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مرجع پیگیری حصر، شورای 
عالی امنیت ملی است

صفحه 8

انقالب براساس 
فشار مادی، دام است

صفحه 8

احتمال خروج آمريکا 
از برجام باالست

صفحه 8

هیچ قدرتي توان حمله نظامي 
به ايران را ندارد 

صفحه 8

انتظار و معجزه ای 
به نام امید

سالروز  و  شعبان  نیمه  های  جشن 
ولی  حضرت  دوازدهم،  امام  میالد 
کشورمان  سراسر  در  )عج(  عصر 
خراسان  عرصه  این  در  شد،  برگزار 
جنوبی نیز از استان های پیشتاز بود 
و در این روزها شور و نشاط خاصی 
به خود گرفته بود. هر چه پیش تر 
و  انتظار  غریب  حس  رویم  می 
عطش آمدن منجی در جشن هایی 
که به مناسبت این ایام و به صورت 
خودجوش و مردمی برگزار می شود... 

) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* امین جم

4ديدن موفقیت دانش آموزان از افتخارات من است7جذب 949 معلم، سال تحصیلی آينده 3رونمايی از کتاب » طبس شهری که بود«

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی عنوان کرد:

خیزش قهرمانان  ملی  استان  ا ز  روستاها
    صفحه 3

عکس : اینترنت

 بازديد مقام معظم رهبری از غرفه کوير تاير / ۷

رشد14 درصدی 
جابجايي کاال
 در فروردين سال جاري
صفحه 7

حمايت از کاالی ايرانی 
نیازمند تفاهم دولت و
 بخش خصوصی است
صفحه 7

اعزام ورزشکار پارکور کار 
استان به مسابقات کشوری
صفحه 7

 افتتاح۶ گلخانه زيرزمینی
 در پرديس امیرآباد
 دانشگاه بیرجند
صفحه 7

آسفالت 13 هزار مترمربع
 معابر آرامستان بیرجند
صفحه 7

جناب آقای مهندس رکنی
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را که نشان از درایت و توانایی شما در 
مدیریت بر عرصه کار و امور اجتماعی است ، صمیمانه تبریک عرض 

نموده و از درگاه ایزد منان سربلندی و توفیق روز افزون تان را 
در مسئولیت خطیر پیش رو آرزومندیم.

مجمع نمایندگان کارگران خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس رکنی
مدیرکل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 خراسان جنوبی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را که نشان از درایت و 
توانایی شما در مدیریت بر عرصه کار و امور اجتماعی 
است، صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان سربلندی و توفیق 

 روز افزون تان را در مسئولیت خطیر پیش رو آرزومندیم.
روابط عمومی انجمن صنفی کارگران و استادکاران شهرستان بیرجند

مجری طرح های عمرانی سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی در نظر 
 دارد: ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی با اتصاالت پیچ و مهره ای

 ساختمان های اداری حوزه و پایگاه های مقاومت بسیج در سطح استان را به سوله سازان 
واجدشرایط و دارای پروانه از صنعت و معدن واگذار نماید. لذا از کلیه تولید کنندگان 
دعوت می شود از شنبه 97/02/15 لغایت سه شنبه 97/02/25 جهت دریافت و عودت 
اسناد به آدرس: بیرجند، بلوار جماران ، نبش خیابان عبدالعلی بیرجندی، معاونت 
مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی مراجعه و یا با شماره 

32923704-056 تماس حاصل نمایند. 
بدیهی است تحویل اسناد هیچگونه حقی را متوجه پیشنهاد دهندگان نمی نماید و 
کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده 

برنده مناقصه خواهد بود.
مجری طرح های عمرانی سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی

آگهـی مناقصـه

 پدر خوبم از آن سحر بارانی که سبکبال پر گشودی  
 و ترانه وداع خواندی و از آن صبح پرالتهاب که قایق

 زندگی مان را در تالطم امواج روزگار بی ناخدا گذاشتی
 دو سال می گذرد.

دوازده اردیبهشت که مزین به نام معلم است و یادآور 
خاطرات شیرین درس و مدرسه و تعلیم و تربیت ، دیگر 

تنها با دلخوشی مرور یادمان های تو سپری می گردد و همه 
دانستند که تقارن عروج غریبانه ات با این روز بی سبب نبود.

دومین سالگرد  درگذشت عزیزمان 

شادروان حاج ابوالفضل رشیدی 
را به یاد تمام مهربانی هایش گرامی می داریم. روحش شاد و جایگاهش بهشت برین باد

خانواده رشیدی

رفتی ای جان پدر، اما مقامت ماندنی ست
لب فروبستی، ولی شور کالمت ماندنی ست
ز آدمی باقی نماند در جهان جز نام نیک 
در میان ما همیشه ، زنده نامت ماندنی است

سه سال می گذرد که دیگر طنین صدای گرمت 
در فضای خانه نمی پیچد و هنوز ناباورانه جای 

خالی ات را با چشمانی اشک آلود نگاه می کنیم. 
چه سخت و جانکاه است فراق کسی که یاد و روحش 
همیشه در کنار ماست و او خود نیست. یادت همیشه 
در دل ما زنده می ماند. با ذکر صلواتی به روح پاکش 

یاد و خاطره اش را گرامی می داریم.

از طرف همسر و فرزندان شادروان دکتر زنگوئی

جناب آقای مهندس عباس رکنی
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

جامعه و قشر عظیم مرزنشینان از انتصاب شایسته جناب عالی با توجه به خصایل و امتیازات 
برجسته مبنی بر تخصص و توانمندی و مدیریت واالیی که حاصل سال ها مسئولیت اجرایی 

در سمت های مختلف می باشد بسیار خوشحال و امیدوارند، ضمن تبریک به مناسبت
 توفیق خدمتگزاری در این استان و مردمان خوب آن، مزید توفیقات شما را در سنگر جدید

 از پیشگاه خالق یکتا مسئلت می نماییم.

اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی

سرکـار خـانم حمیـدی
مدیر محترم دبیرستان دخترانه نمونه کاشی نیلوفر

سالم بر شما که همیشه نمونه اید و در ذهن ما ماندگار
 با تبریک روزتان دست شما و تک تک دبیران دلسوز مدرسه را بوسیده

 و قدردان زحمات شما عزیزان هستیم.

یلدا نجار باشی، سارا زین العابدینی، پارمیدا مینویی، کیانا مومن زاده

شانزدهمین سالگرد  درگذشت ناباورانه عزیزان مان

 زنده یاد غالمرضا فرسادی 
و مادر بزرگ مان مرحومه کنیز دّری گیو

 با ذکر فاتحه و صلواتی یادشان را گرامی می داریم. 
روحشان شاد 

همسر ، فرزند و نوه ها 

يادبـود 

قابل توجه شهروندان عزیز بیرجند : به مناسبت هفته شوراها سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند آقای دکتر تقی زاده رئیس محترم شورای اسالمی شهر بیرجند خواهند بود.

در اجراي ماده 164 قانون کار و آیین نامه مربوط به انتخاب اعضاي هیئت هاي حل اختالف 
مصوب  87/9/2  اسامي نهایي داوطلبان نمایندگي کارفرمایان در هیئت حل اختالف شهرستان 

بیرجند به شرح ذیل اعالم مي گردد:
1-رضا علیزاده بیرجندي   2-  حسن رضا نجات   3- حمیدرضا يوسفي 

 4-  مجیدرضا لر                                5- علی جعفرپور مقدم     
بدینوسیله از کلیه مدیران واحدهاي بخش خصوصي )اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل و یا 
مدیران مسئول و کارگاه هاي مشمول قانون کار که داراي شخصیت حقوقي هستند( و باالترین 
مقام دستگاه هاي دولتي یا مدیرعامل یا یکي از اعضاي هیئت مدیره هر یک از شرکت هاي 
دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غیردولتي )ادارات، موسسات دولتي، موسسات یا نهادهاي 
عمومي غیردولتي و شرکت هاي دولتي که داراي کارگر مشمول قانون کار هستند و راساً بدون 
 دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده مي نمایند( دعوت به عمل 
مي آید براي شرکت در مجمع مدیران که به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئت حل 
اختالف تشکیل خواهد شد، حداقل سه روز قبل از تشکیل مجمع و برگزاري انتخابات مراتب 
 درخواست خود را به همراه مدارك و مستندات موید شرایط مذکور حضوراً به مدیریت تعاون ،

 کار و رفاه اجتماعي شهرستان بیرجند تسلیم نمایند.
ضمناً هر یک از کارگاه هاي موضوع فوق صرفاً مي توانند یک نفر از مدیران خود را براي شرکت 

در مجمع مدیران معرفي نمایند. 
زمان برگزاري مجمع مديران : شنبه مورخ  97/2/15  

 مکان: میدان قدس بین پاسداران 22و24 - مدیریت  تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان بیرجند
زمان برگزاري انتخابات : ساعت10صبح روز دوشنبه 24 /1397/2 

 مکان  : معصومیه - بلوار شهداي عبادي- سالن آمفي تئاتر  اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان
 

قابل توجه مدیران ) مدیران عامل ، اعضاي هیئت مدیره و مدیران مسئول (
استان خراسان جنوبي

روابط عمومي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت 

کربالیی محمدحسین ظهوری )معلم بازنشسته(
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 
امروز پنجشنبه 9۷/2/13 ساعت 15 الی 1۶ از محل سالن غسالخانه 
برگزار می گردد. ضمنا مراسم سومین روز آن عزیز از دست رفته شنبه 
 9۷/2/15  از ساعت 1۶ الی 1۷ در محل هیئت حسینی برگزار می شود.

خانواده های: ظهوری ، گلدانی و سایر بستگان
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دوره بازپرداخت وام ازدواج افزایش یافت

هیات مدیره بانک ملت، مبلغ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را از ۱۰۰ میلیون ریال به ۱۵۰ میلیون ریال و دوره بازپرداخت را 
نیز به ۶۰ ماه افزایش داد. بر اساس تصویب نامه هیات مدیره این بانک، مدت زمان بازپرداخت اقساط تسهیالت قرض الحسنه 
پرداختی به زوج های جوان نیز از ۴۸ ماه به ۶۰ ماه افزایش خواهد یافت.

