اردیبهشت روز روانشناس و مشاور گرامی باد
به همین مناسبت امروز یکشنبه 97/2/9 مراسمی از ساعت 19:30 

الی 21:30 در محل تاالر والیت دانشگاه بیرجند
 برگزار می گردد.حضور مشاوران و روانشناسان گرامی

 موجب امتنان خواهد بود
مرکز مشاوره دانشگاه بیرجند- دانشکده علوم تربیتی و 

 روانشناسی- سازمان نظام روانشناسی و مشاوره خراسان جنوبی

به مناسبت
 چهلمین روز 

درگذشت
 مرحومه مغفوره 

حاجیه شفیقه امنی
 )همسر محمد حسن جانفدا(
 جلسه یادبودی فردا دوشنبه 9۷/2/10 

از ساعت 16/30 الی 1۷/30 در محل هيئت 
محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
 .حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.
 خانواده های: جانفدا ، امنی ، رضاپور، 

مایلی ، سعادت ، قلی زاده ، صباغ
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آخرین مهلت ارسال معامالت فصلی مودیان مالیاتی اعالم شد

نادر جنتی، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی گفت: مودیان مشمول قانون مالیات های مستقیم مصوب مکلفند 
اطالعات معامالت فصلی خود را تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی 
www.tax.gov.ir برای سامانه معامالت ارسال کنند.   

اردی بهشت خیراندیشان   
*   امین جم

سخاوتش   همه  با  او   ... اول(  از صفحه  مقاله  سر  )ادامه 

هزینه  مدرسه   ساخت  برای  میلیون  ده  چند 
می  بزرگ  دل  خیر  کار  آری؛  است.  کرده 
افزایش  شاهد  گردهمایی  این  در  خواهد. 
که  بودیم  استان  در  خیراندیشی  گیر  چشم 
و  کرد  افتخار  مردمانی  چنین  داشتن  به  باید 
ظرفیت  با  که  مردمانی  بود.  آنها  دستبوس 
به  مهم  های  بزنگاه  در  خود  خاص  سنجی 

کنند.  می  آفرینی  نقش  و  آمده  کمک 
هستند  افرادی  بارز  نمونه  ساز  مدرسه  خیرین 
کشور  اصلی  ارکان  جزو  را  دانش  و  علم  که 
تالش  استان  توسعه  و  اعتال  برای  و  دانسته 
حضور  دیگر،  توجه  قابل  نکات  از  کنند.  می 
چه  اگر  که   است  بود  استان  از  خارج  خیران 
استان  های  نیاز  اما  نیستند  دیار  این  اهل  
از  یکی  آنها  اند.  کرده  درک  خوبی  به  را 
در  خیر  های  پروژه  انجام  نکات  مهمترین 
پای  همچنین  و  مردم  به  اعتماد  استان،  این 
خود  دانستندکه  مسئوالن  و  مردم  کاربودن 
برای مردم محسوب می شود.   افتخار دیگری 
مسئوالن  و  استاندار  حوصله  و  صبر  با  حضور 
بر  تاییدی  مهر  خود  خیران،  درکنار  استانی 
این  دیگر  دیدنیهای  از  است.  گفته  این  صدق 
همایش  پخش نامه هایی به قلم کودکان در 
آموز  دانش  دخترکی  توسط  حصیری  سبدی 
هایی  نقاشی  و  ها  دلنوشته  بود   حضار  بین 
شده  نگارش  زیبایی  به  که  خیران  به  خطاب 
زد  رقم  را  وماندگار  گذار  اثر  ای   صحنه  بود 
تالش  نتیجه  عینی  روایت  این  نوعی  به  که 
در  را  حاصلش  حاال  که  بود  خیران  این  های 
می  دریافت  آموزان  دانش  از  ای  نامه  قالب 
های  جلوه  شاهد  گذشته  از  کردند.خوشبختانه 
در  و  خیر  امور  در  مردم  مشارکت  از  زیادی 
بوده  استان  شرایط  بهبود  و  توسعه  راستای 
میقات  طرح  به  توان  می  جمله  از  که  ایم 
آوری  جمع  حجاج  ولیمه  هزینه  که  )طرحی 
اولین  برای  و  شود(  می  خیریه  امور  صرف  و 
سالمت  های  خورد،طرح  کلید  استان  از  بار 
های  سمن  سالمت،  خیرین  مجمع  جمله  از 
هایی  فعالیت  انجام  حال  در  که  گوناگون 
کرد.  اشاره  هستند  استان   در  المنفعه  عام 
ادامه  استان  در  خیراندیشی  این  امیدوارم 
خیران  پیش  از  بیش  حضور  شاهد  و  داشته 
جشنواره  یکمین  و  بیست  روز  در  و  باشیم 
در  دوباره  افتخار  با  ساز،  مدرسه  خیرین 
خیرخواهانه  و  مجاهدانه  های  تالش  وصف 

بزنیم. قلم  مردممان 

همچنان سهم دولت 
در اقتصاد کشور باالست

هادی حق شناس، کارشناس اقتصاد با بیان اینکه 
در سالهای گذشته همواره کاهش سهم دولت در 
مورد  کشور  قوانین  و  باالدستی  اسناد  در  اقتصاد 
تاکید قرار گرفته است،اظهارداشت: واقعیت این است 
که همچنان سهم دولت در اقتصاد کشور باالست؛ 
مثال در همین بودجه سال جاری می بینیم که یک 
میلیون و 218 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به 
بودجه شرکت های دولتی اختصاص یافته است که در 

مقایسه با GDP رقم باالیی است

نوسانات ارزی تحویل ایرباس 
را به تاخیرانداخت

عضو کمیسیون عمران مجلس، شهریاری با اشاره به 
قراردادهای منعقدشده در خصوص نوسازی ناوگان 
تحویل  برای  مشکلی  هیچ  کشور،گفت:  هوایی 
هواپیماهای ایرباس طبق قراردادها وجود ندارد. عضو 
کمیسیون عمران مجلس، با یادآوری مشکل پیش 
روی تحویل ایرباس ها به ایران، افزود: پرداخت وجه 
و سهم طرف ایرانی مشکلی اصلی این قرارداد است.

آیا اقتصاد ایران در بحراني ترین 
روزهاي خود قرار گرفته است؟ 

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی نوشت: آیا اقتصاد 
ایران در بحرانی ترین روزهای خود قرارگرفته است؟ 
طی سال گذشته اقتصاد ایران در کمتر موضوعی 
عقب گرد داشته است. نرخ رشد اقتصادی مثبت، نرخ 
تورم باثبات و کمتر از 1۰ درصد، اشتغال آفرینی، جلب 
نظر بیشتر سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد ایران، 
حرکت مؤثرتر در جهت دولت الکترونیک، شفافیت 
دخل  وخرج دولت و چندین اقدام ریزودرشت دیگر 
اگرچه  نشان دهنده مسیر اصالحی است و اصالح 
به معنای قرار گرفتن در جایگاه مطلوب نیست، ولی 

معنایش عقبگرد یا بحران هم نیست.

 انتقاد نماینده مجلس از عملکرد 
دولت در زمینه مدیریت بازار ارز

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با 
ارز در کشور اظهار داشت:  بازار  اشاره به وضعیت 
دولت برای مدیریت بازار ارز و کاهش التهاب آن 
مصوبه و بخشنامه های داشت. به نظر می رسید 
بهتر  با مدیریت  توانست  این زمینه می  دولت در 

موضوع را ساماندهی کند.

سرمقاله

بحرانآبگریبانکداماستانهارامیگیرد؟

 ۳۳۴ تعداد   1۳۹۷ سال  تابستان  در  گرفته  برآوردهای صورت  اساس  بر 
شهر در معرض تنش آبی قرار خواهند داشت که از این تعداد 1۰۷ شهر 
در وضعیت قرمز قرار دارند و پیش بینی می شود که استان های اصفهان، 
کرمان، فارس، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان با بحران شدیدتری 
مواجه باشند. براساس آمارهای وزارت نیرو ۵۰ درصد از جمعیت شهری در 
وضعیت قرمز، 1۹ درصد در وضعیت نارنجی و ۳۰ درصد در وضعیت زرد 
تنش آبی در تابستان سال 1۳۹۷ قرار دارند که تمرکز جمعیت افرادی که 
بیشترین تنش آبی را تجربه می کنند در فالت مرکزی با جمعیتی معادل 
1۶.۶ میلیون نفر است. از سوی دیگر میزان بارندگی ها در فالت مرکزی 
نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است؛ به گونه ای که در 
حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان نیز با جمعیت هفت میلیون نفر 

118 شهر در معرض تنش آبی قرار دارند.

راهجدیدکالهبرداریازحسابهایبانکی

دادستان کرج از مردم خواست هنگام دریافت پیامک از بانک ها بعد از انجام هر 
معامله ای حتما شماره حساب دریافتی را با شماره حساب خود مطابقت دهند. 
رضا شاکرمی در تشریح این شیوه کالهبرداری گفت: افراد هنگام پرداخت وجه 
خرید یا تسویه بدهی خود، ادعای واریز وجه را مطرح می کنند و فروشنده یا 
طلبکار هم پس از دریافت پیامک بانک در همان لحظه، متوجه می شود که به 
ظاهر، مبلغ برایش واریز شده است. اما در واقع موضوع این است که شخص 
کالهبردار قبال با مراجعه به بانکی که مالباخته در آن حساب دارد، حسابی به نام 
خود افتتاح می کند، اما شماره تلفن مالباخته را به جهت ارسال پیامک به بانک 
می دهد؛ بنابراین هنگام انتقال وجه، پیامک تراکنش انجام شده برای صاحب 
تلفن همراه ارسال می شود اما در واقع پول به حساب دیگری واریز شده است. 
در حقیقت مالباخته در آن لحظه با تصور واریز وجه، بدون اینکه به دقت شماره 

حساب را کنترل کند کاال را به خریدار تحویل می دهد.

ادعاینمایندهایدربارهخروج۳۰میلیارددالرارز

 رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: آقایان سیاست های 
کنترلی و نظارتی را به درستی انجام ندادند که۳۰ میلیارد دالر ارز از کشور 
خارج شده و ما در مجلس اسناد و مدارک این خروج ارز داریم.خجسته در 
خصوص مشکالت ارزی گفت: یکی از دالیلی که به وزیر اقتصاد دو کارت 
زرد داده شد این بود که آقایان سیاست های کنترلی و نظارتی را به درستی 
انجام ندادند که۳۰ میلیارد دالر ارز از کشور خارج شده و ما در مجلس 
اسناد و مدارک این خروج ارز داریم . این موارد برای مجلس قابل قبول 
نیست. کرباسیان پیرامون مشکالت ارزی نه درکمیسیون جوابگو بود و نه 
در صحن مجلس و متأسفانه سوال های ما بی جواب ماند. وقتی مدیران 
دولتی می گویند خروج ارز را چگونه کنترل کنیم. این مسئله بسیار ناراحت 
کننده است و به نظر می رسد معضل کنونی باعث ایجاد نوسان بازار ارز 

شده است. مشکل در کمبود منابع ارز نیست بلکه مشکل مدیریت است.

کاهش۴۰درصدیارزشپولوتاثیرآنبرکارگران
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت به جای 
افزایش چند درصدی دستمزد کارگران ارزش پول ملی را 
افزایش دهد. عبدالرضا عزیزی با بیان اینکه افزایش 1۹.۵ 
درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۷ هیچ تاثیرمثبتی در 
کاهش مشکالت این قشر ندارد، گفت: به طورحتم قدرت 
خرید کارگران در سال جاری به میزان سال ۹۶ نخواهد 
میزان ۴۰ درصد  به  یکباره  به  ملی  پول  ارزش  زیرا  بود، 
بگیران  مستمری  با  مقایسه  در  البته  است؛  کرده  افت 
وکارمندان دولت افزایش دستمزد کارگران قابل قبول تر 
است. نماینده مردم شیروان درمجلس شورای اسالمی، با 
اشاره به اینکه افزایش حقوق کارمندان دولت بین ۶ تا 12 

درصد است، افزود: افزایش دستمزد کارگران در مقایسه با 
کارمندان به میزان قابل قبولی تری صورت گرفته است، 
اما معیشت کارگران تحت الشعاع کاهش ارزش پول ملی 
قرار گرفته و دولت باید برای رفع مشکالت کارگران ارزش 
پول ملی را افزایش دهد، البته مردم نیز رضایت کامل از 
تورم  میزان  به  حداقل  دولت  اینکه  یا  دارند؛  مسئله  این 

دستمزد کارگران را افزایش دهد. 
وی تصریح کرد: اینکه ارزش پول ملی ۴۰ درصد کاهش 
پیدا کند، از طرفی 12 درصد حقوق کارمند و 1۹.۵ درصد 
دستمزد کارگران افزایش پیدا کند، به هیچ عنوان به نفع 
دستمزد  که  است  معتقد  دولت  البته  بود؛  نخواهد  مردم 

کارگران را بیش از نرخ تورم در سال ۹۷ افزایش داده است؛ 
درشرایط فعلی هرچند که تورم درجامعه پایین است، اما 
ارزش پول ملی درنوسان بوده و درطی مدت یک هفته 

۴۰ درصد کاهش پیدا می کند. 
براینکه  تاکید  با  مجلس،  اجتماعی  کمیسیون  رییس 
افزایش 1۹.۵ درصدی دستمزد کارگران یعنی حقوق یک 
میلیون و دویست هزارتومانی برای این قشر، گفت: این 
دستمزد درحال حاضر به میزان 8۰ هزار تومان سال ۹۶ 
نیز ارزش ندارد، بنابراین دولت بهتر است به جای افزایش 
های چند درصدی حقوق کارمندان از کشورهای همسایه 

حفظ ارزش پول ملی را آموزش ببیند.

خراسان جنوبی در گروه 5 مالیات سال ۹۶ مشاغل خودرویی
در  تقوی نژاد  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رییس 
مشاغل   ۹۶ سال  عملکرد  مالیات  میزان  دستورالعملی 
آمده  دستورالعمل  این  در  کرد.  اعالم  مقطوع  را  خودرویی 
قانون   1۰۰ ماده  تبصره  از  حاصل  اختیار  به  بنا  است: 
عملکرد  مالیات   ،۹۴/۴/۳1 مصوب  مستقیم  مالیات های 
سال ۹۶ صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آالت 
راهسازی و صنعتی مطابق جدول مندرج در دستورالعمل با 
رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین می شود. 1- 

استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر 
و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز 
شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می شوند: گروه )۵(: 
استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، 
ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، و اردبیل. همچنین در صورتی 
که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم 
و یا خودرو های بعدی از سایر خودرو ها یا عدوات موضوع 
توضیحات  به  عنایت  با  باشند،  دستورالعمل  این  جداول 

مذکور، مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به 
مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با افزایش 2۵ درصد به صورت 
مقطوع خواهد بود. مودیانی که در سال ۹۶ به صورت کامل 
فعالیت نداشته اند مالیات آن ها براساس مدت کارکرد قطعی 
می گردد.۵- صاحبان مشاغلی که مشمول این دستورالعمل 
می گردند تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و 
مدارک موضوع آئین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم 

مصوب ۹۴/۴/۳1 برای عملکرد سال ۹۶ نخواهند داشت.