انتظار و معجزه ای به نام امید    
*   امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... هر چه پیش تر می رویم 

در  منجی  آمدن  عطش  و  انتظار  غریب  حس 
جشن هایی که به مناسبت این ایام و به صورت 
تر  نمایان  برگزار می شود  و مردمی  خودجوش 
می گردد شاید عظیم ترین جلوه های این شور 
به  جمکران  مقدس  مسجد  در  امسال  عظیم 
منصه ی ظهور رسید در سایر نقاط کشور و از 
تفاوت محسوس  این  نیز  جمله خراسان جنوبی 
انتظار  فلسفه  امسال  مراسم  در  جمله  از  بود، 
سخنرانی  بر  عالوه  و  گرفت  قرار  توجه  مورد 
غیبت  و  )عج(  زمان  امام  زندگی  خصوص  در 
ظهور  تمهیدات  و  انتظار  موضوع  حضرت،  آن 
و  سرایان  ترانه  شعرا،  روحانیون،  توجه  مورد 
امام زمان  برگزارکنندگان قرار گرفت. منتظران 
)عج( و ناجی موعود در سرتاسر جهان به آینده 
خوشبین هستند زیرا به وعده های الهی عقیده 
داشته و می دانند کسی خواهد آمد و زمین پر از 
عدالت خواهد شد. از سرمایه های مهم زندگی، 
امید است که مایه حیات ، نشاط و پویایی می 
باشد. انتظار برای ظهور منجی در عالم، موجب 
امید به آینده ای روشن و سراسر شور و اشتیاق 
و  هزار  تاریخ  طول  در  و  پیوسته  شیعه  است. 
چهارصد ساله، به انواع بالها و سختی ها گرفتار 
و  بزرگ  نیرویی  عنوان  به  آنچه  اما  است  شده 
ایستادگی و تسلیم  به  را  او  استوار،  پشتوانه ای 
نشدن و حرکت و تالش واداشته، امید به آینده 
سبز مومنان و دین باوران بوده است؛ آینده ای 
باشد. تر  نزدیک  تواند  می  و  است  نزدیک  که 

فراهم کردن زمینه  راستای  به همین جهت در 
شعبان  هستند.نیمه  تالش  در  همواره  ظهور 
امسال نیز نشان داد مردم روز به روز مشتاق تر 

و چشم انتظار تر برای فرج می شوند.
به امید روزی که انتظار هزاران ساله بشر به سر 
رسد و با ظهور امام  زمان)عج(  بهار  راستین 
رخ  محمدی  ناب  اسالم  سایه  زیر  بشر  زندگی 

نماید. 

اخذ عوارض از هر پیامک لغو شد؛ 
»10 ریال«  هایی که برمی گردند

حقی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اخذ مبلغ ۱۰ ریال 
بابت عوارض ارسال هر پیامک در سال ۹۷ پشتوانه 
قانونی ندارد و تمامی وجوه دریافتی در سال جاری به 

مشترکان بازگردانده شود.

بانک ها از باال تا پایین داللی می کنند
نماینده مردم همدان با اشاره به این که اگر می خواهیم 
کاالی ایرانی حمایت شود با این وضعیت بانک ها 
کاالی ایرانی حمایت نمی شود، یادآور شد: بانک ها از 
باال تا پایین داللی می کنند و اگر کسی وام بگیرد 
زندگی او را فنا می کنند. سرمایه داری که کارخانه راه 
انداخته برای مبارزه با بانک به کارگر فشار می آورد، 

همین باعث تعطیلی کارگاه ها شده است.

اختصاص 1۳۵0 میلیارد تومان 
برای پرداخت خسارت کشاورزان

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، از اختصاص 
هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت ۱۰۰ درصدی 
خسارت بیمه شدگان محصوالت کشاورزی خبر داد. 
طهماسبی اظهار داشت: در بودجه سال جاری، یکهزار 
و ۳۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت ۱۰۰ درصدی 
خسارت بیمه شدگان محصوالت کشاورزی در سال 

زراعی جدید پیش بینی شده است.

حذف شرط خانه اولی برای 
تسهیالت در بافت فرسوده

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران 
تسهیالت  دریافت  برای  اولی  خانه  شرط  گفت: 
است  شده  برداشته  فرسوده  بافت  در  مسکن 
هوشنگ عشایری گفت: خوش بختانه جلسه شورای 
عالی پول و اعتبار تشکیل شد و کاهش نرخ سود 
تسهیالت    بانکی در بافت فرسوده  از ۸ درصد به ۶ 

درصد کاهش پیدا  کرده است.

گرانی اخیرسایپا قانونی است
مدیرعامل سایپا در خصوص اینکه افزایش قیمت 
شورای  صنعت  وزارت  سوی  از  سایپا  محصوالت 
رقابت تأیید نشده است، گفت: این افزایش قیمت با 
تأیید مراجع ذی صالح انجام شده و قطعی است. 
سال   ۳ در  سازان  خودرو  اینکه  بیان  با  جهرودی 
گذشته افزایش قیمت آن چنانی نداشته اند افزود: 
از قبل عید، در کالن ترین مراجع تصمیم گیری 
صنعت خودروسازی کشور در خصوص افزایش قیمت 
خودروها بحث و تبادل نظر شد و در نهایت تصمیم بر 
این شد تا افزایش قیمت ها به بعد از عید موکول شود.

تصمیم مهم دیوان عدالت اداری 
در مورد پدیده شاندیز

یک مقام آگاه گفت جهت قانونمند شدن فعالیت های 
بدوی  رای  در  اداری  عدالت  دیوان  پدیده،  شرکت 
ابطال تصمیم کمیسیون تقویم جهاد کشاورزی استان 
خراسان رضوی مرتبط با طلب عوارض تغییر کاربری 
به میزان اصل طلب معادل ۶۱۰ میلیارد تومان و با 
جرائم تاخیر معادل تقریبی ۱۰۰۰ میلیارد تومان را 
صادر و ابالغ کرد.وی خاطرنشان کرد: این اقدام به 

نفع سهامداران و شرکت پدیده می باشد.

اخذ مالیات بر واحدهای 
مسکونی منتفی شد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اخذ مالیات 
بر واحدهای مسکونی به دلیل شرایط رکودی عمال 
منتفی شده است. هدف ما در مجلس این بود که 
بحث ایجاد یک بازار مبتنی بر تقاضای غیر منطقی 

را بتوانیم مدیریت کنیم.

سرمقاله

گرانی لبنیات در کل کشور غیرقانونی است 

سازمان  غذایی  مواد  و  کشاورزی  محصوالت  بر  نظارت  مدیرکل 
قیمت  خودسرانه  افزایش  تولیدکنندگان،  و  مصرف کنندگان  حمایت 
رستمی  علیرضا  دانست.  غیرقانونی  را  پرمصرف  لبنی  فرآورده های 
اولویت اول  لبنی پرمصرف جزو کاالهای مشمول  گفت: فرآورده های 
تغییرات  و  است  یارانه ها  هدفمندسازی  ستاد  مصوبه  موضوع  کاالیی 
انجام  مصوبه  این  در  مصرح  فرآیند  مطابق  باید  اقالم  این  قیمت 
شود. وی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و 
بازار  پایش مداوم  و  با رصد  استانها  سازمان صنعت، معدن و تجارت 
فرآیند  طی  بدون  که  را  واحدهایی  تخلف  گزارش  لبنی  فرآورده های 
مذکور و کسب مجوزهای الزم نسبت به افزایش قیمت اقدام کرده اند 
و  حکومتی  تعزیرات  سازمان  به  گرانفروشی  تخلف  پرونده  درقالب 

ادارات کل استانی ارسال کرده است.

مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده است

سازمان  گفت:  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت  معاون  نوابی،  محمود  سید 
قیمت  افزایش  موضوع  به  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت 
نوابی  محمود  سید  کند.  می  رسیدگی  باشد  مجوز  بدون  اگر  خودروها 
گفت:  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان  رئیس 
کمتر  خودروهای  قیمت  افزایش  برای  مجوزی  هیچ  رقابت  شورای 
 ۵۰ از  بیشتر  خودرهای  درباره  و  نکرده  صادر  تومان  میلیون   ۵۰ از 
اعالم  اساس  بر  اینکه  با  است.  نشده  تومان هم مجوزی صادر  میلیون 
شورای کار، 2۰ درصد به دستمزدها اضافه شده، باید سهم این افزایش 
از  حمایت  سازمان  رئیس  شود.  مشخص  خودرو  قیمت  بر  دستمزد، 
معامالت  به  سازمان  این  کرد:  تاکید  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف 
ناشی  قیمت ها  افزایش  برخی  و  نمی کند  خودروهای دست دوم ورود 

از این نوع معامالت است.

هزینه روادید اربعین به یورو شد 

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی از تصویب اکثر بندهای پیش نویس 
پیاده روی  برگزاری مراسم  برای  ایران و عراق  نامه همکاری  تفاهم 
اربعین حسینی خبر داد.  حیدری مدیرکل امور مرزی وزارت کشور گفت: 
پیش نویس تفاهم نامه همکاری ایران و عراق در اربعین حسینی در 
۹ بند تدوین شده است، در عمده محورهای تفاهم نامه توافق حاصل 
شد اما سه مورد ذیل بندهای این تفاهم نامه خارج از اختیارات تصمیم 
گیری هیات عراقی بود و برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به دولت 
عراق ارجاع داده و پیگیری این امر به سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در عراق و هیات دولت این کشور محول شد. وی درباره نحوه پرداخت 
هزینه روادید گفت: ایرانیان با پرداخت معادل ریالی هزینه به سفارت 
عراق، می توانند روادید خود را دریافت کنند و در مقابل بانک مرکزی 
معادل مبلغ ریالی روادید را به یورو به سفارت عراق تحویل خواهد داد.

احتمال افزایش حقوق کارمندان تا 2۰ درصد
تا  شش  بین  افزایش  برای  دولت  مصوبه  از  پس 
مجلس  جاری  سال  در  کارکنان  حقوق  درصدی   ۱2
است.  گرفته  بودجه  حقوقی  تبصره  اصالح  به  تصمیم 
با  آمده  قانون  متن  در  که  آنچه  می گویند  نمایندگان 
این شرایط  در  است.  متفاوت  بوده  آنچه که هدفشان 
کارمندان  حقوق  حداقل  مجلس  اصالحیه  تصویب  با 

افزایش می یابد. 2۰ درصد  تا 
الیحه  در  دولت  درصدی   ۱۰ تا  پنج  بین  پیشنهاد 
در  کارمندان  حقوق  افزایش  برای  امسال  بودجه 
روالی  پیش برد  برای  در مجلس  به بحث هایی  نهایت 
شد.  منتهی  حقوق  پلکانی  افزایش  و  قبل  از  متفاوت 
رده های  حقوق  باید  دولت  که  بودند  معتقد  نمایندگان 

افزایش  بیشتر  دارند  کمتری  دریافتی  که  پایین تر 
رشد  از  دارند  باالتری  دریافتی  که  رده هایی  و  داده 
به  باشند.  برخوردار  صفر  به  نزدیک  حتی  یا  و  کمتر 
با  که  مصوبه ای  در  دولت  جاری  سال  در  صورت  هر 
مشخص  را  حقوق  افزایش  بود،  وزیران  هیات  حضور 
و تصویب کرد که بین شش تا ۱2 درصد افزایش یابد 
و در این حالت حداقل حقوق کارکنان یک میلیون و 
یعنی هیچ کارمند دولتی کمتر  باشد  2۰۰ هزار تومان 

نکند.  دریافت  این  از 
اعالم این مصوبه در پایان هفته گذشته با واکنش هایی 
از سوی نمایندگان مجلس همراه شد و گفتند که این 
باید حقوق کارکنان  اقدام دولت برخالف قانون بوده و 

از سازمان  پیگیری ها  داد.  افزایش  2۰ درصد  را حداقل 
از  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  و  بودجه  و  برنامه 
این حکایت داشت که دولت خالف قانون عمل نکرده 
آمده  بودجه  قانون   )۱2( تبصره  در  که  آنچه  طبق  و 
طوری  به  است  کرده  اقدام  حقوق  افزایش  به  نسبت 
در  و  باشد  درصد   2۰ رشد  حداکثر  شده  تاکید  که 
همین دامنه نیز تغییرات اعمال شد. در عین حال که 
اداری  انصاری -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
و استخدامی- اعالم کرد که در حقیقت افزایش حقوق 
کارکنان تا ۱۶ درصد است نه ۱2 درصد، چرا که حداقل 
حقوق از یک میلیون و ۳۵ هزار تومان به یک میلیون 

و 2۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

جزئیات افزایش قیمت آب و برق
وزیر نیرو گفت که با توجه به اینکه در سبد هزینه خانوار 
مصرفی  هزینه  از  تنها  سرجمع  برق  و  آب  هزینه  شهری 
دخانیات کمی بیشتر است و از مابقی مصارف کمتر دیده 
شده بر اساس تصمیم هیات دولت برای سال ۹۷، هفت 

درصد به قیمت آب و برق اضافه خواهد شد.
رضا اردکانیان با بیان این که در بخش برق ۵۰ درصد مشترکان 
کمتر از ۱۴۸ کیلووات ساعت در ماه مصرف می کنند، گفت: 
۳۰ درصد دیگر مشترکان بین ۱۴۸ تا 2۴۵ کیلووات ساعت 
در ماه مصرف دارند یعنی ۸۰ درصد جمعیت در حد الگوی 
مصرف هستند. وی ادامه داد: هر شهروند ایرانی در ماه در 
هزینه زندگی خود تنها ۱2۴۷ تومان برای برق بیشتر هزینه 
خواهد کرد. در بخش آب نیز باید گفت که میزان افزایش 
بسیار کم است. وی تصریح کرد: به طور کلی درحوزه آب و برق 
۵۰ درصد مشترکان هر خانواده حدود ۷۰۰ تومان و ۳۰ درصد 

مشترکان هر خانواده ۱۷۰۰ تومان پرداخت خواهند کرد یعنی در 
مجموع برای هر نفر 2۰۰ تا ۵۰۰ تومان جمع هزینه آب و برق 
خواهد شد. وی با بیان این که سعی ما این است تا بر اساس 
سیاست های عمومی دولت به ویژه تاکیدات رئیس جمهور، 

کنیم،  تنظیم  با هدف مدیریت مصرف  را  برنامه های خود 
گفت: از سال ۵۷ تا پایان ۹۶ ظرفیت تولید ۱۱ برابر پیک 
مصرف، ۱۵ برابر برق رسانی به روستاها ۱۳ برابر شده اما قیمت 
ثابت نرخ فروش برق سال ۱۳۹۰ کمتر از نصف شده است که 

باید این مساله اصالح شود در غیر این صورت با چالش های 
زیادی در این حوزه مواجه خواهیم شد. وی در بخش دیگری 
از صحبت های خود گفت: یکی از برنامه های وزارت نیرو این 
است که امسال از فارغ التحصیالن نخبه و ممتاز کشور در هر 
سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های 
فنی و مهندسی و رشته هایی که می تواند به مدیریت مصرف 

کمک کند همانند علوم اجتماعی استفاده کند.
وی با بیان این که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح 
و موافقت نهایی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا 
موفق شدیم تا تعداد سهمیه ۳۰ نفر در سال از امریه را برای 
افزایش  آینده  در سه سال  نفر  به ۹۰۰  مشمولین سربازی 
دهیم. به عبارت دیگر قرار شده تا در هر سال ۳۰۰ نفر از اوایل 
تیرماه وارد مجموعه وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه 

این وزارتخانه شوند.

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند

از کلیه موسسین و اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره  موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( 
بیرجند دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 97/2/29 راس ساعت 
20/۳0 در محل دفتر موسسه واقع در بیرجند، خیابان حکیم نزاری، بین حکیم نزاری 

8 و 10 برگزار می شود، حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه: 

1- تصمیم گیری در خصوص تاسیس شعب 2- تصمیم گیری در خصوص کشوری شدن موسسه                               

هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند
                      با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی  

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند

از کلیه موسسین و اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره  موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( 
بیرجند دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 97/2/29 راس ساعت 20/۳0 
در محل دفتر موسسه واقع در بیرجند، خیابان حکیم نزاری، بین حکیم نزاری 8 و 10 

برگزار می شود، حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل 3- تصویب 
صورت های مالی سال 1396 4- انتخاب اعضای هیئت مدیره                         

 هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند 
                                 با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

آگهی دعوت جلسه هیئت مدیره مورخ   97/2/29 
موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند

از کلیه موسسین و اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره  موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( 
بیرجند دعوت می شود در جلسه هیئت مدیره  مورخ 97/2/29 که راس ساعت 20/30 در محل 
دفتر موسسه واقع در بیرجند، خیابان حکیم نزاری، بین حکیم نزاری 8 و 10 برگزار می شود، 

حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه: 1-  تعیین مدیرعامل

هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )س( بیرجند 
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

انسان بزرگ نمی شود جز بوسیله فکرش، شریف نمی شود جز به واسطه 
رفتارش و قابل احترام نمی گردد جز به سبب اعمال نیکش.

تقدیم به شما که شایسته احترامی  

مادر عزیزمان فاطمه کبری دستگردی 
روز معلم  بر تو که بهترینی مبارک 

فرزندانت: نسرین، بیتا، محمد، مهدی، ایمان

روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته ای است که در 
طول تاریخ در عرصه تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار را 

به نمایش گذاشته اند.

 پدر و مادر عزیزمان راضیه آمالی و سعید حامی  
روزتان مبارک

فرزندان تان : امیر و عاطفه

آگهی مزایده اموال غیر منقول موضوع  ماده 34- اصالحی قانون ثبت

ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت دویست و هشت ممیز چهل و یک صدم مترمربع )208/41( به شماره 
پالک چهار هزار و سیصد و یازده فرعی )4311( از پالک یک - اصلی واقع در سرایان دارای حدود: شماال به طول 
شش متر و سی و پنج سانتی متر دیوار به دیوار پالک یک اصلی شرقا به طول بیست و پنج متر و هشتاد سانتی 
متر دیواریست به پالک هزار و صد و چهل فرعی باقیمانده جنوبا به طول ده متر و بیست و پنج سانتی متر درب و 

دیواریست به خیابان هفت تیر 10 به طول بیست و چهار متر و هفتاد سانتی متر دیوار مشترک با پالک هزار و صد و چهل فرعی حقوق 
ارتفاقی ندارد به نام آقای امیر یگانه فرزند یحیی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است و به موجب سند رهنی شماره نوزده هزار 
و دویست و نود و شش )19296( دفتر اسناد رسمی شماره سی و چهار سرایان به تاریخ بیست و هفتم مرداد نود و دو به مدت پنجاه 
و پنج ماه جمعا در قبال مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال در رهن و وثیقه بانک ملت قرار گرفته است. لذا بستانکار مستند به ماده 
34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجراییه علیه نامبرده را نموده که پرونده تحت کالسه فوق در 
اجرای ثبت سرایان تشکیل و اجراییه صادره به مدیون وفق ماده 18- آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان 
مربوطه گواهی شده است به دلیل اینکه متعهد ظرف 10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خود را تودیع ننموده به تقاضای 
بستانکار و پس از طی تشریفات قانونی ملک مذکور با این مشخصات بوسیله کارشناس منتخب که برابر ماده 102- آیین نامه اجرا تعیین 
شده بود جمعا به مبلغ هشتصد و نود و سه میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال )893/820/000( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر قطعی گردیده و پالک فوق الذکر در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در قبال طلب بستانکار 
در روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه نود و هفت )97/2/31( از ساعت نه صبح الی دوازده ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک 
سرایان از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده شروع و به باالترین مبلغی که پیشنهاد داشته 
باشد واگذار خواهد شد و هزینه های مربوط به نقل و انتقال ملک و سایر هزینه های احتمالی از قبیل دارایی و شهرداری و غیره که مبلغ 
آن مشخص نمی باشد بر عهده برنده مزایده خواهد بود و هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 

االجرا وصول خواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/2/1۳        محمود جهانی مهر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سرایان

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
مبلغ  پرداخت  به  محکوم  فرزند محمد  آقای حسین سیروسی  اجرایی  پرونده کالسه 962265  در  اینکه  به  نظر 

167/032/864 ریال در حق آقای هاشم بنی اسدی و مبلغ 7/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی 
محکوم علیه 100 سهم 100 مترمربع از کل 796 سهم ششدانگ عرصه و اعیان در حاشیه معبر به نشانی بیرجند بلوار امام رضا )ع(، 
نبش امام رضا )ع( 22 معرفی و توقیف و به مبلغ 850/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 
1397/3/12 از ساعت 9 الی 9/30  صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  10 درصد مبلغ پیشنهادی 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده 
به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به 
 www.dadkj.ir عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

قابل مشاهده می باشد. 
مهدی چاپاری- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند
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رونمایی از کتاب » طبس شهری که بود«
معماری  عنوان  با  کتاب  این  رسید.  چاپ  “به  بود  که  شهری  “طبس  کتاب  جلد  سیما-سومین  و  صدا 
وشهرسازی، پس از 20 سال انتظار چاپ و با حضور مسئوالن رونمایی شد.500 جلد از این کتاب به چاپ 
ادارات رسیده و قرار است با قیمت 110 هزارتومان برای اولین بار درنمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شود. رسمی  کارمندان  از  یکی  سالم،من  با 

اواخر  را  اجتماعی  تامین  بیمه  دفترچه  هستم 
پیشخوان  دفتر  به  تعویض  جهت  گذشته  سال 
برگ  آخرین  تا  را  دفترچه  اعتبار  بردم،معموال 
زده  اعتبار  ماه   2 مدت  برای  ولی  میشد  ثبت 
بودند که متصدی مربوطه اظهار داشته به دلیل 
اینکه دفترچه زودتر از موعد تعویض شده،مدت 
احتماعی محدود  تامین  برابر بخشنامه  را  اعتبار 
دل  از  مردم  بگه  بهشون  نیست  کردند.یکی 
طرفی  نمیکنند،از  مراجعه  پزشک  به  خوش 
وقتی به پزشک مراجعه میکنی یک برگه برای 
ویزیت و دارو یکی برای آزمایش مینویسه و روز 
بعد هم جواب آزمایش را نشون میدی یک برگ 

دیگر هم مینویسه.گناه مردم چیه
915...905

جهاد  محترم  وزیر  نامه  پیرامون  اگر  آوا  سالم 
کشاورزی که در روزنامه آوا مورخ 9۶/1/1۶ درج 
شده بود گزارشی تهیه می کردی االن آقایان از 
پشت تریبون مانور نمیدادن که ادارات دولتی در 
می  سبقت  همدیگه  از  دارند  ها  حقوق  افزایش 
برخی  نامتعارف  حقوقهای  درمورد  لطفا  گیرند 
می  افزایش  ضابطه  بدون  ساله  هر  که  ادارات 
یابد پیگیری و شفاف سازی کن وحق کارمندان 