آگهی نوبت اول  ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و ساعت بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان 
باشند  الذکر که دارای شرایط ذیل می  اتحادیه صنف فوق  بازرس  عضویت در هیئت مدیره و 
ایرانیان  سامانه  در  نام  ثبت  تاریخ 97/2/10 جهت  از  روز  پانزده   دعوت می شود ظرف مدت 
اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری 
انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و 

تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین 
کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل 
مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در 

زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 
رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء 

پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت اول  ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان مرغ و تخم و مواد پروتئینی بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان 
باشند  الذکر که دارای شرایط ذیل می  اتحادیه صنف فوق  بازرس  عضویت در هیئت مدیره و 
ایرانیان  سامانه  در  نام  ثبت  جهت   97/2/10 تاریخ  از  روز  پانزده  مدت  ظرف  شود  می  دعوت 
اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری 
انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و 

تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین 
کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل 
مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در 

زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 
رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء 

پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
کفاشان وکفش فروشان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان 
باشند  الذکر که دارای شرایط ذیل می  اتحادیه صنف فوق  بازرس  عضویت در هیئت مدیره و 
ایرانیان  سامانه  در  نام  ثبت  جهت   97/2/11 تاریخ  از  روز  پانزده  مدت  ظرف  شود  می  دعوت 
اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری 
انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و 

تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین 
کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل 
مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در 

زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال -  داشتن پروانه کسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 
رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء 

پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان چینی و بلور شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان 
باشند  الذکر که دارای شرایط ذیل می  اتحادیه صنف فوق  بازرس  عضویت در هیئت مدیره و 
ایرانیان  سامانه  در  نام  ثبت  تاریخ 2/11/ 97 جهت  از  روز  پانزده  دعوت می شود ظرف مدت 
اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری 
انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و 

تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر - عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس-  
عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین 
کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل 
مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در 

زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 
رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء 

پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
درودگران )نجاران( بیرجند 

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان 
باشند  الذکر که دارای شرایط ذیل می  اتحادیه صنف فوق  بازرس  عضویت در هیئت مدیره و 
ایرانیان  سامانه  در  نام  ثبت  جهت   97/2/11 تاریخ  از  روز  پانزده  مدت  ظرف  شود  می  دعوت 
اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری 
انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و 

تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ورشکستگی و افالس-  عدم 
و همچنین  قانون خدمات کشوری(  ماده 5  )موضوع  اجرایی  و دستگاههای  ارگانها  در  اشتغال 
کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف- عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل 
مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در 

زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 
رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء 

پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی شهرستان بیرجند 

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان 
باشند  الذکر که دارای شرایط ذیل می  اتحادیه صنف فوق  بازرس  عضویت در هیئت مدیره و 
دعوت می شود ظرف مدت پانزده روز از تاریخ 97/2/10  جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف 
برگزاری  اجرایی  هیئت  دبیرخانه  به  را  مدارک  اصل  و  مراجعه   )www.iranianasnaf.ir(
انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و 

تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین 
کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل 
مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در 

زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 
رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء 

پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 961164 محکوم علیه آقای محمود ذابحی فرزند حاجی محکوم است به پرداخت مبلغ 436/400/840 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای ابوالقاسم یعقوب پور و پرداخت مبلغ 19/800/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 1797 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند به آدرس توحید 

12- پالک 22 دارای 384 مترمربع عرصه و اعیانی دارای 219 مترمربع و 60 مترمربع اعیانی زیرزمین دارد )26 مترمربع کاربری تجاری( و با توجه به جمیع جهات کارشناسی به مبلغ 5/231/000/000 ریال کارشناسی شده که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1397/02/23 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 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. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندبازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
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آغاز برداشت توت در خراسان جنوبی
صدا و سیما- برداشت توت از 395 هکتار سطح زیرکاشت این محصول در خراسان جنوبی آغاز شد. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان پیش بینی کرد: 
امسال هزار و 138 تن توت از باغ های استان برداشت شود. رضایی افزود: بیشترین سطح زیر کاشت توت به شهرستان های بیرجند و بشرویه اختصاص دارد. مشهدی، 
اداره خرمایی، توت سیاه، شاه توت، مقراضی، سفید بخارایی و محلی از ارقام محصول توت در خراسان جنوبی است. برداشت توت تا آخر خرداد در خراسان جنوبی ادامه دارد. ریاست  خدمت  نباشید  خسته  و  آوا سالم 

و  آسفالت  خصوص  در  لطفا  شهرسازی  و  راه 
جدول کشی محله جلیلیان واقع در بلوار صیاد 

باتشکر نمایید.  اقدامی  شیرازی 
915...358

رسیده  دوران  به  تازه  و  متکبر  افراد  از  استفاده 
در امور اداری مراکز آموزشی بسیار جای تاسف 
دارد. به صرف اینکه دانشجوی کارشناسی ارشد 
یا دکتری هستند اجازه هر نوع برخوردی با ارباب 

رجوع را به خود می دهند.
915...212

باالخره معاونت خدمات شهری در شورای شهر 
اذعان کردند که اجناس قاچاق و بی کیفیت در 
آن  وقت  حال  شود  می  عرضه  بازار  چهارشنبه 
برخوردی  مانند  ضربتی  برخورد  یک  با  است 
که تعزیرات با دستفروشان کاالی قاچاق داشت 
ریشه کاالی قاچاق را در آن جا نیز خشکاند در 
ضمن پیشنهاد می کنم شهرداری حاشیه کانال 
بازار  چهارشنبه  طرف  به  بهشتی  خیابان  در 
اختیار  در  دایمی  بصورت  و  کند  بندی  غرفه  را 
این محل هم سرو  تا  قرار دهد  اصناف مختلف 
سامان بگیرد و می توان با فنس کشی و گذاشتن 

درب آن را  ایمن نیز کرد.
915...423

امور  پرسنل  حقوق  دولت  اگر  رسد  می  نظر  به 
مالیاتی را کاهش بدهد این دوستان بهتر حال و 
روز امروز مردم را درک کنند. هرچه اعتراض به 
مالیات تشخیصی داریم گوش نمی دهند، چون 

سواره از حال پیاده خبر ندارد!
915...212

سبز  فضای  ندارد  قصد  محترم  شهرداری  سالم 
حاشیه آوینی را تا انتها بعداز خیابان پونه ادامه دهد؟
915....037
در  نماید  بررسی  استان  حکومتی  تعزیرات  لطفا 
حمایت  رهبری  معظم  مقام  دستور  به  که  سالی 
بزرگترین  از  یکی  و  نامگذاری  داخلی  کاالی  از 
دغدغه های معظم له حمایت از تولیدات داخلی 
هست چرا اتحادیه قالیشویی صراحتا در جواب 2 
پارگی  به خاطر   ... قالیشویی  از  بنده  بار شکایت 
گوید  می  قالیشویی  بودن  پاسخگو  عدم  و  قالی 
قالی شما از کارخانه مشکل داشته و جنس مرغوبی 
نیست و از استحکام کافی جهت شستشو برخوردار 
نبوده و شما باید از کارخانه شکایت و طلب خسارت 
کنید! چرا اینگونه تولیدات داخلی را سرکوب می 
کنند؟ اگر قالی من استحکام کافی جهت شستشو 
نداشته چرا قالیشویی قبل از شستشو به این نتیجه 
را جهت شستشو  بنده  قالی  چرا  اصال  و  نرسیده 
تحویل گرفته و حاال که تحویل گرفته باید اتحادیه 

و قالیشویی پاسخگو باشد.
930...247

سالم واقعا جای تاسف داره که اداره محترم برق کلیه 
هزینه های یک انشعاب خانگی آن هم در روستا را 
در اسرع وقت گرفته ولی االن  5 ماهه که هنوز از 
وصل آن خبری نیست و میگویند پیمانکار نداریم تا 
برای وصل کردن بیاید. لطفا و خواهشا رسیدگی کنید.
915...737

“ نیم نگاه “ 

در و دل یک کارگر؛

تبریک  و  ها  مراسم  برگزاری  شاهد  ساله  همه 
مربوطه  ارگانهای  جانب  از  مختلف  های  گفتن 
اردیبهشت   11 تا   5 از  کارگر  و  کار  هفته  برای 
اول ماه می روز جهانی کارگر بوده و می باشیم 
که تقدیر فراوان دارد، اما چگونه است که تصمیم 
مساله   از  فرای  کارگری  و  کار  حوزه  گیران  
معیشت تدبیری به منزلت کارگران سخت کوش 
کارگر  خانواده  امنیت شغلی  مهم  مقوله  برای  از 
خود  کاری  رابطه  استمرار  دلهره  دارند،  نمی  بر 
یکی از مهمترین معضالت روحی و روانی جامعه 
سطح  در  تواند  می  نوعی  به  که  بوده  کارگری 
ایفاد  را  سزایی  به  سهم  خدمات  تولید  کیفیت 
نموده و در سالی که توسط مقام معظم رهبری 
سال حمایت از کاالی ایرانی نام گرفته مشوقی 
برتر برای این مهم باشد، کارگری که با داشتن 
رابطه کاری مستمر تا پایان دوره انجام وظایف و 
بازنشستگی می بایست با نزدیک شدن پایان هر 
قراداد با هر میزان سابقه و تجربه کاری نگران 
می  چطور  بوده  کار  داد  قرار  بعدی  دوره  تمدید 
تواند با تمرکز و طیب خاطر باعث بروز استعداد و 
بهره وری مناسب برای درازمدت باشد که قطعا 
فقدان امنیت شغلی خانواده کارگر که سهم عمده 
 ای در جامعه دارند را تحت تاثیر قرار می دهد ،

نگاه  نوع  اراده  نمودن  فراهم  با  است  امید 
همگان و تغییر گفتمان به  این قشر آسیب پذیر  
وهمچنین تصمیم قاطع وزارت خانه تعاون ،کار 
و رفاه اجتماعی نسبت به موضوع تبصره 1 ماده 
7 قانون کار مصوب آبان ماه 13۶9 حداقل برای 
کارگاه هایی که طبیعت کار آن جنبه مستمر دارد 
هدیه ارزشمند و خدمت عظیمی برای این قشر 
و  تولید  بهتر  و شکوفایی  رشد  در جهت  مظلوم 
خدمات  و عمال باعث مسئولیت پذیری بیشتر در 

جهت اعتالی  نظام مقدس باشیم .

آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن
آینه صبوح را ترجمه ی شبانه کن 

ای پدر نشاط نو، بر رگ و جان ما برو
جام فلک نمای شو وز دو جهان کرانه کن 

“موالنا”

پادگان 04 ؛ ظرفیت دیروز ، امید های فردا
پادگان منشا خیر بود /  هرسرباز می تواند سفیر فرهنگ و تاریخ منطقه باشد

امین جم - »شوهر منم رفته. شما نامزد هستین ولی من 
عروسی کردم. دلم براش تنگ شده با اینکه 20 روزه رفته 
انگار یک ساله که نیست ... دیگه نمی تونم، می خوام بلیط 
بگیرم برم ببینمش . 5 ماهه عروسی کردیم . خیلی سخته 
از دلتنگی هم گذشته کارم. انشاا... همه سربازا صحیح و 

سالم برن و برگردن و آقا تر بشن«
سایت ها و وبالگ های زیادی درباره پادگان 04 بیرجند 
ایجاد شده و مطالب مختلفی نیز در این مورد نوشته شده 
است. در قسمت نظرات این سایت ها ، پر است از پرسش 
و پاسخ های سربازان که با تجربه ها پاسخ می دهند و یا 
ابراز دلتنگی و نگرانی عده ای دیگر؛ متن باال نوشته فردی 
با نام کاربری »سحر« در صفحه ای منتسب به پادگان 04 
بیرجند در سایت »سربازلند« بود. وضع فعلی پادگان مرکز 

شهر،بهانه ای شد تا درباره آن  بنویسیم .

مقدمه ای درباره پادگان » 04 بیرجند« 
یعنی   1304 سال  در  )ع(  رضا  امام   04 آموزش  مرکز 
و  تأسیس  نظام  سواره  گردان  قالب  در  قبل  سال   93
 1344 سال  آموزشی،   201 هنگ  به   1338 سال  در 
سال  در  گردان،   2 استعداد  با   304 آموزشی  مرکز  به 
1350 به مرکز آموزش 04 به استعداد 4 گردان آموزشی 
بیرجند(  در  گردان   3 و  حیدریه  تربت  در  گردان  )یک 
شد.  تبدیل  پشتیبانی،  و  خدمات  قرارگاه،  گروهان  و 
این  همجواری  به  نگرش  با   1387 سال  در  همچنین 
ثامن  ملکوتی  بارگاه  و  رضوی  خراسان  استان  با  یگان 
فرمانده  تصویب  و  مرکز  این  پیشنهاد  با  )ع(،  الحجج 
نیروی زمینی ارتش به نام مبارک حضرت امام رضا )ع( 
یافت.  نام  تغییر  )ع(  رضا  امام   04 آموزش  مرکز  یعنی 
مساحت  به  زمینی  در  )که  مرکز  این  احداث  از  هدف 
در  شده(  واقع  بیرجند  شهر  شرق  در  هکتار   47 حدود 
در منطقه جنوب خراسان   امنیت  برقراری  تأسیس،  بدو 
ان روز و شرق کشور بوده است. شایان ذکر است مرکز 
ارائه  بر  عالوه  مقدس  دفاع  دوران  در   04 آموزشی 
زمینه  ارتش، در  به سربازان  آموزش های رزم مقدماتی 
پایور  از کارکنان  استفاده  با  و  آموزش بسیجیان منطقه 
مرکز،  داخلی  امکانات  و  داوطلب  و  برگزیده  وظیفه  و 
نسبت به سازماندهی، تجهیز و اعزام به مناطق عملیاتی 

گردان 809 از سال 13۶0 اقدام کرده است. 

خاطره ای از زمان بندی پادگان
احمد از تبریز، چند سال پیش دوره آموزشی خود را در پادگان 
بیرجند گذرانده است. می گوید: زمانبندی ما اینگونه بود که 
4:30 ساعت بیداری و تا ۶:30 نماز ، صبحانه ، نظافت و 
آنکادر کردن تخت باید انجام می شد. بعد از آن، ۶:30 به 
خط می شدیم تا به میدان صبحگاه برویم یا جلوی محوطه 
گروهان “نظام جمع” کار کنیم. این کارها تا ساعت 12 طول 
می کشید. وی می افزاید: بعد از آن آزاد بودیم و برای نماز 
ظهر آماده می شدیم. پس از خواندن نماز، ساعت 1:30 تا 
2:00 زمان رفتن به سلف و از 2:00 تا 3:00 هم استراحت 
بود. از 3:00 تا ۶:00 کالس آموزشی بود که بیشتر اوقات 
جزواتی که به ما داده بودند را می خواندیم. احمد می گوید: 
آزاد  نماز مغرب  از  آماده شده و پس  برای شام  از آن  بعد 
بودیم. بعد از نماز هم تا قبل خاموشی یعنی 9:30 جوراب ها 
را شسته، پوتین ها را واکس و منطقه نظافت مان را نظافت 
می کردیم! بعد از آن هم می خوابیدیم تا فردا که همین آش 

و همین کاسه بود!««

برایمان جشن پتو راه انداختند!
می  تعریف  دوران  آن  از  ای  خاطره  یادآوری  با  احمد 
کند: بیرجند صبح هاي سردي داشت و عصرهاي فوق 
العاده گرمي؛اوایل حضورمان یک روز عصر آمدند گفتند 
جشن پتو است. ما هم در حال و هواي خودمان بودیم و 
گفتیم عجب پادگان خوبی است اینجا ! فکر می کردیم 
فرد دیگری را باید تنبیه کنیم! اما این بال قرار بود سر 

خودمان پیاده شود !«

یادم می آید آبدارچی بودم
بود. احمد می گوید: آن دو ماه هر لحظه اش خاطره 
درست  کند  می  مرد  را  آدم  سربازی  گویند  می  اینکه 
وی  شد.  ایجاد  زیادی  تغییرات  من  وجود  در  است؛ 
ادامه می دهد: روز اول که به پادگان رفتیم، داوطلبانه 
می  چون  بود  خوب  برایم  خیلی  شدم.  چایی  مسئول 
از زیربار برخی رژه ها و تمرینات شانه خالی  توانستم 
کنم!  ولی در عوض باید 45 دقیقه زودتر از بقیه بیدار 
توانستم  می  خب  ولی  صبح؛   3:45 یعنی  شدم.  می 
نظر  از   04 پادگان  برسم.  تختم  آنکارد  و  سرویس  به 
پادگان  یک  به  نسبت  بهداشتی  و  غذایی  و  رفاهی 

خوب چیزی کم نداشت. وی می گوید: ارتباط فرمانده 
سربازهای  با  پادگان  حتی  و  گردان  و  گروهان  های 
سربازان  مشکالت  به  و  است  خوب  بسیار  آموزشی 

رسیدگی می کردند. 

پادگان منشا خیر بود
این   در  ما  بعدی  مخاطب  بیرجندی  شهروند  محمدی 
را  پادگان  دارد و قدیم های  گزارش  که ۶0 سال سن 
زمان  آن  کند:  می  بیان  وی  آورد.  می  خاطر  به  خوب 
ها که پادگان در مرکز شهر قرار داشت، منشا خیر بود. 
سبز  فضای  قسمت  در   ... و  مذهبی  مراسم  از  بسیاری 
از لحاظ  انجام می شد و همین حضور سربازان  پادگان 

اقتصادی هم برای مردم خیلی خوب بود.

مغازه های نظامی دوزی زیادی
 در بیرجند باز شده بود

محمدی می افزاید: زمانی بیشتر مغازه های حکیم نزاری 
بیرجند مغازه های لباس نظامی دوزی و کفش و ... بود و رونق 
خوبی داشت. هنوز که هنوز است اسم پوتین بیرجندی بر سر 
زبان هاست! محمدی می گوید: اما به تدریج مغازه های نظامی 
دوزی کمتر شدند و االن فقط چندتایی از آن ها باقی مانده اند.

برای هر سربازی خاطره ای 
خوب یا بد از بیرجند مانده است

رضا مصلحی شهروند دیگری است که گویا قسمتی از سخنان 

ما را شنیده و در تایید سخنان محمدی، می گوید: بسیاری 
بیرجند را به پادگانش می شناسند. حاال خاطرات خوب یا بدی 
هم دارند! مثال یک بار در تهران سوار تاکسی بودم که راننده از 
لهجه ام فهمید بیرجندی هستم. اوکه خود زمانی سرباز 04 بوده 
است، خیلی از بیرجند و مردمش تعریف کرد. از آخر هم کرایه 
تاکسی نگرفت! البته یکبار هم یکی از سربازان این پادگان 
خاطره جالبی برایم تعریف کرد. می گفت با من که نامردی 
کردند. علت را که پرسیدم گفت: من و دوستم در کنار دیوارهای 
پادگان شیفت بودیم.از پسر بچه ای که آن جا بود خواستیم تا 
برایمان خوراکی بخرد. پول را دادیم اما هر چه منتظر ماندیم 
برنگشت. یکبار دیگر هم همین اتفاق تکرار شد. مصلحی ادامه 
می دهد: به همین خاطر از نگاه هر سرباز، بیرجند با توجه به 

خاطرات خوب و بدش تعریف می شود!

وضع درختان پادگان هر روز بدتر می شود
مخاطب بعدی ما یکی از شهروندان بیرجندی حامی محیط 
درختان  فعلی  درباره وضع  هایی  دغدغه  که  است  زیست 
پادگان دارد. می گوید: درختان پادگان زمانی نگین سبزی در 
مرکز بیرجند بود. اما االن روز به روز وضع آنان بدتر می شود.

زمانی هر سرباز مسئول رسیدگی
 به چند درخت بود

اضافه می کند: چند بار در روزنامه ها خواندم که پیگیری هایی 
برای بهبود وضع پادگان در حال انجام است. انگار بعد از رفتن 
پادگان دیگر هیچ رسیدگی به درختان نشده بود. در حالی که 

زمانی هر سرباز را مسئول چند درخت گذاشته بودند.

دیگر از پادگانی که زمانی 
تاثیرگذار بود چیزی نمانده است

می گوید: دلم می سوزد وقتی که می بینم از پادگان جز زمینی 
متروک و درختانی که درحال خشک شدن هستند چیزی نمانده 
است. زمینی به آن عظمت با درختانش درمیان تعلل ها مانده 
است و دیگر از آن پادگانی که فواید زیادی برای شهر داشته 
اثری نیست؛ امیدوارم مسئوالن فکری به حال این وضع کنند.

هرسرباز می تواند سفیر 
میراث فرهنگی استان باشد

خاطرات تلخ و شیرین سربازان هر پادگان در گذر زمان 

پادگان  درباره  شوند.  می  پاک  هم  ذهن  از  حتی  گاهی 
04 بیرجند نیز همین موضوع مصداق دارد. پادگانی که 
اکنون تنها فقط زمینی متروک با درختانی خشک یا نیمه 
جان است. باید گفت آن چه که باقی مانده است ، نتیجه 
تصمیمات مسئوالن ذی ربط در مورد این پادگان و زمین 
درختان  فقط قسمت  در ظاهر  است که   ... و  درختان  و 
خشک شده خودنمایی می کنند و در آینده ممکن است 
موارد زیادی رخ دهد که برخی قابل پیش بینی و برخی 
درجه  در  کنیم  توصیه می  پایان  در  نیست. ****  هم 
برای  ای  برنامه  سپس  و  درختان  حال  به  فکری  اول 
باقی  زمین  و  از فضای سبز  کاربردی  و  استفاده درست 

مانده شود. زیرا مسلما اگر باز هم این زمین متروک اسیر 
اما و اگرها شود،ممکن است مدتی دیگر از پادگانی که 
که  بماند  زمینی  بود،  زیادی  مثبت  اتفاقات  منشا  زمانی 
منشا گرد و خاک های روزمره برای اهالی منطقه شود. 
اما  است،  شده  خارج  شهر  داخل  از  پادگان  که  چه  اگر 
کارکرد های تعلیماتی آن همچنان پابرجاست و هر سه 
ماه چند هزار سرباز وارد این شهر می شوند که می تواند 
کند. ایجاد  شهر  برای  مناسبتی  اقتصادی  های  ظرفیت 
همچنین میراث فرهنگی می تواند از ظرفیت این نیروی 
و  تاریخی  آثار  معرفی  عنوان سفیران  به  انسانی مهمان 
فرهنگ منطقه استفاده نماید.حداقل کار ممکن این است 
آموزشی،تورهای  هردوره  پادگان،برای  همکاری  با  که 
گرفته شود. درنظر  سربازان  برای  روزه  یک  گردشگری 

* سايت ها و وبالگ هاي زيادي درخصوص پادگان 04 بيرجند ايجاد شده و مطالب مختلفي نيز در اين مورد نوشته شده است * هدف از احداث اين مرکز )که در زميني به مساحت حدود 
47 هکتار در شرق شهرستان بيرجند واقع شده( در بدو تأسيس، برقراري امنيت در منطقه جنوب خراسان بزرگ و شرق کشور بوده است. * سرباز: 04 از نظر رفاهي و غذايي و بهداشتي 
نسبت به يه پادگان خوب چيزي کم نداشت*  ارتباط فرمانده هاي گروهان و گردان و حتي پادگان با سربازهاي آموزشي بسيار خوبه و به مشکالت سربازان رسيدگي مي کنند * شهروند 
بيرجندی : آن زمان ها که پادگان در مرکز شهر قرار داشت، منشا خير بود* بسياري از مراسمات مذهبي و ... در قسمت فضاي سبز پادگان انجام مي شد و همين حضور سربازان از لحاظ 
اقتصادي هم براي مردم خيلي خوب بود* از نگاه هر سرباز، بيرجند با توجه به خاطرات خوب و بدش تعريف مي شود! * انگار بعد از رفتن پادگان ديگر هيچ رسيدگي به درختان نشده بود* 

زماني هر سرباز را مسئول چند درخت گذاشته بودند* ديگر از آن پادگاني که فوايد زيادي براي شهر داشته اثري نيست؛ اميدوارم مسئوالن فکري به حال اين وضع کنند

چکيده گزارش

از میان نامه های رسیده

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 9600031 و 9600065 و 9600068

به موجب پرونده اجرایی کالسه های فوق: ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 288/56 متر مربع )دویست و هشتاد و هشت متر و پنجاه و شش صدم مترمربع( به شماره پالک ثبتی 
638 فرعی از 1935- اصلی بخش 11 قاین )ششصد و سی و هشت فرعی از یکهزار و نهصد و سی و پنج اصلی بخش 11 قاین( واقع در قاین -  بلوار دانشگاه- خیابان امیریه -  امیریه 3 پالک 1 که ذیل ثبت 
6856 صفحه 266 دفتر 30 به نام آقای قاسم شیر مرغی فرزند غالمحسین با کد ملی  0888484518 سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است با حدود اربعه شماال در دو قسمت اول پی است به طول )2/19( 
 دو متر و نوزده سانتیمتر به کوچه دوم پی است به طول )8/45( هشت متر و چهل و پنج سانتیمتر به کوچه، شرقا پی است به طول )29/00( بیست و نه متر به شماره ششصد و سی و نه فرعی، جنوبا پی است 
به طول )10/00( ده متر به شماره ششصد و سی و هفت فرعی، غربا پی است به طول )27/45( بیست و هفت متر و چهل و پنج سانتیمتر به کوچه و حقوق ارتفاقی ندارد که برابر نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری به شماره 96001487 -96/9/2 دارای عرصه به مساحت 288/56 مترمربع - دو نبش دارای سه طبقه مجموع اعیان حدودا 351 مترمربع )اعیانی طبقه همکف حدودا 174 مترمربع و طبقه اول 147 
مترمربع و طبقه دوم 30 مترمربع( کف قسمت های اصلی سرامیک بوده، سیستم سرمایش کولر آبی، سیستم گرمایش بخاری گازی می باشد. ساختمان دارای نمای خاصی نبوده قسمت های از فضای داخلی 
دارای گچبری می باشد، کابینت ام دی اف بوده و دارای انشعابات منصوبه می باشد و بنا به اعالم بانک فاقد بیمه می باشد. با مشخصات فوق به مبلغ 3 میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون و پانصد و سی و 
دو هزار ریال )3/237/532/000( ارزیابی گردیده است که اصل پالک مذکور طبق سند رهنی شماره 30599- 93/6/19 دفترخانه اسناد رسمی شماره یک قاین در قبال مبلغ 492/230/800 ریال )چهارصد 
و نود و دو میلیون و دویست و سی هزار و هشتصد( و مازاد اول آن برابر سند رهنی شماره 30600-1393/6/19 دفترخانه یک قاین در قبال مبلغ 542/310/900 ریال )پانصد و چهل و دو میلیون و سیصد و 
ده هزار و نهصد( و مازاد دوم آن برابر سند رهنی شماره 30601-93/6/19 دفترخانه اسناد رسمی شماره یک قاین در قبال مبلغ 552/310/900 ریال )پانصد و پنجاه و دو میلیون و سیصد و ده هزار و نهصد( 
در رهن بانک ملت قاین قرار گرفته و بانک مزبور مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجراییه علیه آقای قاسم شیرمرغی به عنوان راهن پرونده های مذکور و 
غالمحسین شیرمرغی با کد ملی 0889171912 به عنوان وام گیرنده پرونده اجرای کالسه 9600065 و سند رهنی 30600 علیه زهرا فیروزی با کد ملی 0889049874 به عنوان وام گیرنده پرونده اجرایی 
9600068 و سند رهنی شماره 30601 در اجرای ثبت قاین تشکیل و به بدهکاران وفق آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان مربوطه گواهی شده است. به دلیل اینکه متعهدین 
ظرف 10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خود را تودیع ننموده اند، به تقاضای بستانکار و پس از طی تشریفات قانونی و قطعیت ارزیابی پالک فوق الذکر در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات بستانکار از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 97/2/26 در اداره ثبت اسناد و امالک قاین از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده حضوری و از مبلغ 3 میلیارد 
 و دویست و سی و هفت میلیون و پانصد و سی و دو هزار ریال )3/237/532/000( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز 

مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده در روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/2/9
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان پوشاک شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان 
عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند 
 دعوت می شود ظرف مدت پانزده روز از تاریخ 97/2/10 جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف
برگزاری  اجرایی  به دبیرخانه هیئت  را  )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک   
انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و 

تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین 
کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن 
حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر 

سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 
رنگی )6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی - گواهی عدم 

سوء پیشینه کیفری - گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند
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نتر
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اعزام تیمی از دولت به روسیه برای ارزیابی فنی تلگرام 
نماینده مردم تهران گفت: گروهی از کارشناسان ارشد بخش مخابرات در معیت یک عضو کابینه برای ارزیابی بیشتر فنی و مذاکره درباره تلگرام 
به روسیه سفر کرده اند.رحیمی نوشت: گروهی از کارشناسان ارشد بخش مخابرات در معیت یک عضو کابینه برای ارزیابی بیشتر فنی و مذاکره 
درباره تلگرام به روسیه سفر کرده اند.پیچیدگی فنی و نرم افزاری تلگرام برخی تصمیمات را با تاخیر روبه رو کرده است.
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فناوری

مانیتور دسک تاپ 4۳ اینچی

شرکت فیلیپس قصد دارد تابستان امسال مانیتور 
دسک تاپ ۴۳ اینچی با وضوح تصویر ۲۱۶۰ در 
۳۸۴۰ پیکسل عرضه کند.این نمایشگر با نام تجاری
Philips Momentum ۴۳۶M ، ۴۳ اینچ 
است و وضوح تصویر آن ۳۸۴۰ در ۲۱۶۰پیکسل 
اعالم شده است. نمایشگر مذکور در تابستان امسال 

با قیمت ۹۹۹ دالر عرضه خواهد شد..

از وب گردی لذت ببرید 

به تازگی اپرا یک مرورگر جدید مخصوص گوشی 
های هوشمند اندرویدی ،تحت عنوان »اپرا تاچ« را 
رونمایی کرده است. مرورگر اینترنتی اپرا به تازگی به 
منظور تسهیل استفاده کاربران گوشی های هوشمند 
اندرویدی تصمیم گرفته است یک مرورگر جدیدی را 
ارائه کند که کاربران بدین وسیله قادر خواهند بود با به 
کار بردن تنها یک دست از آن به راحتی استفاده کنند.

روبات سخنگوبرای نگهداری کودک

 شرکت آمازون محصول جدیدی از گروه دستیار های 
 )Echo babysitter( صوتی هوشمند به نام
تولید کرده است که می تواند از کودکان نگهداری 
کند و به سوال ها و کنجکاوی های آن ها درباره دنیا 

و طرز کار وسایل پاسخ دهد.

اسب ها حالت احساسی 
چهره افراد را به خاطر دارند

اسب ها نه تنها می توانند چهره افراد را شناسایی 
کنند بلکه می توانند حالت احساسی چهره آنها را 
نیز بیاد آورند. محققان به چند اسب اهلی تصاویری 
از افراد با چهره های خندان و عصبانی نشان دادند. 
را  آنها  تصاویر  که  افرادی  با  را  ها  اسب  سپس 
مشاهده کرده بودند، مواجه کردند اما این بار این 

افراد حالت احساسی خنثی بر چهره داشتند.

دانشجو اهل گفتگوست، به شرط آن که فضا برایش باز باشد

فعال.  و  است  پرانرژی  جوان  و  دانشجو  قشر 
سرشار  دانشجو  موجود.  وضع  تغییر  دنبال  به 
نمی  هم  فرقی  است؛  پرسش  و  درخواست  از 
در  گاه  باشد.  به کدام جناح فکری  متعلق  کند 
فعالیت های جانبی از درس و تحصیل هم پیشی 
می گیرد و غرق در آن. دانشگاه مبدا تحوالت 
بنیادین و عظیم کشور است و دانشجو و استاد، 
نقش اول این تحوالت. گفتگوی جدی و صریح 
با یک دانشجوی غیربومی ساعی و با فن بیان 
هفتمین  مناسبت  به  است؛  بخش  لذت  خوب، 

دوره مسابقات ملی مناظره در دانشگاه بیرجند.

باشید؟  داشته  خودتان  از  کوتاهی   معرفی 
نوید عطایی درگاه هستم، متولد 7۴ در رشت و بزرگ شده 
 کرج. درحال حاضر دانشجوی رشته برق دانشگاه بیرجند 
در مورد مسابقات مناظره توضیح بدید؟ هفتمین 
دوره مسابقه ملی مناظره در کشور است و سومین دوره ای 
است که در استان خراسان جنوبی برگزار می شود و من 
دبیر اجرایی هفتمین دوره آن هستم. بنده مسئول سازمان 
دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی هستم. مسابقات 
برطبق تاکیدات وزارت علوم و توافقی که بین جهاد دانشگاهی 
کشور و وزارت علوم و مجموعه دانشگاه های کشور و با رسالت 
اصلی تاکیدات مقام معظم رهبری درمورد افزایش کرسی های 
آزاداندیشی و مناظره در محیط های علمی، برنامه ریزی شد. 
افراد توانمند و متخصص در حوزه های گوناگون تعدادی جمله 
را برای گزاره های مسابقه مطرح کردند و سیستمی شکل 

گرفت که منتج به مسابقات ملی مناظره شد.
این گونه  مسابقه موضوع محوری دارد؟ روند کار  
است که ۸۶ گزاره هر سال از طرف سازمان دانشجویان 
جهاد دانشگاهی تهران برای استان ها فرستاده می شود 
که بیشترهدف این است که گزاره های مربوط به هر استان 
بحث شود. برای مثال، بحران کم آبی در خراسان جنوبی 
و مسائل دیگر از فضای جوی گرفته تا فضای فرهنگی و 

اجتماعی مانند کودکان کار ،در گزاره ها قرار دارد. 
برنامه در دانشگاه های گوناگون اجرا می شود؟ 
ابالغیه و طرحی که وجود دارد برای کل دانشگاه های کشور 
است و هر استان جدا مسابقات خودش را برگزار می کند. در 
خراسان جنوبی برای تمام دانشگاه ها دعوت نامه فرستاده 

شد. مصوبه بر این است که مسابقات در دانشگاه مادر برگزار 
شود. مسابقات در روزهای ۴ و 5 و ۶ اردیبهشت در معاونت 
فرهنگی دانشگاه برگزار شد. این مسابقه سالی یک بار برگزار 
و از مرحله استانی شروع می شود و دانشگاه های هراستان 
مسابقات خودشان را برگزار می کنند و تیمهای برتر شناخته 
می شوند. بنا به این که در هر استانی چند تیم شرکت کند،  
به ازای هر ۴ تیم یک نماینده در مرحله ملی حضور خواهند 
داشت. امسال ۴ نماینده در مسابقات منطقه ای می تواند 

شرکت کند که در دانشگاه هرمزگان برگزار می شود.
چند تیم در این مرحله ثبت نام کرده اند؟ ۱۸ تیم 
در مرحله استانی ثبت نام کرده اند که از طیف های مختلف 

فکری و تشکل های مختلف دانشجویی می باشند.
شرایط حضور تیم های دانشجویی چیست؟ هر 
تیمی ۴ نفر است. شرط خاصش این است که فقط دانشجو 
باشد و تفکیک جنسیتی هم نکرده ایم. بر این باور هستیم یک 
فضایی برای گفتگوی همه ایجاد شود و افراد را به خوب و بد و 
دختر و پسر جدا نکنیم که در غیر این صورت کیفیت مسابقات 

پایین می آید و فضای محدودی ایجاد می شود.
نحوه برگزاری مسابقه چگونه است؟ افراد یک تیم 
به ۲ گروه تقسیم می شوند. ۲ نفر برای مناظره روی سن 
و ۲ نفر برای تحقیق در ردیف اول سالن حضور می یابند. 
امکان تغییر نفرات در یک مسابقه وجود ندارد اما در مسابقات 
بعدی مشکلی وجود ندارد. هیچ وسیله ارتباطی نباید به همراه 
داشته باشند. زمان بندی به صورت ۶ دقیقه، ۳ دقیقه، ۳ 

دقیقه و ۴ دقیقه است و مجموعا ۱۶ دقیقه فرصت دارند. 
داوران از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه هستند و 
براساس فرم داوری امتیاز داده می شود. شرکت کننده ها 
مجبور می شوند گاها برخالف آن چیزی که ذهنیت شان 
است منابعی را بخوانند. شاید به این صورت با تفکر مخالف 
خودشان بیشتر آشنا شوند و البه الی آن بحث منطقی و 

خوبی را پیدا کنند.
چطوری شد که وارد این حیطه شدید؟ من خیلی 
سوابق فرهنگی عجیبی دارم. ۲ سال دبیر کانون شعر و ادب 
دانشگاه بیرجند بودم. وارد انجمن فرهنگ و سیاست شدم. 
سردبیر نشریه دانشجویی همایش رضوی و فناوری هسته 
ای  بودم. در سال گذشته مسابقات مناظره، رتبه دوم را 
کسب کردیم. انتخابم هم برای دبیر اجرایی توفیق خوبی 
شد. معموال انسانها برای من از روی تفکرات سیاسی شان 
دسته بندی می شدند. ولی به واسطه این پست باعث شد 
انسانها را فراجناحی ببینم و واقعا وارد گفتگو با افراد بشوم و 