مظلوم جهاد کشاورزی را بگیر.
915...7۶7
مطالبات  اینکه  از  سالم.  آوا  مردمی  روزنامه 
پیگیری می کنی ممنونم در خبرهای  را  مردم 
موضوع فرودگاه شکاری خور و حضور آن را در 
بسیار مهمی  این موضوع  اتفاقا  بیرجند خواندم 
معامله  به قیمت  را  امنیت شهر  دارند  است که 
معاوضه  کشور  های  فرودگاه  شرکت  در  زمین 
مطرح  قبل  مدتها  از  موضوع  این  کنند  می 
فرودگاه  پروازهای  از  یکی  در  حتی  و  هست 
که استاندار قبلی آقای پرویزی را دیدم شخصا 
که  هم  ایشون  و  گفتم  ایشان  به  هم  خودم 
دارم  گفت  داشت  اشراف  موضوع  به  کامال 
باالدستی  مراجع  طریق  از  کنم  می  پیگیری 
مسوولین  واقعا  شاید  نشود  انجام  کار  این  که 
فرودگاه شکاری  دانند که حضور  نمی  مربوطه 
مسافربری  فرودگاه  یک  در  نظامی  منطقه  و 
متولی  ما  استان  آیا  اصال  و  ؟  معناست  چه  به 
امنیتی ندارد که در این خصوص اظهار نظر کند 
شهروندان  من  است  کرده  تائید  و  دارد  اگر  و 
با اطالعات کم خودم هم می گویم محاسبات 
پشت  های  بازی  بخاطر  لطفا   . است  اشتباه 
امنیت  با  پایتخت  در  مسوولین  برخی  صحنه 
آوا  روزنامه  اگر  نکنید  بازی  استان  مرکز  مردم 
آسیب  منطقی  دالیل  با  حاضرم  دانستید  الزم 

های این موضوع را برایتان شرح دهم
ارسالی به تلگرام آوا

ما مردم استان خراسان جنوبی بیگانه پرستیم برای  
 معاونان و مدیر کل هایی که از استان های دیگر

نخبه  خودمان  اما  داریم  را  ها  بهترین  آیند  می   
استانی و بهترین مدیران توانمند و دلسوز را داریم 
ولی برایشان هیچ فرش قرمزی پهن نمی کنیم 

و از مدیریت و توانمندی آنها استفاده نمی کنیم.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم. آوا از شهرداری و مسئوالن زحمتکش تشکر 
می کنیم واقعا نهایت زحمت را در ایام شعبانیه و 
جشن ها کشیدند مخصوصا جشن شب میالد امام 

زمان که سنگ تمام گذاشتند.
ارسالی به تلگرام آوا

آوا یکی از دالیل پخش شدن زباله ها در سطح 
شهر همین زباله گردها هستند که در حین انجام 
کارشان زباله ها را در اطراف سطل ها می اندازند 
رفتگرهای  توسط  نظافت  از  بعد  هم  کار  این  و 
به  شهر  مسئوالن  شود.  می  انجام  شهرداری 
نام شهر تمیز  اگر می خواهند  خصوص شهردار 
و  برنامه  سریعا  باید  کنند  حفظ  بیرجند  برای  را 

اقدامی انجام دهند.با تشکر از شهرداری
ارسالی به تلگرام آوا

 جوابیه  سازمان تعزیرات حکومتی

با سالم. احتراما  در خصوص مطلبی که یکی از 
همشهریان محترم در روزنامه یکشنبه 97/2/9 در 
ستون پیام شما  پاراگراف ششم عنوان نمودند چرا 
اتحادیه قالی شویی صراحتا در جواب دوبار شکایت 
از قالی شویی به خاطر پارگی قالی و عدم پاسخ گو 
ذیل  جوابیه  است  قالی شویی  خواهشمند  بودن 
درج گردد: اوال سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه 
را  قوانین و مقررات  به تخلفات مطابق  رسیدگی 
ارسالی  شکایات  و  گزارشات  به  و  دارد  عهده  به 
حدود  در  حقوقی  و  حقیقی   اشخاص  سوی  از 
اتحادیه  ثانیا  نماید.  می  رسیدگی  خود  صالحیت 
های صنفی زیر نظر اتاق اصناف فعالیت  دارند  می 
توان با مراجعه به اتحادیه مربوطه طرح  شکایت 
نمایند. ثالثا چنانچه همشهریان محترم از خدمات 
دریافتی از واحدهای صنفی از جمله قالی شویی و 
... شکایت دارند می توانند شکایت خود را به اتاق 
اصناف معاونت بازرسی و نظارت یا سامانه 124 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا سامانه 135 
مشخصات  اعالم  با  حکومتی  تعزیرات  سازمان 
بررسی و  تا  نمایند  آدرس دقیق طرح شکایت  و 
قرار گیرد. در هر حال همشهری  مورد رسیدگی 
محترم می تواند از طرق قید شده اقدام و با دادن 
طرح  و  مربوطه  شویی  قالی  کامل  مشخصات 
سامانه  با  تماس  یا  حضوری  صورت  به  شکایت 

های ثید شده اقدام تا پیگیری الزم انجام پذیرد .

خیزش قهرمانان ملی استان از روستاها
رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان عنوان کرد:

روزنامه  هفته  این  ورزشی  صبحانه  موضوع  حسینی- 
آوای خراسان جنوبی، بازی های بومی محلی و ورزش 
100 ساله  استان  سابقه  بود. ورزشی که در  روستایی 
دارد و هنوز هم عده ای در روستاها فرهنگ این بازی 

ها را زنده نگه داشته اند.
شفیعی رئیس هیئت بازی های بومی محلی و ورزش 
روستایی استان، با بیان این که هدف از این ورزش در 
ادامه  ایجاد، نشاط، شادابی و سالمت است،  اول  نگاه 
اند،  شده  مطرح  اجتماعی  های  آسیب  اگر  امروز  داد: 
نشان می دهد یک جای کار می لنگد و یکی از آن ها 
بی توجهی به ورزش است. اگر به ورزش و زیرساخت 
های آن در استان بیشتر توجه می شد، امروزه کمتر با 

بودیم. اجتماعی مواجه  آسیب های 
وی به سابقه باالی بازی های بومی محلی در استان 
برخی  ها  سال  این  از  پس  هنوز  افزود:  و  کرد  اشاره 
در  بهار  فصل  مخصوصا  ها  مناسبت  در  ها  ورزش 
ورزش   ، دلیل  همین  به  شوند.  می  برگزار  روستاها 
روستایی، ورزشی است که جا برای کارکردن و حرف 

برای گفتن خیلی زیاد دارد.
ورزشی  های  هیئت  اکنون  که  این  بر  تاکید  با  شفیعی 
کرد:  اضافه  چرخانند،  می  را  استان  ورزش  که  هستند 
نقش  اداری  امور  در  شاید  جوانان  و  ورزش  کل  ادارات 
داشته باشند، ولی آنطور که باید، نبودند و این هیئت ها 

هستند که داوطلبانه و با دست خالی کار می کنند.
روستایی  ورزش  هیئت  ریاست   94 سال  از  که  وی 
قانون  تصویب  با  کرد:  خاطرنشان  دارد،  برعهده   را 
مقداری   ، افزوده  ارزش  بر  مالیات  از  بودجه  تخصیص 
اوضاع بودجه ای بهتر و کمک کننده ای برای ورزش 

در کشور شد.

زیرساخت ورزش روستایی در استان 
پایین است بسیار 

رئیس هیئت بازی های بومی محلی و ورزش روستایی 
استعدادها در شهرستان  را شناسایی  برنامه اصلی خود 
العاده  ها عنوان کرد و گفت: در روستاها افرادی فوق 
قهرمانی  توانند  می  کدام  هر  که  داریم  استعدادی  با 
برنامه بعدی خود را شناسایی کامل  ملی شوند.شفیعی 
102 رشته ورزش بومی محلی در استان اعالم کرد و 
افزود: از سال گذشته تاکنون در این ورزش حداقل 20 
ملی  در مسابقات  و هم  در شرق کشور  قهرمانی  مقام 
بیشتر کمک  ما  هیئت  وی  گفته  به  است.  شده  کسب 
جشنواره  برگزاری  اعزام،  جمله  از  امور  برخی  کننده 
زیرساخت  وتامین  است،  ورزش  این  از  پشتیبانی  و  ها 
متاسفانه  چند  هر  است.  ورزش  ادارات  عهده  به  ها 
و،   پایین  بسیار  استان  در  روستایی  ورزش  زیرساخت 
خاکی  زمینی  که  ها  داشته  حداقل  از  روستاها  برخی 
است، محروم هستند و یا فضایی برای ورزش خانم ها 

بینی نشده است. پیش 
رئیس هیئت بازی های بومی محلی و ورزش روستایی با 
بیان این که توزیع و احداث سالن های ورزش در استان   
قهرمان  که  روستاها  از  بسیاری  داد:  ادامه  ندارد،  توازن 
پرور و دارای ورزشکار هستند حتی یک سالن ورزشی هم 
ندارند، در حالی که در جایی سالن ورزشی احداث شده 

که شاید یک ورزشکار هم نداشته باشد.
بومی  ورزش  به  افراد  برخی  نگاه  انتقاداز  با  شفیعی 
شود،  انجام  دوانی”  جایی”پله  اگر  افزود:  محلی 
به تمسخر  متاسفانه چون فرهنگ سازی نشده، برخی 
به آن نگاه می کنند. از طرفی فرهنگ سازی هم فقط 
با یک هیئت انجام نمی شود و باید همه با کمک هم 

این کار را انجام دهیم.

تجهیز 66 خانه ورزش روستایی 
در سال 97

و  کرد  اشاره  ورزش  این  قوت  و  ضعف  نقاط  به  وی 
یادآور شد: هنوز خودمان باورمان نشده که این ورزش 
استان  و  ها  خانواده  سالمت  در  تواند  می  نقشی  چه 
در  تاکنون  گذشته  سال  از  که  حالی  در  باشد.  داشته 
در  و  اول  رتبه  در شرق کشور  محلی،  بومی  مسابقات 

کشور رتبه پنجم را کسب کردیم.
رئیس هیئت بازی های بومی محلی و ورزش روستایی 
از خارج  داور  در گذشته همیشه  این که  به  اشاره  با   ،
از استان آورده می شد، ادامه داد: اکنون 45 نفر داور 
و مربی در استان آموزش داده شده تا از ظرفیت آنان 
اسپانسر  نبود  از  تاسف  اظهار  با  شفیعی  کنیم.  استفاده 
از  ما  اعتبارات  دلیل  همین  به  کرد:  بیان  استان  در 
خود ورزشکار، هیئت، فدراسیون یا اداره کل ورزش و 
اعتبار  تامین  برای  نیز  هیئت  شود.  می  تامین  جوانان 

خود از خیران کمک می گیرد.
۶۶ خانه  را تجهیز   97 برنامه عمده خود در سال  وی 
ورزشی در 11 شهرستان با کمک دهیاری ها و ادارات 
از  ها  حداقل  داریم  قصد  افزود:  و  کرد  عنوان  ورزش 
جمله میز پینگ پنگ، دارت، توپ و لباس را از  خود 

کنیم. خریداری  استان 
به گفته وی حداقل هزار و 500 روستا در استان وجود 
دارد و خرید حداقل یک توپ و تور برای هر کدام ، مبلغ 
بسیار هنگفتی می شود و در توان هیئت استان نیست، 

در همین راستا از دهیاری ها تقاضای کمک داریم.