این تمرین خوبی برای من شد. 
علوم  حوزه  در  دادید  انجام  که  کاری  بیشترین 
انسانی بوده ولی رشته تان مهندسی است؟ حقیقتا 
بخشی از آن عالقه است و شخصی؛ بخشی هم مربوط به 
آینده شغلی. فعالیت های دانشجویی عالقه من است ولی با 
توجه به شرایط فعلی جامعه زیاد نمی شود به عنوان یک 
درآمد و شغل به این فعالیت ها نگاه کرد. علوم مهندسی 
حسنی که دارند این است که ذهن را آماده می کند. بیشتر 

مسئوالن و شاعران، یک عقبه و گرایش مهندسی و فنی 
دارند و این نشان می دهد که در پرورش خالقیت کمک 

کند.
با شعر اشنایی دارید؟ گاهی یک چیزایی را می نویسم 
اما نمی شود به آنها شعر گفت و به حوزه شاعرها جسارت 
کردن کار سختی است. در مدت مسئولیتم در کانون شعر و 

ادب افتخار داشتم میزبان ۱۲ شاعر کشوری باشم.
شاعر موردعالقه تون؟ کارهای حامد ابراهیم پور و حامد 

عسگری و طنازی های صابر قدیمی را دوست دارم
بیرجند را چطوری می بینید؟ بیرجند مردم بسیار خوب  
دارد و شهر بسیار آرامی است؛ اما از ظرفیتهای این شهر 
خوب استفاده نشده است، به خصوص بخش های علوم 
لحاظ سیاسی درکشور  به  استان خراسان جنوبی  انسانی. 
شاخص نشده است. منابع معدنی و طبیعی فوق العاده ای 
دارد و این همکاری و همیاری جدی می طلبد تا از قابلیتهای 

های دانشگاهی استفاده بیشتری شود.
جامعه دانشگاهی چقدر اهل دیالوگ است؟ بسیار 
اهل دیالوگ است، به شرط این که فضا را برایش باز کنند. 
به دانشجو حق صحبت بدهند. هیجانات جنبش دانشجویی 

گاه منطقی است و می خواهند حرفشان شنیده شود.
تعریف تان از نقد چیست؟ آن چه که در تعریف نقد به 
مشکل برخوردیم این است که فقط نقد را در منفی نگری و 

تخریب دیده ایم. باید مثبت ها و منفی ها را با هم ببینیم. 
شما اصولگرا هستید یا اصالح طلب؟ 

جواد قوسی
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سینما و چهره ها

اعتراض »مارال فرجاد« 
به فیلتر های رسانه ملی

مارال فرجاد، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر گفت: 
متاسفانه گاهی فیلتر های رسانه ملی آنقدر زیاد است 
که بسیاری از شخصیت های آن به هیچ عنوان برای 
مردم باورپذیر نیستند. نوع پوشش و آداب و معاشرت 
بسیاری  تفاوت  تلویزیونی  کاراکتر های سریال های 
با واقعیت زندگی مردم دارد و به همین خاطر مردم 

نمی توانند با کاراکتر ها ارتباط برقرار کنند.

»خندوانه« با حضور جناب خان 
روی آنتن خواهد رفت

تلویزیونی  برنامه  اعالم خبر پخش  با  رامبد جوان 
»خندوانه«گفت: از ۲۶ اردیبهشت ماه »خندوانه« با 
حضور جناب خان روی آنتن خواهد رفت. وی در ادامه 
با اشاره به تازه ترین اثر سینمایی اش بیان کرد: نوبت 

اکران »قانون مورفی« در ایام تابستان است.

جشنواره جهانی فجر، جانشینی 
براي جشنواره هاي منطقه

مسعود فراستی منتقد سینما نوشت: به نظرم جدایی 
بخش بین الملل جشنواره فجر از بخش داخلی، امر 
خیری بوده -حتی در همین شکل نصفه نیمه اش- 
و این منجر به بهترین جشنواره سال های اخیر شده 
است. . اگر این جشنواره با همین رویکرد پیش برود، 
به آلترناتیوی برای جشنواره های منطقه تبدیل شده و 
فیلم های خوب این منطقه را جذب می کند، که امر 

خوبی برای سینمای ماست.

شرط اصلی خدمات در دوره گارانتی، انجام سرویس های دوره ای منظم می باشد

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 4۳ 42 66/۳2 66 44 ۳2     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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شادی مادران با  4 نکته طالیی

بهترین نصیحت به مادران این است که از خودتان شروع 
کنید و خودتان را هم دریابید.

مادران  برای  نگیرید:  کم  دست  را  خودتان  ارزش   -1 
خانه دار، ممکن است احساس کنید از آنجا که هیچ درآمد 
و عایدی برای خانواده ندارید. بنابراین نقشی نیز در مسائل 
درآمدی و مالی خانه ندارید، و این ممکن است احساس 
ناخوشایندی به شما بدهد. اما اگر همه کارهای بی شماری 
را که در طول روز در خانه انجام می دهید حساب کنید، 

نقش مالی شما خیلی محسوس و مشخص است. 
2- زمانی را به خودتان اختصاص دهید: زمانی که آنقدر 
مشغله مراقبت و رسیدگی به دیگران را دارید، راحت ترین راه 
این است که قید توجه به خودتان را بزنید. با این وجود حتما 
زمانی را به خودتان اختصاص دهید، این کار برای مادری شاد 
و خرسند بودن بسیار ضروری است. الزم نیست خرج های 
کالن کنید یا کارهایی لوکس و گران قیمت انجام دهید تا 
مطمئن شوید که به خودتان اهمیت می دهید. می توانید هر 

روز زمانی را در خانه به خودتان اختصاص دهید.
3- از مراکز نگهداری کودکان کمک بگیرید: اگر همه روز 
را با بچه ها در خانه سپری می کنید، ممکن است فکر کنید 
که شما موظفید بدون کوچکترین کمکی تمام وقت مراقب 
کودک تان باشید. اما مراکزی وجود دارد که می توانید 
برای چند ساعتی فرزند دلبندتان را آنجا بگذارید تا با بچه 
های هم سن و سالش بازی کند یا می توانید فرزندتان را 
به یک آشنا و مطمئن بسپارید و چند ساعت کوتاهی را به 

خودتان و کارهای تان بپردازید.
4- فکر نکنید قادرید هرکاری را انجام دهید: هرچقدر هم 
بخواهید که تا حد ممکن همه کارها را خودتان به تنهایی 
انجام دهید، اما نمی توانید، و این اصال بد نیست. برای 

کارهای بزرگ کمک بطلبید.

ترحم!
پیر مردی کار گر 50 ساله داشت در یک گوشه ای از شهر 
زندگی می کرد. روزگار این مرد بیچاره چندان خوب نبود مرد 
بیچاره روز می رفت کار میکرد روزانه هر اندازه که کار می 
کرد شب همان را غذا با خود می آورد حتی بعضی روز ها 
نمتوانست نفقه خانواده خودش را تأمین کند. شب گرسنه را 
صبح میکرد. یک روز این پیر مرد تا شام کار میکند. شام 
هنگام برگشت به خانه سه دانه نان از نانوائی با خود گرفت 
در وسط راه ناگهان صدای سگ را میشنود.  دلش آرام نمی 
گیرد میرود میبیند که در یک خرابه یک سگ با چند تا چوچه 
خود خوابیده از گرسنگی حال و حرکت در جانش نمانده  بود 
در همین موقع مرد از نان که برای خانواده خود گرفته بود 
یک دانه شان را پیش سک انداخت سک با خوردن این نان 
یک کم حرکت پیدا کرد. مرد نان دومی را نیز به سک داد 
و باالخره با یک نان به خانه برگشت وقتیکه زنش پرسید 
که امروز چرا ؟ چه شده؟ مرد گفت که امروز کار نبود.بعد از 
گذشت چند روز این مرد چنان سرمایه دار شد که صاحب چند 
تا دکان در آن شهر شد مردم از این کار حیرت کرده بودند.

خود مرد همچنان حیران بود که چطور به یک بارگی رحمت 
خدا بر او نازل گشت؟بعد از فکر های زیاد در یافت که این 
همه ثروت نتیجه همان روزی بود که به سگ رحم کرده بود.

نتیجه اخالقی داستان:تمام مخلوقات خداوند در زیر ترحم 
های یکدیگر زندگی می کند. اگر ما احساس ترحم در برابر 
مخلوقات خداوند داشته باشم پس بدون شک خداوند از ما 

خوشنود و برکات خود را نازل خواهد کرد.

از مهم ترین کارهایی که به عنوان یک
 آدم بزرگ، می توانید، انجام دهید اینست 

گه گه گاه به شادمانی دوران کودکی برگردید.

گر زندگی اونجوری نیست که تو می خوای عوضش 
کن زندگی امروز تو حاصل طرز تفکر دیروز توست. امروز 

متفاوت تر فکر کن تا فردا متفاوت تر نتیجه بگیری!

تن محنت کشی دیرم خدایا
دل حسرت کشی دیرم خدایا
ز شوق مسکن و داد غریبی
به سینه آتشی دیرم خدایا

همیشه یادتان باشد که وضع کنونی شما،
 سرنوشت نهایی تان نیست.
روزهای خوب خواهند آمد

دعا می کنم با ایمان وعشق ، تا آنچه را که
 حق الهی  من است خداوند به من عطا کند 

و صبورانه در انتظارش می مانم..

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و به یقین فرستاده  ای از خودشان برایشان آمد اما او را تکذیب کردند پس در حالی 
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حدیث روز  

بدانید آنان که در زمان غیبت حجت خدا در دین خود ثابت مانده و به خاطر طول مدت غیبت منکرش نشوند، روز قیامت با من 
هم درجه خواهند بود. امام علی )علیه السالم(

سبک زندگی

نابغه ها با خودشان حرف می زنند!!
شاید برخی از شما عادت داشته باشید با خودتان صحبت 
بر  کند  کمک  افراد  بعضی  به  تواند  می  کار  این  کنید. 
و  باشند  داشته  تمرکز  شان  درس  و  رو  پیش  کارهای 
ارزشمند  های  ایده  کنند  می  گفتگو  خود  با  که  هنگامی 
امر  این  تاثیر  برسد. شاید مهمترین  به ذهن شان  زیادی 
برای برخی افراد این است که در کارشان عملکرد بهتری 
پیدا می کنند. از اعتراف به این واقعیت ابایی نداشته باشید 
 حافظه شما را تحریک می کند. وقتی با خودتان صحبت
می کنید، مکانیسم های حسی تان فعال می شود. از آنجا که 
می توانید آن کلمه را تجسم کرده و پیش چشم تان نمودار 
کنید، حفظ آن برای حافظه تان آسان تر می شود و می توانید 
بر اساس آن عمل کنید، در نتیجه به خاطر آوردن آن برای 

ذهن تان آسان تر خواهد بود.
به تمرکز حواس تان کمک می کند

زمانی که با خودتان بلند صحبت می کنید، روی وظیفه تان 
متمرکز می شوید و همین موضوع به شما کمک می کند به 
سرعت، آن چیز را بشناسید و تشخیص دهید. البته این کار 
تنها زمانی به شما کمک می کند بدانید چیزی که دنبالش 
هستید چه شکلی است. به عنوان مثال، رنگ موز زد است 
و شما می دانید موز چه شکلی است. پس زمانی که نام موز 
را بلند تکرار می کنید، مغزتان فورا تصویر آن را در ذهن تان 
ترسیم می کند اما اگر ندانید موز چه شکلی است دیگر بلند 

صحبت کردن هیچ تاثیری ندارد.

به شما کمک می کند افکارتان 
را روشن و واضح کنید

همه افراد افکار متفاوتی دارند. برخی از این افکار منطقی 
به نظر می رسد، در حالی که سایر افکار ابدا اینطور نیستند. 
فرض کنید از کسی عصبانی هستید و احساس می کنید می 
خواهید آن فرد را بکشید. آیا برای این مسئله به متخصص 
مراجعه می کنید؟ مسلما نه! شاید خودتان را در اتاق حبس 
کنید و با خودتان حرف بزنید. با این کار خشم تان را رها می 
کنید، جوانب مثبت و منفی خالی کردن خشم خود را روی 

آن فرد می سنجید و در نهایت آرام می شوید.
این فکر احمقانه ای است که بخواهید چنین مسئله ای را 
با دیگران به اشتراک بگذارید. لیندا ساپادین روانشناس، می 
گوید: »این کار به شما کمک می کند به افکارتان نظم 
و ترتیب دهید، فقط به چیزهای مهم توجه کنید و برای 

تصمیماتی که به آنها فکر می کنید، برنامه ریزی کنید.«
به مغزتان کمک می کند با بازدهی بیشتری کار کند
نتایج پژوهشی که در فصلنامه روانشناسی تجربی( منتشر شد 
نشان می دهد افرادی که هنگام جستجو برای یافتن چیزی 
مرتبا نام آن را با خود تکرار می کنند بسیار سریع تر از آنهایی 
که در سکوت این کار را می کنند قادر به یافتن آن شیء 
هستند. این فرضیه بدین صورت است که تکرار کلمات با 
صدای بلند برای ذهن مانند جرقه ای عمل می کند که بتواند 
اشیای شناخته شده را به خاطر آورد و آنها را ملموس تر کند.

در یادگیری به کودکان کمک می کند
اگر بچه داشته یا به هر طریقی با کودکان سر و کار داشته 
باشید، می دانید آنها هرگز ساکت نمی شوند اما این چیز 
خوبی است. کودکان همانطور که بزرگ و بزرگ تر می 
این  )البته  کنند  می  تقلید  را  بزرگساالن  مکالمات  شوند، 
همیشه چیز خوبی نیست(. اما آنها با گوش دادن و تکرار 
صحبت های پدر و مادرشان، کلمات، صرف فعل و دستور 
زبان را یاد می گیرند. این موضوع به آنها کمک می کند 
راحت تر مسائل و فعالیت های مختلف را پشت سر بگذارند.

به سازماندهی افکارتان کمک می کند
در دنیای شلوغ امروز، ما ملیون ها فکر مختلف داریم که 
همیشه در ذهن مان می چرخند. افکار همواره در ذهن ما 
در حال حرکتند و اگر کنترل نشوند، می توانند بسیار خسته 
کننده باشند. بیان کردن افکارتان، درست شبیه کودکان، به 
شما کمک می کند چیزهای بزرگی را که بر شما تاثیرگذار 
هستند، اولویت بندی کنید.صحبت کردن با خود به شما 
کمک می کند بفهمید مسائل و مشکالت کوچک بسیار بی 
ارزش و ناچیز هستند و اکثر مواقع بی نتیجه در حال تکاپو و 
فعالیت های زیادی هستیم. همچنین با این کار قادر خواهیم 

بود با دید منطقی تری به جهان اطراف مان بنگریم.
به دستیابی اهداف تان کمک می کند

ساخت و ایجاد لیست کارها، ایده فوق العاده ای است اما 
اگر این لیست بسیار طوالنی و بلندباال باشد می تواند بسیار 

طاقت فرسا و کسل کننده باشد. نه تنها صحبت کردن درباره 
لیست وظایف به شما کمک می کند راحت تر آنها را اولویت 
بندی کنید، بلکه این کار همچنین اهداف شما را نیز قابل 
دسترس تر می سازد. همانطور که تکرار کلمه »کورنفلکس« 
در فروشگاه به صورت ناخودآگاه به حافظه تان کمک می 
کند مرتبا آن را به خاطر آورید و »کورن فلکس« را در ذهن 
شما تبدیل به شیء ملموسی می کند، صحبت کردن درباره 
لیست کارهای تان نیز باعث می شود خودتان را در حال 

تکمیل و اتمام وظایفی ببینید که برای خودتان نوشته اید.
به کاهش استرس کمک می کند

از آنجا که صحبت کردن با خودتان کمک می کند به اهداف 
تان نظم و ترتیب ببخشید و تعهدات و وظایف تان را نیز 
اولویت بندی کنید، ذهن تان دیگر به طور مداوم در حال 
آرامش  نوبه خود  به  ترتیب  بدین  نیست.  رقابت  و  تالش 
بیشتری خواهید داشت و می توانید با جریان زندگی همراه 
شوید.عالوه بر این، صحبت کردن با خود به شما کمک می 
کند خودتان را برای زمان های سخت و دشوار زندگی مانند 
گفتگو با یک دوست، همکار یا رییس آماده کنید. خواه به 
صورت ساده با خودتان صحبت کنید خواه به تمرین آنچه 
قصد گفتنش را دارید بپردازید، شنیدن کلماتی که از دهان 
تان بیرون می آید آن عمل و اقدام را شدنی می سازد و به 
شما اجازه می دهد با شجاعت و اعتماد به نفس بیشتری با 

شرایط سخت مواجه شوید.
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مشاوره و ثبت نام:
09357787912 - 09155612739 

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

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

تجربه کنید.   09158668002

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
شدت  از  که  نیازمندانی  خسته  های  دل  و  محرومند  پدر  موهبت  از  که  کودکانی  کوچک  های  دست 
شماست.  پربرکت  و  پاک  یاری  انتظار  در  لحظه  هر  و  روز  هر  گشایند  نمی  شکوه  به  لب  هرگز  نجابت 
نیازمند یتیم  نفر  روستایی، 163  خانواده  شهری، 1390  خانواده  حمایت: 500  تحت  های  خانواده   تعداد 

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری

فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان و ...
آدرس: شمس آباد  09157612359

09364782605 - 09364782506

نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر آبگرمکن

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230 - برگی

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختماهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760308002000019 - 97/2/3 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین 

گلچین  فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 3 صادره از قاین به شماره ملی 0888967519 در ششدانگ یک باب منزل مخروبه به 
مساحت 240/60 مترمربع در قسمتی از پالک 692 فرعی از 1268 - اصلی بخش 11 قاین واقع در قاین - انتخای کوچه جنب بانک 
صادرات خریداری از ورثه غالمرضا کلوخ پران مالک رسمی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/02/09     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/25خواهد شد.
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

شرکت یکتا رویش در نظر دارد انجام امور یک باب گلخانه واقع در مجتمع 
گلخانه ای محمدیه شهرستان خوسف را به شخص حقیقی واجد شرایط 

واگذار کند. لذا متقاضیان می توانند  
جهت اطالع از شرایط با شماره 09159617951 تماس بگیرند 

و  درخواست خود را به این شرکت تحویل نمایند.  
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1- پوست خود را پاکیزه نگه دارید: »آلودگی ها منافذ باز پوست  
را مسدود می کنند. در نتیجه آنها گشاد می شوند و بیشتر قابل 
دیدن هستند«. بنابراین باید پوست خود را با یک پاک کننده  مالیم 
بشویید. مخصوصا قبل از خواب این کار را انجام دهید تا کثیفی 
و چربی از روی پوست پاک شوند. عالوه برآن از برس های آرایشی 
تمیز استفاده کنید. هرگز به پوست خود دست نزنید. با رعایت این 

موارد پوست شما حس بهتری خواهد داشت.۲-  قبل از استفاده 
از کرم پودر مرطوب کننده بزنید: می توانید با استفاده از آرایش 
رنگ پوست خود را تغییر دهید. استفاده از مرطوب کننده بسیار 
عالی است. به عالوه: »می توانید از کرم پودرهای مات کننده استفاده 
کنید. این مدل کرم پودر این روزها خیلی محبوب است«.۳- با 
پوست خود با مالیمت رفتار کنید: اگر با خشونت پوست را 

تمیز کنید، الیه برداری کنید و به پوست دست بزنید، پوست 
چروک می شود. به عالوه این رفتارها جوش صورت را هم بیشتر 

می کند. رفتار خشن با پوست به منافذ هم آسیب می رساند
 »اگر با پوست خود با مالیمت رفتار نکنید، منافذ آن به صورت دائمی 
گشاد می شوند« اگر به منافذ باز پوست خود صدمه زدید، با آن مدارا 

کنید تا بهبود یابد.

بستن منافذ باز پوست صورت با ۳ راهکار

 غذاهایی که 
کبد آقایان را نابود می کند!

متخصصان تغذیه دریافتند رژیم غذایی مملو 
با افزایش ناسالم میزان چربی  از مواد قندی 
در کبد و خون مرتبط است. همچنین مصرف 
باالی مواد قندی می تواند سوخت و ساز چربی 
را به شکلی تغییر دهد که خطر ابتال به بیماری 

قلبی - عروقی را افزایش دهد. در این بررسی 
از  گروهی  در  را  کبد  سالمت  متخصصان 
مردان میانسال که سطح چربی کبد آنان باال 
یا پایین بود مورد مطالعه قرار دادند. بنابراین 
انباشت چربی افراطی در کبد به سالمت بدن 
آسیب می زند و موجب سطح باالی چربی در 
بدن مردان موجب می شود و به بیماری کبد 

چرب غیرالکلی مبتال شوند.

خوراکی های سرشار از زینک

محصوالت لبنی ضمن اینکه سرشار از کلسیم 
هستند، زینک فراوان دارند به طوری که یک 
فنجان شیر کم  چرب یا بدون چربی یک میلی 
گرم زینک دارد و ۱۷  درصد نیاز روزانه به این 
حالی  در  این  می کند.  تامین  را  معدنی  ماده 
است که یک فنجان ماست کم  چرب یا بدون 

چربی ۲,۲ میلی گرم زینک دارد و ۲۰ درصد 
نیاز روزانه به این ماده معدنی را تامین می کند.

ماده معدنی زینک برای رشد و ترمیم بافت ها 
غذایی  مواد  از  بسیاری  در  و  است  ضروری 
می شود.  یافت  می کنید،  مصرف  روزانه  که 
مانند:لوبیا، بلغور ، جوی دوسر، آجیل و دانه ها، 
مرغ، شکالت تلخ، گوشت گاو،ماست، غالت 

غنی شده صبحانه هستند.

چند راه ساده برای از بین بردن 
جوش سر سیاه و سر سفید روی بینی

۱- خمیر دندان را بر روی بینی بمالید و نیم 
است  ممکن  دهید.  خرج  به  شکیبایی  ساعت 
کمی احساس سوزس بر روی بینی را تجربه 
کنید، طبیعی است، صورت را بشویید و این کار 
را یک روز در میان تا دو هفته ادامه دهید ۲- 

صورت خود را با آب ولرم بشویید و سپس آب 
یک لیمو که در آن نمک زده اید را بر روی بینی 
خود بمالید، بعد از نیم ساعت بشوئید 3- سیب 
زمینی خام را پوره یا رنده ریز کرده و بر روی بینی 
بگذارید، بعد از نیم ساعت ی4- جوش شیرین 
را با آب مخلوط کرده و آن را روی بینی بمالید، 
بعد از نیم ساعت بشویید. یادتان باشد از ترکاندن 

جوش و فشار و غیره حتماً پرهیز کنید.

عالئم آب آوردن مغز در سالمندان

اختالل در راه رفتن ، این بیماران معموال بتدریج 
تعادل خود را از دست داده و مهارت راه رفتن 
تدریجا  که  ای  گونه  به  دهند  از دست می  را 
زمینگیر می شوند و تنها یار آنها صندلی چرخدار 
خواهد شد. عالمت مهم دیگر کاهش حافظه و 
فراموشی ست.متاسفانه این حالت در مواردی مثل 

با تشخیص آلزایمر ، دمانس و یا کوچک شدگی 
مغز تحت درمان قرار می گیرند که هرگز درمان 
مناسبی برای این بیماران نخواهد بود. عالمت 
کلیدی سوم بی اختیاری و از دست دادن کنترل 
ادرار و گاهی مدفوع می باشد. این حالت متاسفانه 
خیلی وقت ها به کهولت سن بیمار یا مشکالت 
پروستات ارتباط داده می شود و موجب اشتباه 

جبران ناپذیر در درمان آنها خواهد شد.

آشنایی با خواص پاپ کورن

دارد  را  سبوس دار  غالت  خوبی های  تمام   -۱ 
۲- مفید برای دستگاه گوارش 3- به حداقل 
برای  مفید   -4 دارد  نیاز  هضم  برای  زمان 
از  سرشار   -5 خون  کلسترول  میزان  کنترل 
است  زیادی  فیبر  حاوی  اکسیدان ها 6-  آنتی 
که قند خونتان را تنظیم می کند ۷- به نسبت 

دیگر میان وعده ها، چربی کمتری دارد و باعث 
کاهش وزن می شود 8- نقش مهمی در زیبایی 
سرطان با  مقابله   -9  )E دارد)ویتامین   پوست 

 ۱۰- توجه داشته باشید که تمام خواص اشاره 
شده مخصوص پاپ کورن هایی است که به شیوه 
درست و سالمی تهیه شده اند )استفاده از روغن 
زیتون یا آفتابگردان بدون استفاده  از کارامل، پنیر، 

کره، شکر یا نمک زیاد و سایر مواد مشابه(

یادداشت

تیم والیبال شهرستان بیرجند اواخر سال ۱34۰ شرکت کننده در مسابقات خراسان. ایستاده از راست آقایان: داریوش اعتمادی، اکبر 
بازدیدی، مرحوم الهیار سرهنگی، ژیان رفیعی، حسین میرزا جعفری، عباسعلی جباری، مربی محمود ساجد

نشسته از راست آقایان: محمود ساعتچی، مهدی مهربان، بابک فرزین، صمدی، شیپوری.

 داده نما، آوای خراسان جنوبی

ضرورت رعایت اصل اعتدال
 در سلوک اخالقی 
*نصیری

یکی از اصولی که در باید در سیر به تعالی اخالقی رعایت گردد، توجه 
به همه نیازهای نفس است؛ به این معنا که در کنار مراقبت از نفس در 
برابر هواها و هوس های نفسانی و شیطانی و عادت دادن آن به عبادت 
و ذکر که همان نیازهای ِعلوی نفس است، باید به نیازهایی دیگر همچون 
برخی  در  که  نیازهایی  کرد.  توجه  نیز  تفّرج  و  ورزش  گردش،  شادی، 
از روایات از آنها به عنوان زمینه ساز تقویت روح و جان تعبیر شده است.  
گذارند  می  سلوک  و  سیر  راه  در  گام  که  افرادی  گاه  باری، 
در  و  باشند  عبادت  و  ذکر  مشغول  باید  پیوسته  که  کنند  می  گمان 
شرکت  ها  حسینیه  و  مساجد  در  مذهبی  مجالس  و  محافل  تمام 
باشند. باطن  تهذیب  و  نفس  اصالح  اندیشه  در  باید  هماره  و  نمایند 
که  است  انسانی  نموده،  تصویر  دین  که  انسانی  می پندارند  آنان 
معاصی،  بزرگی  و  اطاعت  ُخردی  و  باری  عظمت  به  توجه  به خاطر 
می شود  گرفته  او  از  را  شعف  و  شادی  و  بوده  تاب  و  تب  در  هماره 
نمی گذارد. باقی  ها  خوشی  و  شادی  به  پرداختن  برای  مجالی  و 
آنان بر این گمان اند که به همین جهت قرآن از انسان های شاد مذمت 
کرده است  و در روایات از قهقهه مستانه نکوهش شده  و در برابر، بر 
تفکر تاکید شده و از آن به عنوان یکی از صفات مؤمن یاد شده است.
غمگین،  انسان  تصویر  ارائه  که  کرد  تاکید  باید  که  حالی  در 
نگریستن  از  حالل  های  خوشی  و  شعف  شادی،  از  گریزان  افسرده، 
مورد  نصوص  مقابل  در  زیرا  می کند،  حکایت  دین  پیکره  به  ناقص 
می کند. اثبات  را  آن  عکس  که  دارد  وجود  فراوانی  ادله  استناد، 
به هنگام  یاد می کند که  از بهجت و سروری  قرآن  نمونه  به عنوان 
تماشای حرکت دسته جمعی چهارپایان بامدادان و شبانگاهان به انسان 
دست می دهد،  چنان که سرور و شادمانی را که از زیبایی و طراوت گلها و 
گیاهان برای هر بیننده ای حاصل می شود، از نشانه های خداوند دانسته است.  
در روایات بر مداعبه و بّشاش بودن بین برادران مؤمن تاکید شده  و 
ایجاد سرور در دل مؤمن با ایجاد سرور در دل پیامبر اکرم )ص( و خداوند 
برابر دانسته شده است  و با اذعان بر این که قلب آدمیان بسان بدن آنان 
دچار ماللت و خستگی می شود، بر پیدا کردن راههایی برای نشاط آن 
شادمانی  از  مقصود  که  دانست  باید  دیگر،  سویی  از  است.  شده  تاکید 
مذموم که در برخی از آیات و روایات آمده، آن آن دسته از سرمستی های 
خوشگوارانه است که از سرعشق ورزی و دلبستگی به تمتعات دنیوی و 
غفلت از مبدأ و معاد حاصل می شود. چنان که قرآن در این باره می فرماید.
خاموشی  متانت،  مسئولیت شناسی،  و  اندیشی  فرجام  خداباوری،  باری 
از  مندی  بهره  و  شادمانی  با  امر  این  اما  می آورد،  همراه  به  را  وقار  و 
خوشی ها که به خاطر انجام وظایف دینی به انسان رخ می دهد  یا در 
ندارد، منافاتی  می نماید،  رخ  اطرافیان  و  خود  روحی  نیازهای  به  پاسخ 

امالک و 
مستغالت

منزل ویالیی زیرقیمت
 با چشم اندازعالی در بهلگرد

تلفن تماس:
09159617670

فروش زمین سپیده۳، 
)۳00متر( جنوبی

فی۳10م
0919۸160650

فروش منزل ویالیی در علی 
آباد لو له 5/2 طبقه ۳۳0 متر 
بنا  و250متر زمین فی:290م 

0915561406۸

یک باب مغازه کیف فروشی 
واقع دربازار با موقعیت عالی

         به فروش می رسد  
0910547795۸

پیش فروش آپارتمان
 واقع در معصومیه پایین

تلفن تماس:
09195605۸7۸ 

فروش واحد آپارتمانی تعاونی 
مسکن دادگستری،120 
متر زیربنا، دارای امکانات 

091۳۸625۸75

 فروش مغازه تجاری
۳2 متر بازار، پاساژ سادسی 

 زیر زمین
091516۳0577 

فروش امتیاز سلحشوران کویر
 به قیمت واریزی

 مبلغ واریزی11/200م 
091572۳6142

فروش باغ ویال  در دهکده امیریه  
70 متر ساختمان و درخت 
میوه و سیستم قطره ای آب 

09156661101

 فروش ملک ویالیی منتظری
125 متر زمین ۸0 متر زیر بنا 

 تمیز و مرتب 
110م    09105471745

باغ ویالیی در بهدان 650 متر 
و 75 متر بنا دردو طبقه دارای 

آب و برق و آب قنات 
فی 200م 09157710471

204متر زمین مسکونی 
شمالی در مهرشهر،دارای 
پروانه وامتیازات به فروش

 می رسد   09194194۳05
 

فروش مرغداری 15هزارقطعه، 
با تمام امکانات آب، برق، 
گاز،  با دو نیم.هکتار زمین 

09156700520

فروش یا معاوضه منزل 
ویالیی، دو طبقه مستقل و 

مجزا، دو کله، حاجی آباد، فی 
کارشناسی 0915965۳06۳

وپروانه و امتیازات فروش
204 متر زمین  شمالی، 
مهرشهر دارای قرارداد بنیاد

091572۳0۸45

فروش سوله  در شهرک 
صنعتی،  4000متر  زمین و 

حدود 1700 متر زیر بنا، ارتفاع 
 ۸متر   0915160۳740

فروش طبقه تجاری اداری، 
مدرس،7۸متر، سند تک 
برگ، ۳50 م یا معاوضه با 
ویالیی  09902242492

 
فروش زمین 1۸0 متری

 در چهکند
تلفن تماس

091516۳9۸11 

  فروش ملک تجاری
سه  طبقه،  سه  نبش
  نبش  مالک  اشتر
0915665۳191

منزل فروشی دولت 16
شمالی، 17۳متراژ 

 تلفن تماس 
09157554۳0۸

رهن و اجاره

اجاره یک باب مغازه 
واقع در خیابان شیرین غربی

 تلفن تماس:
091556192۳2

 محوطه 400 متری به همراه 
 سوئیت در مهر شهر

  اجاره داده می شود  
09156669050

جویای کار

نیازمند نیرو برای کار 
در کارواش
تلفن تماس

0915۸6۳167۸ 

به یک نیروی نیمه ماهر 
یا ساده جهت کابینت 

سازی ام دی اف نیازمندیم 
0915561۳220

به دو نفر فروشنده جهت 
کاردر فروشگاه کیف و کفش 

نیازمندیم
09156660174 

نیازمند نیرو برای مغازه 
خرازی دو شیفت محدوده 

کارگران 
 0915۸600۸04

به فروشنده
 به صورت تمام وقت 

 نیازمندیم
 0915۸666559

به یک نفر همکار آشنا با
 نرم افزار هلو و تایپیست به 
صورت تمام وقت نیازمندیم

09156706۸60

 به یک نفر نیروی آقا 
فنی با سابقه کار به صورت 

تمام وقت نیازمندیم
09156706۸60

 
راننده پایه2دارای مدارک 

کامل آماده همکاری
 با شرکت ها

 090۳9644152

به یک استادکار ماهر 
در زمینه فست فود نیازمندیم

  با حقوق مکفی 
09129150۳55 

به تعدادی راننده تمام وقت 
جهت کاردر آژانس

 نیازمندیم
09۳6752۳۸65

تعدادی راننده با ماشین
 جهت کار در آژانس 

نیازمندیم
09155619072

به تعدادی راننده جوان
 جهت کار در آژانس 

نیازمندیم.
09155611471

  
منشی )دارای روابط عمومی 

باال( و بازاریاب نیازمندیم
۳2456۳42

09151646474

به یک نیرو جهت کار
 در کارواش نیازمندیم 

تمام وقت 
09159۳72644

به تعدادی راننده با خودرو 
جهت کار درآژانس به صورت 

تمام وقت ونیمه وقت ،
 مهر شهر   091516۳71۳9

به تعدادی راننده نیمه وقت 
و تمام وقت جهت کار در 
آژانس واقع درمهرشهر 

نیازمندیم09۳545۳1600

آژانس با زنگ خور باال 
در منطقه آوینی به 

تعدادی راننده نیاز دارد 
09۳95265120

به یک راننده تمام وقت 
جهت کار در آژانس 

 نیازمندیم.
0915۸66۳225

 آژانس با زنگ خور باال به 
تعدادی راننده تمام وقت و 

 نیمه وقت نیاز دارد
091549440۸0

 
به تعدادی راننده باماشین 

جهت کار درآژانس نیازمندیم 
با زنگ خور باال و کارکرد 
تضمینی0915965۸۸60

به چند نیروی با سابقه کار 
 فست فود نیازمندیم

تلفن تماس : 
۳1996-09129150۳66

به تعدادی راننده تمام وقت 
و نیمه وقت نیاز دارد

تلفن تماس: 
09۳95265120

به دو نفر صندوقدار 
با حقوق عالی نیازمندیم

تلفن تماس: 
0915091۳229

به تعدادی راننده 
صددرصدتمام وقت جهت 
کاردرآژانس شبانه روزی 

نیازمندیم 091569995۸6

به تعدادی راننده تمام وقت 
جهت کار در آژانس نیازمندیم 

تلفن تماس
09196909952

 
به تعدادی بازنشسته 

باخودروجهت کاردرآژانس 
نیازمندیم

0915۳6۳7069

خودرو

پراید 111مدل 9۳ 
کم کار،  بدون رنگ 

 فی 1۸000000
091516۳07۳7

 
خریدار پراید مدل پایین  
سفید، تخفیف کامل بیمه  

فنی سالم
0915۳620۸۸6 

1۳1سفید 97 تحویلی
96/12، 1500تا کار 
الستیک خارجی فی: 