رئیس هیئت بازی های بومی محلی و ورزش روستایی 
با اشاره به این که هر شهرستان تقویمی ورزشی دارد، 
را  برنامه هایی  گوناگون  مناسبت های  به  اضافه کرد: 
می  تامین  را  آن  نیاز  مورد  اعتبارات  و  گرفته  نظر  در 
کنند. از طرفی این ورزش تک رشته ای نیست و حتی 

والیبال و فوتبال روستایی را هم پوشش می دهیم.

تامین مکان و زیرساخت بر عهده شوراها
 و دهیاران است

دهیاران  و  اسالمی  شوراهای  کلیدی  نقش  به  شفیعی 
های  کانون  و  بسیج  مقاومت  های  پایگاه  مخصوصا 
نامه های  تفاهم  گفت:  و  کرد  اشاره  مساجد،  فرهنگی 

منعقد شده تا از ظرفیت بسیج و آموزش و پرورش در 
مسابقات استفاده شود. همچنین از برخی موازی کاری 

ها جلوگیری می شود.
وی اضافه کرد: تامین مکان و زیرساخت بر عهده شوراها 
و دهیاران است، ما در صورتی می توانیم تجهیزات بدهیم 
که مکانی تامین شود. از طرفی 22 دستگاه در روستاها 
فعال هستند و اگر هر کدام جدای از وظایف خود، ذره ای 

در ورزش کمک کنند قطعا تاثیر گذار است.
ورزش  و  محلی  بومی  های  بازی  هیئت  رئیس 
برگزاری  دنبال  به  امسال  که  این  بیان  با  روستایی 
کشور  با  هستیم  ساحلی  والیبال  المللی  بین  مسابقات 
افغانستان، پاکستان و ترکمنستان هستیم و رایزنی ها 
هم انجام شده است، عنوان کرد: این کار برای اولین 
است  قرار  کویر  ظرفیت  از  استفاده  با  استان  در  بار 
یا  و  خوسف  آباد  اکبر  دق  هم  پیشنهاد  شود،  برگزار 

کویر همت آباد زیرکوه است.
شفیعی خاطرنشان کرد: حاال که میدانی کاهش آسیب 
مرزی  روستاهای  در  خصوص  به  را  اجتماعی  های 
مواد  با  مبارزه  ستاد  که  طلبد  می  کنیم،  می  دنبال 
کمترین  که  حالی  در  کند  بیشتر کمک  مقداری  مخدر 
استانی که به آن کمک کردند ما بودیم. علی رغم این 
که چندین مسابقه با شعار مبارزه با مواد مخدر برگزار 
از  درخواست  با  وی  نشد.  کمک  اعتبار  ریالی  کردیم 
ستاد مبارزه با مواد مخدر برای حمایت مالی افزود: اگر 
این کار امکان پذیر نیست ، حداقل خودرویی مصادره 
تا  بدهند  ما  به  ای  اجاره  یا  امانت  صورت  به  را  ای 
هزینه های اعزام پایین بیاید. با توجه به این که در هر 
اعزام به مسابقات، تعداد نفرات با گروه موسیقی آئینی 
تومان  میلیون  یک  روزی  شوند،  می  نفر   35 حداقل 

پرداخت می شود. نقلیه  فقط هزینه وسیله 

بانوان اجازه بازی در فضای باز را ندارند

نائب رئیس هیئت بازی های بومی  خانم کلنگی خواه 
بانوان  محلی و ورزش روستایی، به فعال شدن بخش 
این ورزش اشاره کرد و افزود: این تیم در سال 9۶، در 
مسابقات  در  دوم چوب کشی،  مقام  اصفهان  مسابقات 
در  و  کشی  طناب  در  اول  مقام  گرمسار  المللی  بین 
مسابقات شرق کشور در زاهدان هم در مجموع تیمی 
اول شدند. در آخرین اعزام به مسابقات مشهد هم در 
بانوان  از  نفر  دو  همچنین  داشتند.  مقام  کشی  چوب 
به اردوی تیم ملی رشته هفت سنگ دعوت شده اند.

به  توجه  با  ها  شهرستان  در  امکانات  وی  گفته  به 
پایین  بسیار  نیست  اختیارشان  در  هم  مکانی  که  این 
است، از طرفی بانوان محدودیت هایی دارند زیرا که 
در برخی روستاها ، عده ای اجازه بازی در فضای باز 
را به آنان نمی دهند، حتی به لباس محلی آن ها در 

اند. گرفته  ایراد  هم  مسابقه  حین 
برای  شده  تاکید  ها  شهرستان  به  که  این  بیان  با  وی 
دیگر،  های  ارگان  از  ها  اعزام  یا  مسابقات  برگزاری 
بگیرند،  کمک  پرورش  و  آموزش  و  بسیج  مخصوصا 
ادامه داد: تقویم ورزشی بانوان هنوز از فدراسیون نیامده 
توجه  با  آید،  می  پیش  وسط  این  که  مشکلی  است. 
زمان  دیر  اگر   ، ورزش  این  های  رشته  گستردگی  به 
سرعت  به  را  تیم  توان  نمی  کنند  اعالم  را  مسابقات 
تا  از شهرستان ها خواستیم  دلیل  به همین  آماده کرد، 
تقویم خود را مشخص کنند تا زمان اعالم فدراسیون ، 
در همه رده های سنی یک ورزشکار آماده داشته باشیم.
ورزش  و  محلی  بومی  های  بازی  هیئت  رئیس  نائب 
از شهر هم  این که هنگام مسابقات  بیان  با  روستایی، 
این که مختص روستایی  توانند شرکت کنند مگر  می 
یادآور  باشد،  اعالم شده  آن  نامه  در شیوه  آن،   بودن 
بازیکنان  بیشتر  جنوبی  خراسان  در  حال  این  با  شد: 
استان  برخی  برخالف  کنیم  می  انتخاب  را  روستایی 

از شهر هستند. های دیگر که قهرمانانشان همه 

جایگاه خراسان جنوبی در تقویم فدراسیون

در  که  این  به  اشاره  با  نیز  هیئت  دبیر  آبادی  علی 
رئیسی  نایب  هنوز  روستایی  های  ورزش  فدراسیون 
بانوان دیده نشده و قدرت اجرایی ندارد ، ادامه داد: در 

بیشتر نقش تسهیل کننده و هماهنگ  نیزهیئت  استان 
آخرین  طی  دارد،  عهده  بر  را  ها  اعزام  برای  کننده 
سرعت  به  که  شد  این  بر  قرار  فدراسیون  در  جلسات 

کند. تغییر  ساختار 
رشته  سایر  برای  ای  پایه  عنوان  به  را  هیئت  این  وی 
افزود: بیشتر ورزشکارانی که به هیئت ها  ها دانست و 
معرفی می شوند از بدنه روستا هستند و 43 درصد جامعه 
هدف ما روستایی بوده ، در همین راستا، همکاری نهاد 
فعالیت  باید  هم  ورزشی  های  هیئت  طلبد،  می  را  ها 
با این  هایی که می خواهند در روستاها انجام دهند را 
با اشاره به این که در سال  هیئت هماهنگ کنند. وی 
های  هیئت  بین  در  را  اعتبار  کمترین  هیئت،  این   9۶
در  شدن  دیده  برای  شد:  یادآور  کرد،  دریافت  ورزشی 

مسابقات  به  اعزام  اندک  اعتبار  همین  با  باید  کشور، 
می داشتیم به همین دلیل اعزام ها هدفمند انجام شد، 
فدراسیون  در  استان  این شد که جایگاه  آن هم  نتیجه 
از متوسط به مطلوب و حتی عالی تغییر کرد و رتبه اول 
را در شرق و شمال شرق کشور کسب کردیم. به گفته 
و  کند  می  هزینه  استان  این  روی  هم  فدراسیون  وی 
اگر مسابقه ای در غرب کشور باشد، به این استان هم 
تیم  زیرا که خواستار شرکت  ارسال می کند،  دعوتنامه 
اکنون خراسان جنوبی  های قوی در جشواره ها است. 

در تقویم فدراسیون دیده شده است.

اهمیت حضور میراث فرهنگی در احیای 
رشته های بومی محلی

دبیر هیئت با اعالم این که سال 97، 3 میزبانی استانی، 
شرق و  شمال شرق کشور را داریم، اضافه کرد: تالش 
است تا به سمت برگزاری جشنواره ها در دل روستاها 
برویم، به همین دلیل، در ایام عید در تمام شهرستان ها 

برنامه هایی را در این راستا اجرا کردیم. 
در  مسابقات  امسال  که  این  بر  تاکید  با  آبادی،  علی 
شد،  خواهند  برگزار  تر  منسجم  و  تر  هدفمند  روستاها 
اضافه کرد: تحویل تجهیزات به خانه های روستایی که 
تا پایان شهریور انجام می شوند، نیز با سال های قبل 
متفاوت خواهد بود، باید دهیار یا شورا برای ابتدا مکانی 
تابلو  نصب  از  و پس  دهد  قرار  هیئت  این  اختیار  در  را 
تجهیزات را تحویل بگیرد و در قبال حفظ و نگهداری 
از اول  با اشاره به این که  از آن مسئولیت بپذیرد. وی 
استان  در  روستایی،  ورزش  خانه   1۶8 استان  تاسیس 
 70 تجهیز حدود  این  با  افزود:  است  داشته  ایجاد شده 

خانه ورزش روستایی ، اولین مسابقات تنیس روی میز 
در استان با محوریت خانه های ورزش برگزار می شود.

این  به  فرهنگی  میراث  تر  جدی  ورود  خواستار  وی 
بازی  این  از  برخی  که  این  برای  گفت:  و  شد  ورزش 
محلی  پوشش  از  و  شود  ثبت  باید  محلی  بومی  های 
کرد  زنده  را  ورزشی  رشته  آن  و  استفاده  بتوان  روستا 

بیاید. باید میراث فرهنگی پای کار 
8 هزار ورزشکار  از  از حضور میدانی بیش  آبادی  علی 
گذشته  سال  در  ها  جشنواره  و  مسابقات  در  روستایی 
سخن گفت و ادامه داد: اما فقط 70 نفر خانم و ۶00 
ایراد کار هم آن جاست  آقا ثبت شده بیمه داریم.  نفر 
اما  است  تومان  هزار   10 ورزشی  بیمه  ثبت  هزینه  که 
والیبال  مسابقات  در  روستایی  ورزشکار  که  آنجایی  از 

و فوتسال هم شرکت می کند، وی را مجبور می کنند 
تا  بپردازد  را  تومانی هیئت های دیگر  15 هزار  هزینه 
تمام  در  مشکل  این  کند.  بازی  هم  سالن  در  بتواند 
وی  گفته  به  شد.  خواهد  زودی حل  به  و  است  کشور 
انجام شده، برگزاری گردهمایی دهیاران در  دیگر کار 

اداره ورزش و جوانان است.