21/500م 0915564064۳

آردی مدل ۸2 ، دوگانه 
سبزیشمی، بیمه  باتخفیف 

کامل فی5/500 م 
091596460۸1

فروش پژو 405 
مدل ۸7 وسمند مدل ۸1 

زیر قیمت بازار
0915۳61۸702

پژو دوگانه کارخانه مدل۸۸ 
الستیک

 بیمه تکمیل 
0915۳615650

فروش فوری 206 تیپ2 
مدل ۸۸ ، سفید، بدون رنگ 
تمیز، بیمه97/4 فی22۸00م 

0915965۸4۳۳

فروش پژوپارس مدل۸7 
فی: 21/500م یا معاوضه 

با تیبا و پراید 1۳2مدل باال 
0915۸619۳72

آردی مدل۸۳ یشمی 
داخلی تمیز الستیک نو 

بیمه12/25تخفیف کامل فی: 
5/400م 09۳9۳449۸11

فروش پارس مدل 94بدون 
رنگ، بیمه تا برج 11 تخفیف 
کامل 55 هزار کار یا معاوضه 

0905۸۳۸۸719

پژو 405 دوگانه کارخانه 
مدل 91، بیمه تا آبان97 
بدون رنگ فی: 22/۳00م 

 09151079942

405 دوگانه خاکستری 
94.95 خریدارم

تلفن تماس:
0919551۳۸90

معاوضه پارس ال ایکس 
خاکستری کالس15 مدل 97 

با پارس دوگانه خشک
مابقی نقدی 0915۳6۳5766

فروش پی کی مدل ۸4 رنگ 
فابریک، تخفیف از اول یا 
معاوضه با پراید فی توافقی 

 0915۸6101۸7

موتور تکتاز مدل ۸7 استارتی 
با بیمه فی ۸۸0 

تلفن تماس:
0915494600۸

فروش یا معاوضه با منزل 
مینی بوس بنز ، 1999

بیمه یکسال باتخفیف فی۳5م
09159624991

فروش دوو سی یلو ۸2 
سفید، تمیز فی: 12م

تلفن تماس:
09۳9۸7۳7452

متفرقه

فروش کافی شاپ با موقعیت 
عالی با تمامی تجهیزات 
با آموزش کامل به دلیل 

مهاجرت  0990۳1۳64۸7

 خریدار چادری
 تمیز پژو

تلفن تماس
09159621۸25

گازوئیل حرارتی شوفاژ
وگازوئیل کهنه خریداریم.   

تلفن تماس
09۳57۳9۳7۸۳

فرو ش سی ان جی کامل 
فی: توافقی
تلفن تماس:

09904۳656۸1

فروش یخچال تمام ویترین
 مغازه مناسب برای پروتئینی

غذا  آماده، سوپرمارکت
091596۳2945

لبنیات محلی
واگذار می گردد

 فی 65م
09155666۳26

رستوران سنتی با کلیه 
امکانات به فروش می رسد

تلفن تماس
 0915561۳010 

فرو ش دستگاه DVR با 
قابلیت ساپورت دوربین 4 

مگاپیکسل، با 5 عدد دوربین 2 
مگاپیکسل  09۳6۸417۸02

فروش چادر ماشین 206 
بدون صندوق در حد نو

تلفن تماس
 091516۳07۳7

سوپرمارکت با کلیه امکانات
 به فروش می رسد

مهرشهر
0915165057۸

مغازه ساندویچی با وسایل 
خریدارم

تلفن تماس
0915۸671494



سربازان، خار چشم 
دشمنان هستند

جمعه  امام  و  استان  در  ولی فقیه  تسنیم-نماینده 
خار  و  خودی  چشم  نور  سربازان  گفت:  بیرجند 
چشم بیگانگان و دشمنان هستند. آیت ا... عبادی 
صبح دیروز در دهمین جشنواره جوان سرباز اظهار 
کرد: نیروهای مسلح  و بسیج گذشته از اینکه در 
هرگونه  مقابل  در  مستقیم  و  اصلی  مسئولیت 
دشمن  و  است  دشمنان  ناحیه  از  احتمالی  خطر 
را سر جا می نشاند بلکه فکر تعدی و تجاوز را با 
افزایش قدرت، جرأت، تکنیک و تاکتیک از دشمن 
می گیرند و در راستای رشد، تعلیم و تربیت نقش 
ستودنی داشته و دارند.وی افزود: به دلیل بسیاری 
از کمبودها و شرایط نامساعد جامعه، جوان در خانه 
ناپختگی های زیادی دارد که بیشتر آن ناپختگی به 
واسطه آموزش های نادرست اولیا، مربیان و معلمان 
کرد:   بیان  استان  در  فقیه  ولی  است.نماینده  آنان 
جوانی که سرتا پا استعداد است بی نظمی هایی دارد 
و از نظر روحی، شخصیتی و اجتماعی کارآمدی الزم 
را در جامعه ندارد.عبادی با بیان اینکه هنری که در 
آموزش های نظامی حاصل می شود  عینی و میدانی 
است تصریح کرد: امروزه جوانان در آموزشگاه های 
خدمت  شد:  یادآور  وی  می شوند.  پخته تر  نظامی 
به  آموزش ها  در  مسلح  نیروهای  که  مستقیمی 
است  خدماتی  بزرگترین  از  می دهند  ارائه  جوانان 
که برای زندگی روزمره جوانان نقش آفرین است.

معلمان مناطق روستایی  
باید به بهترین شکل 

تکریم شوند
به  کاره  نیمه  پروژه های  اینکه  بیان  با  استاندار 
بخش خصوصی واگذار شود گفت: معلمان مناطق 
روستایی باید در هفته گرامی داشت معلم به بهترین 
نحو تکریم شوند.  به گزارش تسنیم مروج الشریعه 
صبح دیروز در شورای آموزش و پرورش اظهار کرد:

هر آن چه که در کرامت، ارزش و مقام معلم بیان 
بیان  با  ادا نمی شود.وی  باز هم حق مطلب  شود 
اینکه تأکید بر اینکه بسیاری از جریانات سرنوشت 
دانش آموز  و  معلم  نگاه  در  جامعه  دورن  در  ساز 
واال  مقام  این  قدردان  باید  افزود:  شکل می گیرد 
شامخ  مقام  این  از  نکویی  پاسداشت  و  باشیم 
سرنوشت  در  معلم  گفت:  پذیرد.استاندار  صورت 
عمیقی  تأثیرگذاری  دانش آموزی  جامعه  سازی 
نشان  و  خط  و  توصیه ها  با  مهم  این  که  دارد 
کشیدن و خواست والدین امکان پذیر نیست ولی 
برنامه های این هفته باید طوری تنظیم شود که 
و  معلم  واالی  مقام  تکریم  برای  خودشان  مردم 
گرامی داشت خادمان تعلیم و تربیت وارد میدان 
باال  ظرفیت های  وجود  به  الشریعه  شوند.مروج 
در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت:  باید از 
بالندگی این ظرفیت ها به بهترین نحو استفاده و 
آموزش و پرورش بهترین بازوان فرهنگی اجرای 
سیاست های عمران شهری است.وی بیان داشت: 
شورای آموزش و پرورش می تواند تأثیرگذارترین 
باشد  کشور  در  اجرا  و  سیاست گذاری  برای  نهاد 
حیطه  در  تا  می خواهیم  پرورش  و  آموزش  از  و 
اقتصاد مقاومتی به طور جدی وارد شود. وی افزود: 
معلمانی که در مناطق محروم و روستایی   فعالیت 
می کنند تنها به یک برنامه آموزشی اکتفا نمی کنند 
بلکه سرنوشت عمران و آبادانی، رونق اقتصادی و 
فرهنگ سازی را به دست می گیرند لذا این افراد 
باید به بهترین شکل ممکن مورد تکریم قرار گیرند.
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هشدار هواشناسی برای وقوع رواناب در خراسان جنوبي

صدا و سیما-هواشناسی خراسان جنوبی در خصوص وقوع رواناب در استان هشدار داد. کارشناس هواشناسی استان گفت:وقوع بارشهای رگباری از بعداز ظهر امروز تا روز سه شنبه در نواحی کوهپایه 
ای مرکزی و شمالی استان پیش بینی می شود که سبب ایجاد رواناب خواهد شد. وی گفت: بارش تگرگ نیز در عصر روز دوشنبه برای این مناطق، دور از انتظار نیست. کارشناس هواشناسی استان 
از کشاورزان خواست با توجه به وزش باد شدید و نوسانات دمایی طی این مدت، از محلول پاشی و سم پاشی درختان و مزارع پرهیز  و  دما و رطوبت در گلخانه ها و سالنهای پرورشی را تنظیم کنند.

*گاز برخی از مشترکان روستای حاجی آباد بیرجند، 
امروز به مدت 8 ساعت قطع است. .

* مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گفت: 
تسهیالت طرح بازسازی مسکن روستایی به هزار و 

377 نفر از متقاضیان پرداخت شد. 
*فروردین امسال 7 هزار و 400 تخلف سرعت در 

محورهای خراسان جنوبی ثبت شد.
*کارشناس هواشناسی استان گفت: بارندگی ها در 

طبس در مقایسه با پارسال، 3 برابر افزایش دارد.
*بانوان روستای نصرآباد خوسف، برای دومین بار 
هنر دست خود را به آستان امامزاده سلطان ابوالقاسم 

این روستا اهدا کردند.
*در دهمین جشنواره جوان و سرباز خراسان جنوبی 
از 41 نفر از کارکنان و سربازان نمونه مرکز آموزش 

04 امام رضا)ع( بیرجند قدردانی شد.
*معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان گفت: استخر شنای ظفر تنها استخر 
استاندارد از نظر ابعاد در استان است که قابلیت تبدیل 

شدن به مجموعه آبی تفریحی را دارد.

حرکت از دانشگاه تحصیل محور 
به سمت دانشگاه کار آفرین

خلیل  از  تقدیر  با  مراسمی  در  گذشته  رضایی-روز 
خلیلی ریاست اسبق دانشگاه بیرجند ،احمد خامسان 
بیرجند منصوب شد.    دانشگاه  عنوان سرپرست  به 

احمد خامسان   با اشاره به مشکالت و چالش های 
اموزش عالی ،حرکت از دانشگاه تحصیل محور به 
برای  و همچنین تالش  کارآفرین  دانشگاه  سمت 
افزایش جایگاه دانشگاه بیرجند نسبت به وضع کنونی 
و تربیت نیروی انسانی کارآمد را از برنامه های خود  
دانست.معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم و 
را  بیرجند   نیزدانشگاه  کشور  فناوری  و  تحقیقات 
یکی از نماد های پر افتخار  کشور دانست .سیمایی 
صراف ادامه داد در سالیان گذشته ،در تمام رشته ها 
با کاهش 50 درصدی نیروی انسانی روبه رو بوده ایم 
که آموزش عالی در رسیدن به حداقل هدف ها در 
این زمینه موفق بوده است و اکنون در همه ی رشته 
ها نیروی انسانی مجرب داریم.وی گفت:کارآفرینی 
هم به ماموریت های دانشگاه ها اضافه شده است 
انجام  که نظام فعلی حاکم بر دانشگاه ها قادر به 
این مهم نیست  یکی از دالیل آن گسترش مراکز 
آموزشی در کشور است  سیمایی صراف افزود:شورای 
عالی فرهنگی این مشکل را شناسایی شده است که 
امیدواریم با توجه به ان دانشگاه ها توانمند شودند و 
نیروی انسانی متناسب با نیاز روز جامعه تربیت کنند. 

اخبار کوتاه

حوادث استان 

تازه های ورزشی استان

معرفی نفرات برتر
 مسابقات تیراندازی با کمان کشور

کشور،  کمان  با  اندازی  تیر  مسابقات  برتر  نفرات 
انتخابی تیم ملی در رشته کامپوند مشخص شدند. 
این مسابقات عصر دیروز با حضور 70 کماندار از21 
استان کشور در ورزشگاه غدیر بیرجند برگزار شد.در 
پایان در بخش بانوان فرشته قربانی از زنجان،آرزو 
طاهریان از تهران و زهرا مرادیان از فارس اول تا 
سوم و در بخش آقایان هم جابر خوشگرد از البرز 
از  زاده  و محمد شریف  قزوین  از  معدندار  ،محمد 
کیش نفرات برتر شدند.این افراد به اردوی تیم ملی  
برای شرکت در بازی های آسیایی جاکارتا  که 31 
مرداد برگزار می شود راه خواهند یافت.این دوره از 
مسابقات به مدت دو روز در بیرجند برگزار شد، که 

نفرات برتر رشته ریکرو روز اول مشخص شدند.

معرفی نفرات برتر
 مسابقات دوچرخه سواری در بیرجند

انتخابی  کیلومترسرعت  سواری4  دوچرخه  مسابقه 
بیرجند  غدیر  استادیوم  محل  در  استانی  مسابقات 
این  گردید.در  برگزار  سوار  دوچرخه  شرکت 10  با 
مسابقه آقایان محمد رضایی،ابوالفضل براتی و  مسلم 
مهرپویا به ترتیب مقام های اول تا سوم این مسابقات 
را به خود اختصاص دادند. نفرات برتر در مسابقات 
 قهرمانی استان که در تاریخ97/2/14 در بیرجند برگزار 

می گردد، شرکت خواهندکرد.

محکومیت 6 میلیون تومانی 
قاچاقچی سیگار در بیرجند

قاچاقچی سیگار به پرداخت 6 میلیون و 78 هزار 
کل  مدیر  انصاری  شد.  محکوم  جریمه  تومان 
تعزیرات حکومتی استان گفت: از این قاچاقچی، 30 
هزار نخ سیگار در بیرجند کشف شده بود که در شعبه 
ویژه قاچاق کاال و ارز مرکز استان، عالوه بر ضبط 

کاال به پرداخت این جریمه محکوم شد.

ضبط 50 نوع داروی دامی غیرمجاز 
در خراسان جنوبی

50 قلم داروی دامی تاریخ گذشته و فاقد مجوز دامی 
در خراسان جنوبی کشف و جمع آوری شد. رئیس 
اداره تشخیص و درمان اداره  کل دامپزشکی استان 
با تاکید بر این نکته که برخی از افراد فرصت طلب و 
سودجو ، اقدام به فروش و عرضه برخی از داروهای 
دامی با قیمت پایین می کنند، گفت: بخش اعظمی 
از این داروها قاچاق و تقلبی بوده و خارج از شبکه 

مجاز وارد کشور شده است.

حسینی- “انتقال پایگاه هوایی خور به اراضی 
موضوعی  بیرجند”  فرودگاه  قدیم  سایت  و 
شد.  مطرح  گذشته  سال  چند  در  که  است 
اما به دلیل مخالفت ها تاکنون اقدام عملی 
جلسه  به  موضوع  این  بار  این  نشد.  انجام 
بحث  ان  درباره  و  آمد  بیرجند  شهر  شورای 
شد. حسنی صفت  از اعضای شورا نامه مدیر 
کل فرودگاه های استان خطاب به مدیر کل 
فرودگاه های کشور را قرائت کرد و افزود: 6 
سال است که نیروی هوایی خواستار قسمتی 
بیرجند  فرودگاه  قدیم  سایت  و  اراضی  از 
تقاضا،  مورد  اراضی  این  گفته وی  به  است. 
بر مبنای تهاتری است که نیروی هوایی می 
اراضی فرودگاه مهرآباد  از  با قسمتی  خواهد 
تهران و اصفهان داشته باشد.حسنی صفت با 
این که مدیر کل فرودگاه های استان  بیان 
مخالفت  درخواست  این  با  به شدت  تاکنون 
نیز  کرده است، اضافه کرد: دالیل محکمی 
در  تداخل  که  شده  ارائه  مخالفت  این  برای 
خدمات دهی نیروی هوایی و فرودگاهی، مانع 
و  فرودگاهی  و  هوانوردی  عملیات  انجام  در 

پدافندی  و  امنیتی  لحاظ  به  که  خطراتی 
است. دالیل  این  جمله  از  شود  می  ایجاد 

به عنوان نماینده مردم قبل از این 
که دیر شود باید کاری انجام دهیم

وی با اشاره به این که نامه مذکور غیر رسمی 
کرد:  تصریح  است،  رسیده  شورا  دست  به 
اکنون مدیر کل فرودگاه های استان از طرف 
مافوق خود ملزم به انجام این کار شده است 
و ما به عنوان نماینده مردم باید حتما کاری 
انجام دهیم قبل از این که آن ها کار خود را 
انجام داده و بگویند دیگر تمام شد و نمی توان 
کاری کرد.این عضو شورا تاکید کرد: استقرار 
پایگاه نیروی هوایی در کنار فرودگاه به جای 
خدمت رسانی به مردم، تاثیرات نامطلوب و 
و  فرودگاهی  در حوزه  را چه  متعددی  موانع 
چه شهری ایجاد می کند، پیشنهاد می شود با 
بررسی دقیق تر و همه جانبه به این موضوع 
اقدامی  بیرجند،  مردم  زندگی  بر  آن  تاثیر  و 
کارشناسانه و تصمیمی عاقالنه گرفته شود.

یزدان شناس یکی دیگر از اعضای شورا نیز 

به شدت با این موضوع مخالفت کرد و گفت: 
بااین کار بیرجند فدای تهران و اصفهان می 
نباید  باشد خراسان جنوبی  شود! هر چه که 
کند.در  پرداخت  را  تهران  و  اصفهان  بدهی 
پایان قرار بر این شد که جلسه ای با حضور 
اعضای شورا و مدیر کل فرودگاه های استان 
و فرمانده نیروی هوایی برگزار شود. همچنین 
رئیس شورا این موضوع را در دیداری که با 
استاندار دارد مطرح و به اطالع ایشان برسانند.

کاشت  درختان مثمر در بلوارهای شهر
جلسه  این  در  شده  مطرح  موارد  دیگر  از 
برای  بیرجند  شهردار  جاوید  ریزی  برنامه 
اقلیم  با  متناسب  و  مثمرثمر  درختان  کاشت 
بود، که  به جای درختان بدون میوه  منطقه 
اجرای  با  همزمان  کار  این  داد:  ادامه  وی 
طرح های آیلندگذاری در بلوارها مانند بلوار 
شد.موافقت  خواهد  انجام  عبادی  شهدای 
استان  اسکوآش  هیئت  رییس  تقاضای  با 
متراژ  به  زمینی  شهرداری  که  این  بر  مبنی 
200 مترمربع جنب پارک ظفر به این هیئت 

بود.  شده  مطرح  موضوع  دیگر  کند،  واگذار 
توضیح  باره  این  در  شورا  رییس  زاده  تقی 
داد: قرار است این هیئت زمین را در 3 ماه 
و  باشد  اختیارشان  در  هم  سال   5 و  بسازد 
دهد.  قرار  شهرداری  اختیار  در  آن  از  پس 

غرفه هایی که با مصالح مستعمل 
ساخته شدند!

ای  اجاره  مبلغ  نرخ  درباره  جلسه   ادامه  در 
از صاحبان غرفه های ساخته شده  باید  که 
در میدان میوه و تره بار ابتدای غفاری و بلوار 
مسافر گرفته شود بحث شد. طاهری یکی از 
اعضای شورا با اشاره به این که در گذشته از 
کارشناس دادگستری تقاضا شد نرخ گذاری 
کند، اضافه کرد: کارشناسی انجام شده مورد 
مخالفت شدید مستاجران قرار گرفت، شهردار 
داد  پیشنهاد  ها  آن  حال  رعایت  منظور  به 
با 20  کارشناس  نظر  و 97،  سال 96  برای 
با  اما  اعالم شود.حسنی صفت  کمتر  درصد 
باید  بود و عنوان کرد:  این پیشنهاد مخالف 
تک تک غرفه ها جداگانه بررسی و سپس 

شورا  عضو  دیگر  شوند.میری  گذاری  نرخ 
ساختمان  این  از  برخی  که  این  بیان  با  نیز 
ها با مصالحی مستعمل ساخته شده است ، 
زیرا که هیچ  تخریب شوند  باید  تاکید کرد: 
استحکامی ندارند و آبروی شهرداری هم می 
رود.در پایان مقرر شد هزینه کرد برای ساخت 
غرفه ها برآورد، مبلغ اجاره کارشناسی و مقاوم 
سازی آن بررسی شود. اختصاص یکی از 7 
بوستان پارک بزرگ بلوار پیامبر اعظم )ص( 
به جانمایی تندیس و سردیس های مشاهیر 
خیابان  نامگذاری   ، استان  و  بیرجند  بزرگ 
جدیدالتاسیس کنار هیئت ابولفضلی از خیابان 
موسی بن جعفر تا سه راه اسدی به نام موسی 
بن جعفر)ع( ، و اعطای 20 درصد تخفیف اخذ 
مناسبت  به  بیرجند  فرهنگیان  تمامی  پروانه 
هفته معلم از دیگر موارد مطرح شده در این 
جلسه شورا بود.در حاشیه این جلسه، اعضای 
مناسبت  به  شهردار  همراه  به  شهر  شورای 
جوان  روز  و  اکبر)ع(  علی  حضرت  والدت 
با حضور در غرفه مستقر در میدان ابوذر به 

جوانان شاخه گل اهدا کردند.

بیرجند فدای تهران و اصفهان!

از سنجری  رضایی-روز گذشته در مراسمی 
،مدیر کل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
قدردانی شد و رکنی به عنوان مدیر کل جدید 
این مجموعه معرفی شد. مدیر کل تعاون، کار 
وظایف  از  یکی  کرد:  بیان  اجتماعی  رفاه  و 
حفظ  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  سازمان 
است.رکنی  و مشاغل موجود  انسانی  نیروی 
هستند  اموری  اقتصاد  و  اشتغال  داد:  ادامه 
و  همکاری  به  نیاز  مشکالت  رفع  برای  که 
هم افزایی ،همه ی ارگان ها و نهاد ها دارد.

وی با اشاره موضوع تعاون در برنامه بودجه 
کشور  در  فعال  تعاونی  هزار  کرد:95  بیان 
داریم که سهم بخش تعاون  5 درصد است 

به 15  سال   5 در  ریزی   برنامه  با  باید  که 
امیدواری کرد: در  ابراز  برسد.رکنی    درصد 
چارچوب کاری و با همکاری همه ارگان ها 
و دستگاه ها کاری بتواند پاسخگوی اعتمادی 
که به  اوشده است، باشد. سنجری مدیر کل 
سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز عنوان 
بسیار  انسانی  نیروی  لحاظ  از  استان  کرد: 
غنی می باشد و به جرات می توان گفت که 
متعهدترین و باصداقت ترین نیروهای انسانی 
در خراسان جنوبی هستند که سعی شد منابع 
حفظ  موجود  شغلی  های  فرصت  و  انسانی 
داد: کاهش 50 درصدی در  ادامه  شوند.وی 
حوزه روابط کار داشته ایم و همچنین زمان 

درصد   66 مردمی  مشکالت  به  رسیدگی 
به  اشاره  با  است.سنجری  داشته  کاهش 
کار،  حوادث  کاهش  برای  آموزش  موضوع 
تصریح کرد: در سال 96،با توجه به آموزش 
 هایی که در این حوزه صورت گرفته است ،
 کاهش 49 درصدی حوادث کار را داشته ایم.

معاون امور مجلس و حقوقی استان ها وزارت 
کارگر  هفته  گفت:  هم  رفاه  و  کار  تعاون، 
فرصتی است برای دیدن زحمت و رنجی که 
این طیف از جامعه با آن روبه رو است.سازگار 
نژاد با اشاره به حمایت از کاالی ایرانی بیان 
کرد: برای تحقق این امر باید عزت و ارزشمند 

بودن به نیروی انسانی القا شود.

حفظ نیروی انسانی و مشاغل موجود از وظایف  تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نت

نتر
س :ای

عک

ضیافتی برای خیرین مدرسه ساز
جشنواره  بیستمین  دیروز،  صبح  جم-  امین 
خیرین مدرسه ساز  در هتل کوهستان بیرجند 
برگزار شد. در این جلسه دکتر حافظی رئیس 
مجمع خیرین مدرسه ساز کشور،استاندار،معاون 
سیاسی استانداری، مدیر کل دفتر امور اجتماعی 
استانداری، نماینده مردم نهبندان  و سربیشه در 
مجلس، جمعی از خیران مدرسه ساز استان و 
همچنین مسئوالن مرتبط با این حوزه حضور 
از  مسئوالن  جشنواره،  این  ابتدای  یافتند.در 
در   که  استان  های  شهرستان  های  غرفه 
محوطه هتل کوهستان برپا شده بود، بازدید 
کردند. این نمایشگاه که متشکل از 18 غرفه 
بود،  دستاوردهای خیرین نیک اندیش در هر 
یک از شهرستان ها و همچنین نیازمندهای 
11 شهرستان استان در معرض دید عموم قرار 

گرفت.

ساخت روزانه هفت کالس توسط خیرین 
به    این جلسه  مدیرکل آموزش و پرورش در 
با بیان اینکه رویکرد خیرین مدرسه ساز ارتقاء 
فرایند آموزش در سطح کشور است،عنوان کرد: 
با توجه به  گستره نیازهای آموزشی در خراسان 
جنوبی، اعتبارات عمرانی دولتی پاسخگوی این 
نیازها نیست وبدون کمک خیرین نمی توان 
گام مهمی در مدرسه سازی برداشت المعی  
نیم کالس می  افزود: خیران روزانه هفت و 
سازند که جای سپاس فراوان دارد. وی   با بیان 
اینکه بعد از پیروزی انقالب اسالمی خیرین 
ورود بسیار خوبی در حوزه مدرسه سازی داشتند 
که رهبر معظم انقالب از آن به جهاد مقدس 
تعبیر کردند،تصریح کرد: خیرین که از سرمایه 
خود در راه ساخت و ساز مدرسه می گذرند در 

حقیقت با خدای خود معامله می کنند.

خراسان جنوبی سه سال متوالی رتبه 
دوم کشور  در پذیرش دانش آموزان 

در آزمون  دانشگاهها راکسب کرد
المعی عنوان کرد: خراسان جنوبی در سه سال 
دانش  پذیرش  در  را  کشور  دوم  رتبه  متوالی 
آموزان در آزمون مؤسسات آموزش عالی کسب 
کرده است.وی تاکید کرد:این رتبه ها با همکاری 
همه مردم و خیرین در راستای ارتقاء فرایند و 

کیفیت آموزش در استان  حاصل شده است.

اوج زیبایی های مشارکت خیرین، در 
حوزه آموزش و پرورش دیده می شود

استاندار نیزدر بیستمین جشنواره خیرین مدرسه 
ساز خراسان جنوبی عنوان کرد: نشاط حاکم بر 
این جلسه باید پیوسته باشد و همواره بر نشاط 
معنوی آن افزوده شود  مروج الشریعه با بیان 

اینکه خیرین مدرسه ساز مشابه سایر خیرین 
جامعه  در  مردم  مشارکت  جلوه های  از  یکی 
هستند، اظهار کرد: اوج زیبایی های مشارکت 
خیرین، در آموزش و پرورش دیده می شود و 
حضور خیرین در بحث های مختلف یکی از 

بهترین نحوه مشارکت مردم است.
 

از خیرین می خواهیم  مدارس را منطبق 
برمعماری ایرانی- اسالمی  بسازند

کار  آفرینی  نشاط  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:  است،  جامعه  در  پیشگام  خیرین 
در  مشکالت  جامعه  در  خیرین  حضور  با 
کمترین زمان حل شده است و مردم در رفاه 
عنوان  استاندار  کنند.  می  زندگی  بیشتری 
جامعه  در  ساز  مدرسه  خیرین  حضور  کرد: 
بسیار اهمیت دارد و ما قدردان حضور همه 
وی  هستیم.  جامعه  در  ساز  مدرسه  خیرین 
تقاضا  ساز  مدرسه  خیرین  از  اینکه  بیان  با 
داریم یک نماد خاص ایرانی اسالمی ایجاد 

کنند، گفت: از خیرین مدرسه ساز در کشور 
معماری  داریم که  تقاضا  و خراسان جنوبی 
معماری  با  منطبق  سازند  می  که  مدارسی 
خراسان  باشد.استاندار  اسالمی   - ایرانی 
جنوبی افزود: معماری مدارس باید به گونه 
را  آن  ایرانی  غیر  یک  وقتی  که  باشد  ای 

مشاهده می کند جلوه ای از فرهنگ ایرانی 
ببیند.مروج  آن  در  را  مردمی  مشارکت  و 
بیانگر  سازی  مدرسه  کرد:  اظهار  الشریعه 
روح تعاون اجتماعی است که در قرآن کریم 
و فرهنگ دینی نیز به آن اشاره شده است .

 خیرین ازدولت بیشتر مدرسه ساخته اند
رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور نیز در این 
جلسه با اشاره به اینکه بیش از سه دهه قبل در 
جوار حرم حصرت رضا)ع( عده ای خیر با یکدیگر 
پیمان بستند که در امر مدرسه سازی فعالیت 
مدرسه  خیر  هزار  اکنون 650  اما  کنند،افزود: 
ساز در داخل و هزار خیر مدرسه ساز در خارج 
از کشور در امر مدرسه سازی در کشور فعالیت 
می کنند.حافظی با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز 
بیش از دولت در کشور مدرسه ساخته اند که 
پدیده ای بسیار مبارک و تأثیرگذار در امر ارتقاء 
آموزش است،اظهار کرد: باید بیش از گذشته 
نسبت به ساخت مکان های علمی و آموزشی 

اقدام کنیم.مدرسه سازی امری مقدس است چرا 
که از متظر اسالم و بزرگان دینی فضیلتی باالتر 
از کسب دانش و علم وجود ندارد.وی افزود: بی 
شک مدرسه سازی و ساخت مکان های علمی 
و پژوهشی  راهی است که بازخورد آن پیشرفت 

و تعالی کشور در ابعاد مختلف است.

    بانوان رکن اصلی مدرسه سازی در 
خراسان جنوبی

حافظی بیان کرد: در خراسان جنوبی بانوان 
نمونه  و  هستند  سازی  مدرسه  اصلی  رکن 
در  ساز  مدرسه  خیر  بانوان  از  فراوانی  های 
بازخورد  به  اشاره  با  دارد.وی  وجود  استان 
اقدامات خیرین مدرسه ساز ایرانی در یونسکو، 
از  نشان  ایران  در  سازی  مدرسه  داد:  ادامه 
فرهنگ دیرینه و واالی این دیار دارد.حافظی 
با اشاره به اینکه خیرین مدرسه ساز 55 هزار 
کرد:  اظهار  اند،  ساخته  کشور  در  مدرسه 
فعالیت در امور خیر و به ویژه مدرسه سازی 

انرژی و شادابی به همراه دارد.

جذب 119 میلیارد تومان تعهد مدرسه 
سازی  در طی 12 سال

نوسازی،  توسعه و تجهیز مدارس   مدیرکل 
استان نیز  با بیان اینکه از سال 84 تاکنون 
مدرسه  موضوع  راستای  در  ایم  توانسته 

جذب  تعهد  تومان  میلیارد   119 سازی 
استان کنیم، افزود:  حدود 75 درصد از این 
برای  اعتبارات  این  و  شده  محقق  اعتبارات 
اهدای  و  کالس   1600 تکمیل  و  ساخت 
است.  شده  هزینه  آموزان  دانش  به  جوایز 

 امیدواریم  بخش عمده ای 
از خیرات  مردم در روز برات  

صرف  مدرسه سازی شود
به   خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  بیکی 
اشاره کرد  برات  استان در روز  خیرات مردم 
و ابراز امیدواری کرد مردم بخش عمده ای 
از خیرات خود در روز برات را برای تجهیز و 

توسعه و ساخت مدارس صرف کنند. 

پدیده جشنواره  مدرسه ساز  چوپان 
امسال خراسان جنوبی

ص* در پایان این مراسم از 39 خیر مدرسه 
ساز استان تجلیل شد.

*در این جلسه،تعدادی از خیرین مدرسه ساز 
در  نکاتی  و  پرداختند  سخن  ایراد  به  استان 
خصوص این کار خیر و برکاتی که در زندگی 

آنان ایجاد شده بود گفتند.
*در این جلسه به طور ویژه از محمد درکی 
چوپان اهل روستای محمد اباد قاینات  که 
با کمک چند ده میلونی خود اقدام به ساخت 
خراسان  استاندار  بود،توسط  کرده  مدرسه 
اورا  باید  که  شد.شبانی  قدردانی  جنوبی  

پدیده امسال جشنواره لقب داد.
گروه   جلسه،  این  بین  کوتاهی  فواصل  *در 
دیگری  بخش  در  و  پسران  سرودپیشاهنگ 
کاظمی  شهید  دخترانه  دبستان  سرود  گروه 

طبس، برنامه اجرا کردند.
به  جلسه  این  در  نیز  دستان   هزار  گروه   *
ماهیت   بخاطر  و  پرداختند  برنامه  اجرای 
خیریه  بودن جشنواره،از دریافت  وجه خود 
داری و پیشنهاد  داده  بودند  هزینه در نظر 

گرفته شده صرف امور خیریه شود.
 * از کارهای زیبای دیگر در این جلسه که 
ساز  مدرسه  خیر  بانوان  »شورای  همت  به 
دانش  های  نامه  شد،اهدای  اجرا  استان« 
نقاشی  همراه  به  خیرساز،  مدارس  آموزان 

هایی به خیرین بود که بسیار تاثیرگذار بود.

بیستمین جشنواره استان؛

جم
ن 

:امی
س 

عک

2 میلیارد تومان صرفه جویی ارزی
با فرآوری 210 تن پشم در استان

در  خام  پشم  تن   210 فرآوری  سیما-با  و  صدا 
تومان  میلیون  و 150  میلیارد  جنوبی، 2  خراسان 
صرفه جویی ارزی شد. سرمایه گذار تنها کارخانه 
فرآوری پشم خراسان جنوبی گفت: در 7 ماهی که از 
راه اندازی این واحد در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 
کارخانه  این  به  پشم خام  تن  است، 210  گذشته 
تولید و  از آن  فرآوری شده  وارد و 105 تن پشم 
به کارخانه های ریسندگی ارسال شد.حسینی ارزش 
ریالی 105 تن پشم فرآوری شده را یک میلیارد و 
100 میلیون تومان اعالم کرد و افزود: :با تولید 105 
تن پشم فرآوری شده در این کارخانه، در مجموع 70 
درصد نیاز سه کارخانه ریسندگی کشور در مشهد، 
تأمین شد.تنها  ماه گذشته  تبریز و اصفهان در 7 
کارخانه فرآوری پشم خراسان جنوبی ساالنه ظرفیت 
فرآوری 360 تن پشم را دارد که هم اکنون با فعال 
بودن یک شیفت، زمینه اشتغال مستقیم برای 12 

نفر را فراهم کرده است.
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سهم خواهي، آفتي براي 
جريان هاي سياسي است

عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس سهم خواهی 
را آفتی برای جریان های سیاسی دانست و گفت: 
امروز باید مهمترین دغدغه همه مسئوالن خدمت 
به مردم باشد. شورای شهر تهران هم باید مراقبت 
کند گرفتار حاشیه هایی که برخی افراد و جریانات 
 مدعی می خواهند برای آنها ایجاد کنند نشود و تمام

 تالش شان خدمت به مردم باشد.