ترک تشریفات برای ساختمان های 
ها شهرستان  بالاستفاده 

های  هیئت  شدن  دیده  خواستار  همچنین  هیئت  دبیر 
تشریفات  ترک  همان  یا   88 ماده  اجرای  در  روستایی 
افزود: حداقل در هر شهرستان مکانی  و  سالن ها شد 
ورزشی را به هیئت روستایی بدهند تا عالوه بر جذب 
حل  مشکالت  از  بسیاری  شهرستانی،  استعدادهای 
شود. علی آبادی به ساختمان های بال استفاده آموزش 
گفت:  و  کرد  اشاره   .... و  مخابرات  اوقاف،  پرورش،  و 
برخی از این ساختمان ها که با مشارکت مردم ساخته 
با  که  حالی  در  دادند  خصوصی  بخش  به  را  اند  شده 
بازگرداند. مردم  به  توان  می  دوباره  تشریفات  ترک 

ورزشی  های  صبحانه  برگزاری  از  شفیعی  پایان  در 
استان  و گفت: شمع ورزش  استقبال کرد  آوا،  روزنامه 
ها خصوصا  رسانه  ماند.  خواهد  روشن  اقدامات  این  با 
ترویج و فرهنگسازی ورزش و توسعه  آوا، در  روزنامه 
از  کننده هستند.  بسیار کمک  استعدادیابی  شناسایی  و 
طرفی مطالبه گری در زمینه ورزش دیگر رسالت این 
با این استعدادهای داخل  رسانه است. وی تاکید کرد: 
کشور،  شرق  در  اول  رتبه  بر  عالوه  توانیم  می  استان 

رتبه اول کشور را هم به دست بیاوریم.
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* در روستاها افرادی فوق العاده با استعداد داریم که هر کدام می توانند قهرمانی ملی شوند* از سال گذشته تاکنون حداقل 20 مقام قهرمانی در شرق کشور و هم در مسابقات ملی 
کسب شده است* زیرساخت ورزش روستایی در استان بسیار پایین بوده، یعنی برخی روستاها از حداقل داشته ها که زمینی خاکی است، محروم هستند* توزیع و احداث سالن های ورزش 
در استان دارای توازن نیست.در مسابقات بومی محلی، در شرق کشور رتبه اول و در کشور رتبه پنجم را کسب کردیم* برنامه عمده هیئت در سال 97 را تجهیز 66 خانه ورزشی در 11 
شهرستان با کمک دهیاری ها و ادارات ورزش است* تامین مکان و زیرساخت بر عهده شوراها و دهیاران است، ما در صورتی می توانیم تجهیزات بدهیم که مکانی تامین شود* امسال 
به دنبال برگزاری مسابقات بین المللی والیبال ساحلی هستیم با کشور افغانستان، پاکستان و ترکمنستان هستیم و رایزنی ها هم انجام شده است* برخالف این که چندین مسابقه با شعار 
مبارزه با مواد مخدر برگزار کردیم ریالی اعتبار کمک نشد * بانوان محدودیت هایی دارند زیرا که در برخی روستاها ، عده ای اجازه بازی در فضای باز را به آنان نمی دهند، حتی به لباس 
 محلی آن ها در حین مسابقه هم ایراد گرفتند *  فدراسیون روی خراسان جنوبی هزینه می کند و اگر مسابقه ای در غرب کشور باشد، به این استان هم دعوتنامه ارسال می کند* برخی از 

ساختمان های بال استفاده که با مشارکت مردم ساخته شده اند را به بخش خصوصی دادند در حالی که با ترک تشریفات دوباره می توان به مردم بازگرداند.

چکیده گزارش

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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چرا تلگرام روی اینترنت ADSL فیلتر نشد؟ 
بعد از ابالغ دادستانی برای فیلتر کردن شبکه پیام رسان تلگرام، دسترسی به آن در 3 اپراتور تلفن همراه مسدود شده است، اما همچنان دسترسی 
به این پیام رسان روی اینترنت خانگی امکان پذیر است.  یک مقام آگاه نزدیک به کمیته فیلترینگ گفت: طبق برنامه زمان بندی شده اجرای کار 
فنی فیلترینگ تلگرام به صورت مرحله به مرحله انجام می شود و هم اکنون نیز در حال انجام است

پنجشنبه * 13 اردیبهشت 1397 * شماره 4058

سینما و چهره ها

بازیگری که از وضع فعلی 
کشور به ستوه آمد

کیهان ملکی نوشت: وقتش رسیده به دلیل لیست 
بلندباالی خلف وعده های دولت با وجود این که مدت 
هاست نقدهای جدی ام را آغاز کرده و مستمر ادامه 
داده ام، این بار به صراحت اعالم کنم احساسم این 
است که فریب خورده ام! دیگر تا اطالع ثانوی رغبت 

حضور در اینستا را ندارم. عذر خواهم. گذشت کنید.

باالخره تکلیف سرود تیم ملی 
فوتبال روشن شد 

قرار است شهرداد روحانی، رهبر ارکستر سمفونیک 
تهران، 2 قطعه بی کالم برای مجموعه سرودهای 
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2۰۱۸ روسیه 
 بسازد. این 2 قطعه با نام های »سرود قهرمانان« و 
»سرود جام جهانی« جانشین قطعه ای شده که پیش 

از این بنا بود علیرضا قربانی آن را اجرا کند.

»حامد بهداد« بهترین بازیگر مرد 
جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا

حامد بهداد بهترین بازیگر مرد برای فیلم خانه دختر 
از هفتمین جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا شد. 
خانه دختر فیلمی به کارگردانی شهرام شاه حسینی، 
نویسندگی پرویز شهبازی و تهیه کنندگی محمد 
شایسته و با بازی حامد بهداد، باران کوثری، پگاه 
آهنگرانی و رعنا آزادی ور محصول سال ۱3۹3 است.

هنرمندی که تنها بود
 و در تنهایی رفت

هوشنگ آزادی ور، مستندساز، مترجم، شاعر، منتقد و 
از اهالی تئاتر بود که در عین ناشناختگی در گذشت. 
پیکر هوشنگ آزادی ور، صبح ۱2 اردیبهشت با حضور 
خانواده و جمعی از هنرمندان و دوستان آن مرحوم از 
مقابل ساختمان خانه سینما تشییع و سپس در قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا )س( به خاک سپرده شد.

انسانیت اولیور استون از 
نوع انسانیت اوباما است

فراستی منقد سینما گفت: انسانیت استون )کارگردان(  
مرا یاد عکسی از صدام می اندازد که با انبوهی از ریش 
از مخفیگاه بیرون کشیده شده با چشمانی وحشت زده 
و دستی با یک قاشق دارو به سمت دهانش. این 
دست، یک دست آمریکایی است و صدام با آن قیافه 
برای شان نماینده جهان سوم؛ انسانیت استون از نوع 

انسانیت اوباما و حزبش است.

»هزارپا« تابستان اکران می شود

اکران  از  »هزارپا«  سینمایی  فیلم  کننده  تهیه 
جدیدترین فیلم داوودی در تابستان امسال خبر داد. 
»هزارپا« سال گذشته جلوی دوربین رفت و داوودی، 
پس از ۱6 سال از کمدی موفق »نان و عشق و موتور 

هزار« فیلم طنزی جدیدی را کارگردانی کرد. 

علمی و فناوریگفتگوی اختصاصی با آموزگار فعال در حوزه کودکان دارای نیاز های ویژه؛ »قسمت دوم«

پیرترین عنکبوت جهان که 
با نیش زنبور ُمرد

عنکبوت 43 ساله از تیره تک سان پایان در استرالیا 
پیرترین عنکبوت  لقب  داد.  از دست  را  جان خود 
مربوط به یک تارانتوالی مکزیکی بود که در سن 
2۸ سالگی جان خود را از دست داد اما به نوشته 
محققان  این عنکبوت که نامش »شماره ۱6« بود، 
نه بر اثر مرگ طبیعی بلکه به دلیل گزیدگی ناشی از 

نیش زنبور جان خود را از دست داد.

۱۳ سال زندگی عجیب یک زن 
در یک قفس شیشه ای

جوآنا مونوز خانم ۵3 ساله اسپانیایی در طی ۱3 سال 
گذشته در یک قفس شیشه ای سفارشی زندگی 
می کند. این محفظه شیشه ای زندان اوست ولی 
از سوی دیگر تنها جایی است که می تواند خود را از 
همه چیزهایی که می تواند برای او مرگ آور باشد، 
حفظ کند. حتی درآغوش گرفتن فرزندانش برای او 

تبدیل به آرزو شده است.

قابلیت تماس تصویری اینستاگرام 
رسما معرفی شد 

قابلیت پخش زنده یکی از محبوب ترین ویژگی های 
این شبکه ی  حاال  و  اینستاگرام محسوب می شود 
اجتماعی می خواهد از این هم فراتر برود. به زودی، 
اینستاگرام قابلیت تماس تصویری را برای کاربرانش 
فعال می کند و به آن ها اجازه می دهد که برای برقراری 

ارتباط با دوستان خود از این قابلیت بهره ببرند.

مجوز تلویزیون تعاملی برای
 4 برند صادر شد

صداوسیما امروز مجوزهای فعالیت رسانه صوت و 
تصویر فراگیر را برای 4 برند صادر کرد. صدا وسیما 
این مجوزها را به چهار برند فام، تی وی نت، تیوا و 
آی سیما اعطاء کرد. این شرکت ها می توانند خدمات 
ارزش افزوده خود را که شامل پخش زنده تلویزیونی، 
آرشیو 2 هفته ای و شبکه های اختصاصی است بر 
تا  از ستاپ باکس، وب  روی پلت فرم های مختلفی 

دستگاه های اندرویدی و IOS ارائه کنند.

ویندوز ۱۰ جلوی حواس پرتی 
کاربران را می گیرد

مایکروسافت با به روزرسانی رایگان ویندوز ۱۰ قابلیتی 
را در اختیار کاربران قرار داده است که به آن ها امکان 
می دهد کمتر در زمان استفاده از رایانه وقت تلف کنند 

و روی کار خود متمرکز شوند.

هفته معلم بهانه خوبي براي قدرداني از معلماني 
اين  فرزندان  پرورش  و  آموزش  با  که  است 
کشور  پيشرفت  و  رشد  مسير  در  مرزوبوم، 
تالش مي کنند. معلماني که با وجود کمبودها و 
مشکالت فراوان از هيچ کوششي براي آموزش 
درس زندگي به دانش آموزان فروگذار نيستند 
و عاشقانه و صبورانه جلوهاي از شکوه ايثار و 
فداکاري را در صحنه کالس درس به نمايش 
مدارس  معلمان  اما  ميان  اين  در  گذارند.  مي 
استثنايي به واسطه مواجهه با مشکالت جسمي 
، شناختي و رفتاري  دانش آموزان با نياز ويژه، 

وظيفه سنگين تري بر دوش دارند.
 