روحاني اختياري در 
زمينه رفع حصر ندارد

گفت:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  امانی،  شهربانو 
دنیا  در  می گوید  که  دارد  معروفی  جمله  خاتمی 
خشونت طلبان مانع رسیدن صدای اسالم به مردم 
است  پرسشگر  عمومی  افکار  نهایت  در  هستند. 
جدی  برخورد  احمدی نژاد  مثل  افرادی  چرا  که 
اتفاقات گریبان دولت  این  انتها هم  نمی بینند در 
می شود با اینکه صراحتا می گویم روحانی اختیاری 

در زمینه رفع حصر ندارد.

کم نيستند اصالح طلبانی که با 
شهردار شدن عارف موافق نباشند

صادق زیباکالم گفت: با عملکردی که عارف در این 
مدت 2 سال و اندی در مجلس داشتند، کم نیستند 
اصالح طلبانی که با شهردار شدن او موافق نباشند و 
فکر کنند که شکوری راد خواسته جلوی شهردار شدن 
هاشمی را بگیرد که عارف را به عنوان گزینه مطرح 
می کند. وگرنه خود شکوری راد هم دلش از عملکرد 

عارف در مجلس خون است.

آقای روحانی با جريان های 
سياسی گفت وگو و مذاکره کنيد

نوشت:  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  گرامی،  پژمان 
روحانی می تواند بر اساس منطق قدرت با جریان های 
سیاسی گفتگو و مذاکره کند اما فراموش نکند که عبور 
از موانع که به دلیل اشتباه وی در عدم بیان صریح 
شرایط کشور در سال ۹2 او را گرفتار کرده است در 
گروه شنیدن صدای اکثریت جامعه است و این راهبرد 
ضعف دولت را در نداشتن چهره ای کاریزماتیک و 

اجتماعی تا حدودی برطرف می کند .

آيا برای برخورد قضايی با 
احمدی نژاد خالءقانونی داريم؟

فتحی، نماینده مردم تهران گفت: وقتی با پدیده هایی 
مانند احمدی نژاد یا سعید مرتضوی و یا هر کدام از 
ارباب قدرت مواجه می شویم شاید اولین سوالی که 
در ذهنمان نقش می بندد این است که آیا در زمینه 
برخورد با جرایم و تخلفات احتمالی آنان با خال قانونی 
مواجه هستیم؟ پاسخ اینست که برای برخورد با جرم ما 
قوانین شفاف و روشنی داریم به طوری که هم قانون 
مجازات اسالمی و هم قانون آئین دادرسی کیفری راه 
برخورد با مجرمان و متهمان را مشخص کرده است 
و حتی فراتر از آن راه برخورد با مسئولینی که وظیفه 

تعقیب مجرمان را برعهده دارند.

دل های مسئوالن بايد 
ماالمال از محبت مردم باشد

آیت ا... حسین نوری همدانی، مرجع تقلید  با تأکید 
بر اینکه دل های مسئوالن باید ماالمال از محبت 
مردم باشد، اظهار کرد: هر قدر مسئولی مردم را 
بیشتر دوست داشته باشد سرمایه معنوی بیشتری 
و دوستی  الفت  اساس  بر  برخورد  دارد.  اختیار  در 
ویژه ای  اهمیت  از  ادارات  در  مردم  با  مهربانی  و 
این است  بر  نور چشم مسئوالن  برخوردار است؛ 
که عدالت سرلوحه کار آنها باشد. مراعات حقوق 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

الاقل از  پشت خنجر نزنيد

امور  در  روحانی  آشنا، مشاور حسن  الدین   حسام 
رسانه ای در انتقاد به هجمه ها به محمدجواد ظریف 
گفت: متاسفانه کیهان تهران و کیهان لندن همزمان 
با هم به وزیر امور خارجه حمله می کنند؛ تعجب 
می کنم مگر برادران کیهانی نمی دانند که او امروز 
فرمانده میدان دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران و 
امین نظام است؛ اگر پشتش را خالی می کنید الاقل 

از پشت به او خنجر نزنید.

اگر سپاه نبود ايران وجود داشت 
اما اسالمی نبود

حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با 
بیان اینکه حیات انقالب اسالمی مدیون سپاه است، 
گفت: اگر سپاه نبود ایران وجود داشت، اما ایرانی که 
دیگر اسالمی نبود. پیام سپاه، آمادگی همه جانبه در 
برابر هر خطری که متوجه این انقالب شود، است و 

در این مسیر هزینه هایی دارد.

شنود گذاشتن برای خاتمی 
اقدامی قانونی و عقالنی است

روزنامه کیهان نوشت: باید تصریح کرد که به اعتبار 
خیانت خاتمی به نظام و انقالب در فتنه 88 و همراهی 
نیابتی و همچنین  پروژه آشوب  انقالب در  با ضد 
ارتباط با عناصر براندازی چون جرج سوروس، حتی 
اگر برای او شنود و مراقب هم گذاشته می شد، اقدامی 
قانونی و عقالنی بود؛ چرا که هیچ کشوری از خائنان و 

وطن فروشان غافل نمی شود.

توافق هسته ای ايران، تنها 
مرجع رسمی مذاکرات آينده  

ما  گفت:  کرملین  سخنگوی  پسکوف،  دیمیتری 
از مواضع همکاران اروپایی مان مبنی بر ضرورت 
حفظ برجام مطلعیم اما برداشتن یک گام کافی یا 
ناکافی مسئله دیگری است و باید تأکید کنیم که 
این توافق تنها اجماع رسمی و بنیادی است که 
در نتیجه کار بسیار سخت، میان تمام طرف های 

مرتبط حاصل شده است.

  مصالحه دو کره
روی برجام تاثير می گذارد

تاثیر  درباره  اردن  در  ایران  پیشین  سفیر  تاجیک، 
احتمالی توافق اولیه دو کره بر مسئله برجام گفت: 
مالقات سران دو کره هنوز وارد فاز جدی برای نحوه 
کار نشده. دو طرف تمایل شان را برای ایجاد ثبات 
در شبه جزیره اعالم کرده اند اما قطعا کره شمالی 
خودش را خلع سالح نخواهد کرد و تضمین هایی در 
این زمینه می خواهد. اگر دو کره به سمت مصالحه 
بروند و مسائل خود را با هم حل کنند و از سوی دیگر، 
آمریکا هم به صورت عملی نه حرفی و توئیتی موافق 

این کار باشد طبیعتا روی برجام هم اثر می گذارد.

تحوالت برجام نگران کننده است

»سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه گفت: 
اوضاع مربوط به پرونده هسته ای ایران برای روسیه 
نگران کننده است. وی در دیدار با وزیر خارجه ایران 
گفت: البته امروز فرصت مناسبی است تا مسائلی که 
پیرامون توافق هسته ای ایران مطرح شده را مورد 

بررسی قرار دهیم.

رسانه ها از سخنان يک عالم يا 
شخصيت بهره برداری می کنند 

آملی گفت:  جعفریان، مسئول دفتر آیت ا... جوادی 
سخنان اخیر آیت ا... جوادی در دیدار وزیر کار بوده 
و صدر و ذیلی داشته، اما متاسفانه رسانه ها گاهی 
کاری می کنند و یک قسمت از سخنان یک عالم 
یا شخصیت را که می توانند بهره برداری کنند انعکاس 
داده و همان را پخش و تیتر می کنند. آیت ا... جوادی 
اثنای  نزدیک ۴۰ دقیقه صحبت کردند، ایشان در 
صحبت اشاره ای به وضعیت اقتصادی و مدیریتی، 
اختالس، رشوه و فساد اداری داشته و با استناد به 

آیه ای از قرآن فرمودند که خدا با کسی تعارف دارد.

»حصر« يک مسئله امنيتی است 

ضرغامی گفت: مسئله حصر یک مسئله امنیتی است. 
همان طور که در سال 8۹ با حضور آقای روحانی در 
جلسه شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید، 
هر وقت این شورا با ریاست رئیس جمهور به نتیجه 

جدیدی برسد قاعدتا پیگیری می شود.

به وعده های خود به مردم عمل کنيد

موسوی الری، نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان گفت: تردیدی نیست که آقای روحانی 
ایشان در  اما  باید وعده های خود را عملی می کرد 
چینش کابینه خود، نتوانستند به طور کامل مطالبات 
مردم را پاسخگو باشند. با این حال این ضعف به معنای 
کارکرد منفی جریان اصالحات نیست چون در آن زمان این بهترین تصمیم 
ممکن بود. اکنون آنچه باقی مانده نقش نظارتی و مطالبه گری است که انجام 

این مهم بر عهده احزاب، فراکسیون امید و شورای عالی اصالحات است.

انتخاب شهردار گود زورخانه احزاب نيست

محمد علی وکیلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: 
میدان انتخاب شهردار، گود زورخانه احزاب نیست و همه آنهایی که در 
شورای شهر نشسته اند فراتر از برچسب های حزبی، نماینده یک جریان 
سیاسی ملی هستند. انتظار ما از اعضای شورای شهر این است که بر فراز 
خوشایند و بدآیند حزبی خود، برای انتخاب شهردار تهران، مصالح شهر و 
حرمت مردم تهران را مبنا قرار دهند. وکیلی با یادآوری این که تهران بر 
گردن جریان اصالح طلبی دین سنگینی دارد، تاکید کرد: کم فروشی به 

مردم تهران به هیچ وجه قابل بخشش نیست.

سمت مهمی که روحانی به ناطق نوری پيشنهاد داد

کارگزاران  حزب  مرکزی  شورای  عضو  عطریانفر، 
گفت: آقای روحانی سال ۹2 در بدو مسئولیت ریاست 
جمهوری درخواست داشت که آقای ناطق حسب آن 
تجربیات بسیار ارزشمند، تکیه گاهی برای بسیاری از 
نیروهای ملی باشد و مسئولیت دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی را بپذیرد اما جناب آقای ناطق این پیشنهاد را نپذیرفت. آقای ناطق 
تکیه گاه و مورد مشورت بسیاری از شخصیت های ملی ماست و با نگاه کامال 

دلسوزانه برای اداره کشور، پاسخ های روشنگرانه می دهد.

وعده قدوسي براي افشاي نام 300 مدير دو تابعيتي

کریمی قدوسی، نماینده مجلس در واکنش به خبری مبنی براینکه یکی از 
شهروندان ایرانی که طی نامه ای به اوباما خواستار تحریم کشورمان شده بود، 
اکنون در یکی از شرکت های خودروسازی دارای سمت شده است، گفت: 
بنده آمادگی دارم حدود 3۰۰ اسم از مسئوالن دوتابعیتی که در اختیار دارم را 
رسانه ای کنم. وی افزود: روزی در کمیسیون امنیت ملی بحث رژیم حقوقی 
دریای خزر را با حضور بسیاری از کارشناسان زبده داخلی داشتیم، خانمی در 
صندلی کنار من نشسته بود که می گفت از سازمان محیط زیست در این 

نشست حضور یافته است.

ديدگاه های حزبی در شورا به مصلحت شهروندان نيست

اینکه   هاشمی، رئیس شورای شهر تهران گفت: 
دیدگاه های حزبی بر نظر و عملکرد اعضای شورا 
موثر باشد، غیرقابل اجتناب است و سیستم انتخاباتی 
با گرایش های سیاسی همسو  افراد  اقتضا می کند 
در یک فهرست قرار گیرند، اما اینکه دیدگاه های 
حزبی و سیاسی معیار اساسی برای تصمیم گیری اعضا تلقی شود، قطعا به 
مصلحت شهر و شهروندان نخواهد بود و موجب تضعیف توانمندی و پشتوانه 

کارشناسی شورا و کاهش حمایت مردمی از این نهاد مردم نهاد خواهد شد.

نگران خروج ترامپ از برجام نيستيم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سناریوهای مختلف در زمینه خروج ترامپ 
از برجام تعیین و راهکارهای مرتبط با آن مشخص شده است. ولی ا... سیف  
در پاسخ به این سوال که با توجه به نزدیک شدن به تصمیم گیری رئیس 
جمهور ایاالت متحده برای ماندن یا خروج از برجام آیا تمهیدات بانکی برای 
این تصمیم احتمالی اندیشیده شده است، گفت: جای هیچ نگرانی از بابت 
خروج ترامپ از برجام وجود ندارد. در این رابطه سناریوها مشخص بوده و 
راهکارهای معینی در هر مورد در نظر گرفته شده است و جای هیچ گونه 

نگرانی در این رابطه وجود ندارد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهوری گفت: زمانی بود که همه 
گرایش های  با  سیاسی  های  گروه 
جلساتی  احزاب  در  مختلف 

با  برگزار می کردند گرچه  مشترک 
می دادند.  انجام  که  پیگیری هایی 
امروز نشد که برای بزرگترها چنین 
هنوز  من  اما  شود  برگزار  جلساتی 

مایوس نشدم و معتقدم که گفت و 
گوی ملی میان بزرگترها و جریانات 
و  دولتی ها  همچنین  و  سیاسی 
مسئوالن قوای سه گانه و مسئوالن 

کشور راه حل بسیاری از مشکالت 
است. در گذشته زمانی جوانان این 
نیز  االن  بودند  کرده  شروع  را  کار 
تا  دهند  ادامه  را  کار  این  باید  آنها 

تبدیل به الگویی برای دیگران شود.
تهدیدات  اخیر  روز  سه  دو  طی 
مطرح  ایران  کشور  علیه  زیادی 
در  ای  گستاخانه  اظهارات  و  شد 
نفس  شد،  آورده  زبان  به  باره  این 
این که راجع به کشور بزرگی مثل 
نشان  بزنند  حرف  گونه  این  ایران 
این  در  است.  امروز  دنیای  از  بدی 
شرایط در مقابل چنین حرکت هایی 
حتما در داخل کشور نیازمند تفاهم 
این  آغازگر  باید  عده ای  و  باشیم 
تفاهم شوند. وی با اشاره به برخی 
سوی  از  شده  مطرح  مطالبات 
مطالباتی  از  بسیاری  جوانان گفت: 
امروز  مشکل  نباید  شد  مطرح  که 
کشور باشد و ما نمی دانیم که چرا 
علی رغم پیگیری ها عده ای اصرار 
دارند که این مشکالت حل نشوند.

 عده ای اصرار دارند مشکالت حل نشود
گفت وگو بين بزرگترهای سياسی راه حل مشکالت است

شهر  شورای  سابق  رئیس  چمران، 
تهران با اظهار امیدواری از انتخابی 
به  دور از جنجال های سیاسی گفت: 
شهر تهران در حال حاضر و بنا به 
گذشت بیش از 8 ماه از بالتکلیفی 
مدیریتی نیازمند حضور مدیری است 
جسمی،  توانایی های  بر  عالوه  که 
فرهنگی  اجرایی،  کاماًل  شخصیتی 
شخصیتی  باشد،  داشته  جهادی  و 
که بتواند به صورت تمام  وقت شهر 
در  متأسفانه  کند.  اداره  را  تهران 
شهرداری  برای  پیشنهادشده  افراد 
تهران چنین شخصی با ویژگی های 
اشاره شده نمی توان به راحتی معرفی 
کرد. وی با بیان اینکه مطمئناً مدیری 
جهادی چون قالیباف برای شهردار 
شدن نخواهیم داشت، افزود: یقیناً پیدا 
کردن فرد جهادی همانند وی برای 

از ذهن است  تهران دور  شهرداری 
چرا که وی با یک تجربه دوازده ساله و 
ارائه خدمات از هر جهت در زمینه های 
عمرانی، اجتماعی و فرهنگی بسیار به 

مسائل مسلط بود. شهرداری توانمند 
به  لحاظ اجرایی که شهر را در بیش از 
یک دهه به بهترین شکل اداره کرد 
این  با  فردی  اینکه  انتظار  بنابراین 

قابلیت ها و ویژگی ها وارد شهرداری 
تهران شود دور از ذهن است که بتواند 
برآورده  را  انتظارات  قالیباف  همانند 
کند، هرچند که ما نیز چنین توقعی 

از انتخاب اصالح طلبان نداریم و تنها 
انتظار می رود فردی راهی شهرداری 
تهران شود که بتواند از عهده کارهای 

اجرایی شهر تهران برآید.

انتقاد چمران به ۷ گزينه شهرداری تهران 
متاسفانه مديرجهادی مثل قاليباف نخواهيم داشت

مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه بیرجند * عکس: طوبی موسوی

بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی * عکس: امین جم

ادای احترام معاون وزیر علوم به مقام شهدای دانشجوی دانشگاه بیرجند  

بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی * عکس: امین جم

دیدار معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با نماینده ولی فقیه * عکس: مقامی

بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی * عکس: امین جم

ضمن تبریک اعیاد شعبانیه 
به اطالع می رساند:

ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 
قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 

سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خيريه هيئت ابوالفضلی

ی
ار

کـ
هم

ت 
اس

ـو
رخ

د

بیرجند - نرسیده به معلم 1- فرآورده  های چوبی ذاکریان
کدپستی:9717896191   تلفن: 09155617385 - 32218516

فرآورده های چوبی ذاکریان از دو نفر خانم متقاضی 
بازاریابی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم 
  برخورداری از روابط  عمومی باال 

حداکثر سن 30 سال
متقاضیان نسبت به ارسال رزومه کاری خود به آدرس پستی ذیل 

حداکثر تا تاریخ  97/2/15 اقدام نمایند.

056 - 32454577 - 09303102285
خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی( )حتی برای یک لباس(