مریم یاوري معلمی است که در حوزه کودکان استثنایي 
کار مي کند او در باره خودش مي گوید: متولد سال ۵7 
هستم و در کنکور سراسري در رشته آموزش و پرورش 
استثنایي رشته ناشنوایان تربیت معلم شهید ثاني قبول 
دوباره  دیپلم  فوق  تحصیلي  دوره  اتمام  از  پس  شدم. 
کنکور داده  و در رشته کارشناسي روانشناسي استثنایي 
کارشناسي  دوره  در  هم  بعد  سال  چند  و  شده  پذیرفته 

ارشد استثنایي ادامه تحصیل دادم.
بودم  در  ناشنوا  از چند سال که  معلم بچه هاي  پس 
پست مشاوره استثنایي کار کردم و اکنون هم در مرکز 

مشکالت ویژه یادگیري آفاق  مشغول به کار هستم.

نيازهاي  با  آموزان  دانش  با  کردن  کار 
ويژه به عشق و صبوري زيادي نياز دارد

با  آموزان  دانش  با  کردن  کار  اینکه  به  اشاره  با  یاوري 
مي  دارد  نیاز  زیادي  و صبوري  به عشق  ویژه  نیازهاي 
شود  مي  ایجاد  خستگي  گاهي  شغلي  هر  در  افزاید: 
وقتي  ولي  معلمي  حساس  و  سخت  شغل  به  رسد  جه 
همه  اندیشي  مي  بودن  معلم  بخشي  اثر  و  اهمیت  به 
خستگي هایت قابل تحمل مي شود  و عشق به شغلت 

بیشتر مي شود. این معلم بیرجندي خاطر نشان مي کند: 
مادر و بیشتر اعضاي خانواده من در شغل معلمي بودند و 
قرار گرفتن در این فضا و مشاهده این افراد موجب ایجاد 

انگیزه اصلي انتخاب این شغل در من شد. 
وي با بیان اینکه حرفه معلمي به تنهایي شغلي سخت  
و حساس است یادآور مي شود: معلم کودکان استثنایي 
گروه  این  چون  است  تر  سخت  و  تر  حساس  بسیار 
نیازهاي  دارند  که  معلولیتي  دلیل  به  آموزان  دانش  از 
خاص و ویژه اي دارند و به همین دلیل معلم آنها باید 
متخصص در کار باشد. به گفته یاوري بي شک معلمان 
افراد  ترین  کوش  سخت  جزء  استثنایي  آموزان  دانش 

باید  موضوع  یک  تدریس  و  تفهیم  براي  آنها  هستند 
تالش کنند و باید خالق باشند و از روشهاي مختلفي 

استفاده کنند. 

ديدن دانش آموزانم که موفق بوده 
و ازدواج کرده اند از بهترين خاطراتم است

مي  یادآور  آموزان  دانش  این  با  خاطره  درباره  او 
فروش  غرفه  در  اکبریه  موزه  باغ  در   ۹7 نوروز  شود: 
محصوالت و تولیدات بچه هاي ناشنوا گروهي از دانش 
آموزانم که سالها قبل در مدرسه استثنایي وصال بودند 
تشکیل  آنها  از  بعضي  و  شده  بزرگ  االن  که  دیدم  را 
خانواده داده اند و مالقات با آنها و یادآوري خاطران آن 

سالها بسیار خوب بود. 
با برخي  این معلم بیرجندي خاطرنشان مي کند: هنوز 
از دانش آموزان ارتباط دارم و گاهي خانواده ها و دانش 
آموزان  دانش  بخصوص  و  دارم  ارتباط  من  با  آموزان 
اگر  کند:  مي  تاکید  یاوري  دهم.  مي  مشاوره  ناشنوا 
شغلت را عمق جانت قبول داشته باشي و هدفت کمک 
کردن باشد این انگیزه براي بهتر کار کردن و با انرژي  

بودن مي شود. 
وي ابراز امیدواریم مي کند: قوانین حمایتي از این گروه 
چون  شود  پیگیري  مسئول  مقامات  توسط  معلمان  از 
کار با این دانش آموزان خاص است و حمایت روحي و 

رواني همه مسئوالن را مي طلبد. 

دیدن موفقیت دانش آموزان از افتخارات من است
نسرين کاری
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بازخوانی سرنوشت اسرار آمیز ۱4 جسد غار چهل چاه چنشت
بقایای  کشف  درباره  خبری  امسال  ماه  فروردین   
استخوان ۱4 نفر در غار ۱4۰۰ ساله ای واقع در روستای 
لباف  »رجبعلی  شد،  منتشر  خراسان جنوبی  در  ِچنشت 
فرهنگی  میراث  اداره  پژوهشی  سابق  معاون  خانیکی«، 
استان خراسان )آن زمان( و باستان شناسی که مشاهده 
)اسپوتنیک( به  داشت  بر عهده  را  اجساد  این  و مطالعه 
گفت: سال ۱37۱ بیرجند و منطقه ِچنشت را که از نظر 
است  اهمیتی  با  بسیار  منطقه  شناسی  مردم  و  تاریخی 
روستای چنشت  در  باستان شناسی می کردیم.  بررسی 
غاری وجود دارد که سالها قبل توسط دوشخص ایرانی 
و آمریکایی شناسایی و کامال بررسی شد و حتی مقاله 
ای نیز درباره آن به نگارش درآمد که همان غار شناخته 
شده چنشت است. در فاصله حدود دویست و پنجاه متری 
غار چنشت غار دیگری وجود دارد به نام چهل چاه که 
گروهی از کوهنوردان بیرجندی به داخل چاه وارد شده 
و اعالم کردند که اجسادی را در این چاه یافته و حتی 
جمجمه ای را با خود بیرون آوردند. پس از این گزارش 
ما به همراه همان کوه نوردان وارد غار شدیم که ریسک 
بود،  ریزشی  نوع  از  کوه  چون  داشت  هم  باالیی  بسیار 
در واقع غار نیز در نتیجه ریزش های متعدد کوه شکل 
گرفته بود و داالن های متعددی دارد. در غار با بقایای 
در  گشتیم.  مواجه  کودک  و  زن  و  مرد  تعدادی  اجساد 
قابی شبیه  این اجساد یک مرد و یک کودک در  میان 
قبر خوابانده شده بودند که به سبک غیر مسلمانی رو به 

آسمان و با دستانی روی سینه درون آن شبه قبرها قرار 
افراد  دیگر  توسط  بود  مشخص  کامال  که  بودند  گرفته 
و  اشیاء  از  یکسری  همچنین  اند.  شده  دفن  غار  درون 
وسایل زندگی و یا چیزی مثل جای خواب که نشان از 
اقامت این افراد درون غار چهل چاه بود و البته صحنه 
های بسیار رقت انگیز از این اجساد به چشم می خورد. 

به عنوان مثال یکی از این اجساد با چوبی جلوی سینه 
ثابت شده بود تا مانع سقوط به اعماق غار شود که البته 
برخی از آنها سقوط کرده بودند. رجبعلی لباف در ادامه 
افزود، از بررسی محیط غار و وضع این اجساد دو فرضیه 

نسبت به سرنوشت آنها مطرح گردید. 
یا  و  سیاسی  بحرانی  دوره  یک  در  اینکه  اول  فرضیه 
چاه  غار چهل  به  افراد  این  مثل حمله دشمنان،  جنگی 
به عنوان پناهگاه فرار کردند، اما توسط دشمن شناسایی 
شده و خروجی غار را مسدود کردند تا پناهجویان همانجا 
زنده بگور شوند. فرضیه دوم که شاید به صحت مقرون 
تر باشد، اینکه احتماال با توجه به حضور کودک در میان 
اجساد این افراد دچار جزام بودند و با توجه به اینکه در 
قدیم جزامی ها را از سایر مردم شهر جدا می کردند این 

افراد به غار چهل چاه تبعید شدند. 
نیز  تلویزیون  سالها  همان  که  است  ذکر  به  الزم  البته 
تهیه  آن  درون  اجساد  و  غار  این  از  مستندی  برنامه 
نمود که در همان برنامه توضیح داده شد اشیاء و سفال 
باقیمانده از غار چهل چاه مربوط به دوره اشکانیان است 

و حتی یک نمونه از این اشیاء اسالمی نبودند. همچنین 
صندوق،  مثل  باستانی  آثار  برخی  نیز  ِچنشت  غار  در 
بدن،  شده  خشک  تنه  نیم  یا  و  انداز  رو  لحاف،  پارچه، 
مردم  متاسفانه  که  داشت  وجود  انسان  پای  یا  و  دست 
دسته دسته به این مناطق واقعا ارزشمند از نظر مطالعات 
باستان شناسی وارد شده و آنها را زیر پای له کردند و 
از بین رفت. رجبعلی لباف در ادامه افزود، زمانیکه اجساد 

درون غار کشف شدند، تصمیم گرفته شد که ورودی این 
غار ناشناخته بماند و کسی داخل نشود، چراکه هرگونه 
بزرگ  بسیار  اشتباهی  استخوانها  این  جابجایی  و  تغییر 
است. بنابراین مدخل غار را بستیم و تنها میراث فرهنگی 
می دانست که ورودی آن کجا واقع شده است، اما بعدا 
متوجه شدم که این غار پنهان باقی نماند و به سرنوشت 

غار ِچنشت دچار شده است.
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راهکارهایی برای تقویت تمرکز

وجود عوامل و فاکتورهای مختلف در محیط پرامون 
که  کاری  به  توجه  و  تمرکز  می شود  باعث  کار  و 
مشغول انجام آن هستیم سخت شود.داشتن تمرکز 
به فرد اجازه می دهد جهان درونی خود را به گونه ای 
شکل دهد که افکار، انگیزه ها و احساسات با اهدافی 

که در مغز اولویت خواهند داشت،  مرتبط باشد.
توانایی به حفظ تمرکز و توجه از سنین پایین شروع 
زندگی  طول  در  می کند  کمک  فرد  به  و  می شود 
که  دارند  وجود  متعددی  فاکتورهای  باشد.  موفق 
مهارت های فرد در تمرکز کردن را ارتقاء داده یا آن 

را مختل می سازد.
اطراف  محیط  زندگی:  و  کار  محل  چیدمان  تغییر 
داشته  تمرکز  میزان  در  اهمیتی  حائز  نقش  می تواند 
باشد. با اعمال تغییراتی روی میز کار فضایی را ایجاد 

کنید تا برای حفظ تمرکز مناسب باشد.
رژیم  فعالیت جسمی،  کیفیت سالمت:  بهبود سطح 
و  عملکرد  بر  که  هستند  فاکتورهای  وزن  و  غذایی 
اگر  به طور مثال،  تاثیر می گذارد.  سطح تمرکز فرد 
تا  نمی توانید  کنید  حذف  را  صبحانه  غذایی  وعده 
آن  انجام  به  مشغول  که  کاری  نهار  وعده  هنگام 

هستید به بهترین شکل انجام دهید.
مصرف  و  بودن  فعال  سالمت،  وضعیت  به  توجه   
به  مهم  نکات  از  تمرکز  کننده  تقویت  خوراکی های 

حساب می آیند.
حضور در فضای سبز: بررسی ها نشان می دهد وضع  
فضاهای  در  گرفتن  قرار  همچون  طبیعی  محیط  و 
سبز می تواند برای رشد مغز کودکان و تقویت سطح 
کار  محیط  و  دانشگاه  در  بازدهی  افزایش  و  تمرکز 

مفید باشد.

شير بي سر و دم

در شهر قزوین مردم عادت داشتند که با سوزن بر ُپشت 
و بازو و دست خود نقش هایي را رسم کنند, یا نامي 
بنویسند، یا شکل انسان و حیواني بکشند. روزي یک 
شانه ام  بر  گفت  و  رفت  دالك  پیش  قزویني  پهلوان 
عکس یک شیر را رسم کن. پهلوان روي زمین دراز 
کشید و دالك سوزن را برداشت و شروع به نقش زدن 

کرد. اولین سوزن را که در شانة پهلوان فرو کرد. 
پهلوان از درد داد کشید و گفت: آي! مرا کشتي. دالك 
گفت: خودت خواسته اي، باید تحمل کني, پهلوان پرسید: 
خودت  تو  گفت:  دالك  مي کني؟  نقش  تصویري  چه 
خواستي که نقش شیر رسم کنم. پهلوان گفت از کدام 
اندام شیر آغاز کردي؟ دالك گفت: از ُدم شیر. پهلوان 
گفت، نفسم از درد بند آمد. ُدم الزم نیست. دالك دوباره 
سوزن را فرو برد پهلوان فریاد زد، کدام اندام را مي کشي؟ 
دالك گفت: این گوش شیر است. پهلوان گفت: این شیر 
گوش الزم ندارد. عضو دیگري را نقش بزن. بار دیگر 
پهلوان فغان برآورد و گفت: این کدام عضو شیر است؟ 
دالك گفت: شکم شیر است. پهلوان گفت: این شیر سیر 
است. شکم الزم ندارد. دالك عصباني شد، و سوزن را بر 
زمین زد و گفت: در کجاي جهان کسي شیر بي سر و دم 
و شکم دیده؟ شیر بي دم و سر و اشکم که دید این چنین 

شیري خدا هرگز  نیافریده است !

هیچ وقت متوجه لحظات واقعا مهم
 در زندگی نمی شوی، تا وقتی
 که دیگر خیلی دیر شده است.

موفقیت در مدیریت نیازمند 
یادگیری با سرعتی است 

که دنیا تغییر می کند.

آه های آتشینم پرده های شب بسوخت
بر دل آمد وز تف دل هم زبان هم لب بسوخت

دوش در وقت سحر آهی برآوردم ز دل
در زمین آتش فتاد و بر فلک کوکب بسوخت

شهامت توانایی ادامه دادن نیست،
 بلکه ادامه دادن در زمانی
 که توانایی ندارید است.

تمام چیزهای بزرگ ساده هستند، و بسیاری
 می توانند با یک واژه بیان شوند:

 آزادی، عدالت، افتخار، وظیفه، بخشش، امید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بگو:ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید 
که خدا همه گناهان را می آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. )زمر، 53(

حدیث روز  

گوش خود را به شنیدن خوبی ها عادت بده و به آنچه که به صالح و درستی تونمی افزاید گوش مسپار، زیرا این کار، دل ها را زنگار 
می زند و موجب سرزنش می شود. امام علی )علیه السالم(

سبک زندگی

9 راهکار فوری برای افزایش انرژی روزانه
گاهی اوقات مشکل احساس ضعف در بدن در کمبود خواب 
است، اما عادت های ورزشی یا غیر ورزشی نیز ممکن است 
باعث کاهش سطح انرژی بدن شوند.به طور حیرت انگیزی 
هر چیزی مثاًل اینکه چگونه میز کارتان را بچینید و تزیین 
کنید نیز بر سطح انرژی اثرگذارند و ممکن است به حفظ 
انرژی شما یا افزایش سطح انرژی شما کمک کند. برخی از 

این موارد را در این مقاله بررسی خواهیم کرد.

1- صبحانه بخورید 
نگه  روز هشیارتر  در طی  را  مقوی شما  خوردن صبحانه 
شد  انجام  کاردیف  دانشگاه  در  که  مطالعه ای  در  می دارد. 
نشان داد افرادی که از غالت غنی از فیبر در وعده غذایی 
صبحانه استفاده می کنند ده درصد کمتر از بقیه افراد احساس 
خستگی می کنند، کمتر در معرض افسردگی قرار می گیرند و 

نیز مهارت های شناختی بهتری دارند. 
اولین نظریه این است که فیبر به کاهش آرام آرام جذب 
غذا در معده کمک می کند که سطح قند خون شما را ثابت 
نگه داشته و در نتیجه سطح انرژی تا مدت زمان بیشتری 

باال باقی می ماند.

2- مصرف قهوه در کسب انرژی اثر دارد، اما 
چقدر و چگونه؟ 

متخصصان معتقدند بهترین راه این است که بر کافئین خیلی 

تکیه نکنیم؛ اما اگر عادت به خوردن آن پیدا کرده اید، توصیه 
می کنیم که میزان قهوه ای که در هر روز مصرف می کرده اید 
را در طی روز تقسیم کنید. متخصصان علم خواب توصیه 
می کنند مصرف میزان اندك کافئین )هشت اونس قهوه 
یا کمتر( در هر چند ساعت یک بار، شما را بیدار، هشیار 
و متمرکزتر نگه می دارد؛ هنگامی که شما یک لیوان پر و 
بزرگ قهوه می خورید، ناگهان میزان کافئین خون افزایش 
 می یابد اما اگر آن را تقسیم کنید کافئین در خون در سطح 

ثابتی باقی می ماند.

 3- وعده های غذایی را افزایش دهيد 
مصرف وعده های غذایی اندك هر سه یا چهار ساعت یک 
بار در روز سطح قند خون شما را متعادل نگه می دارد این 
کار سبب می شود که دچار ضعف و کمبود انرژی نشوید و در 
عین حال از پرخوری جلوگیری می کند. دقت کنید هر وعده 
غذایی حاوی کربوهیدرات، پروتئین، چربی های مفید مانند 
روغن زیتون باشد؛ غذایی حاوی 120 گرم مرغ و سبزیجات 

به همراه روغن زیتون.

 4- در ميز کار یا در اتاق کارتان 
گلدان گل تازه داشته باشيد 

پژوهش ها نشان می دهد که نگهداری گلدان در اتاق کار 
باعث می شود که اضطراب کمتری احساس کنید. توصیه 

می کنیم از گلدان هایی که در اندازه کوچک و راحت پرورش 
می یابند استفاده کنید.

5- از شام کودکان الگو بگيرید 
کودکان معمواًل کره بادام زمینی را دوست دارند. این ماده 
غذایی غنی از منیزیم است که انرژی مورد نیاز سلول ها را 
تأمین می کند؛ منابع دیگر غنی از منیزیم و پتاسیم شامل 

میوه ها، سبزیجات، دانه ها و آجیل ها هستند.

 6- آب بخورید 
متخصصان اعالم می کنند که نیمی از افرادی که از خستگی 
شکایت می کنند، دچار کم آبی هستند. مصرف به اندازه و 
به موقع آب یکی از راه های ساده برای حفظ انرژی بدن 
بر  که  مطالعه ای  در  است.  ذهن  داشتن  نگه  متمرکز  و 
نود و دو  داد که  نتایج نشان  انجام شد،  روی ورزشکاران 
درصد از این گروه آزمودنی، پس از پانزده ساعت کم آبی 
کردند؛  خستگی  احساس  مغذی  مایعات  مصرف  بدون  و 
آن ها همچنین دچار مشکل در تمرکز کردن و مشکالتی 
در حافظه شدند. پس هر ساعت یا هر دو ساعت یک بار 

مقداری آب مصرف کنید تا احساس تشنگی نکنید.
 7- یک فنجان چای بخورید 

پژوهشی اخیر نشان می دهد که همراهی کافئین با آمینواسید 
آل تئانین، که در چای وجود دارد باعث کاهش خستگی 

و افزایش میزان سطح هشیاری، سرعت واکنش و حافظه 
افراد  داد  نشان  دیگری  پژوهش  نتایج  همچنین  می شود. 
به مدت شش هفته چای  بار در روز  بزرگسالی که چهار 
را  کمتری  استرس)کورتیزول(  هورمون  سطح  نوشیده اند؛ 
درست کمی بعد از مواجهه با یک مشکل تجربه می کنند؛ 
این مطالعه در مقایسه با افرادی انجام شد که از نوشیدنی 

دارونما استفاده کرده بودند.

8- پياده روی ده دقيقه ای 
در هر روز را فراموش نکنيد 

به یاد داشته باشید که پژوهش های اخیر در ایاالت متحده 
)ده  زنانی که هفتاد دقیقه در هفته  آمریکا نشان می دهد 
دقیقه در روز( پیاده روی می کنند در طی شش ماه، هجده 
درصد انرژی بیشتری نسبت به افرادی دارند که این کار را 
نمی کنند. این گونه افراد گزارش کرده اند که احساس شادابی 
ذهنی بیشتر و اعتمادبه نفس بیشتری دارند و درد کمتری 
احساس می کنند و نیز پله ها را راحت تر باال می روند. پس این 

ده دقیقه های طالیی را از دست ندهید.

9- از موسيقی و صداهای زیبا استفاده کنيد 
اگر پشت میزتان احساس خستگی می کنید در حین کار 
کردن به موسیقی یا نواهای دینی گوش بدهید. افرادی که 
از این شیوه استفاده می کنند، ده درصد کارایی بیشتری دارند.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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476358291

921674538

538192476

184723965

397546812

652819347

269487153

745231689

813965724

جدول سودوکو

در فروشگاه لوازم یدکی خودرو نیاز به 
یک همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

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

تجربه کنید.   09158668002

به یک نفر جهت نگهداری کودک با سابقه 
کار در بازه سنی 35 تا 55 با حقوق  

مکفی نیازمندیم.     09153625075
به دو نفر بازاریاب آقا یا خانم جهت کار در 

یک شرکت پخش مواد غذایی معتبر با حقوق 
و پورسانت  باال نیازمندیم. 

05632358334 -09155611219

فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
 09155612739 
09357787912

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

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 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702
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التــاری
14:301820شروع سانس

لونـه زنبـور
16:3022شروع سانس

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام   Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

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

09364782605 - 09364782506

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب 
بهار درویش فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 0017863015 صادره 

از تهران مقطع کاردانی رشته تربیت 
بدنی صادره از واحد دانشگاهی بیرجند 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند 

انتهای خیابان آیت ا... غفاری
 ارسال نماید.

برترین تولید کننده محصوالت لبنی و 
غذایی در محیطی کامال بهداشتی و 
مجهز به دستگاه ها ی پیشرفته و به روز

عرضه کننده: شیر تازه گاو و گوسفند
انواع ماست تازه، چکیده، دوغ تلمی 
پنیر، کره، خامه و سرشیر

ماست پروبیوتیک سنتی 
برای اولین بار در استان 
تولید محصوالت لبنی گوسفندی

طعم واقعی محصوالت لبنی سنتی را 
با قائم تجربه کنید

آدرس: میدان سوم شهید مدرس، باهنر غربی، تقاطع شهید نوربخش   تلفن: 32421000

انتخاب شده به عنوان واحد نمونه بهداشتی سال 96
برای اولین بار دراستان  به شماره 26/80559 
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میوه بهاری ملون می تواند برای زنان باردار مانند نوعی مکمل تقویتی 
عمل کند و سبب رفع مشکالت)Difficulties( جسمانی بانوان 
شود.این میوه حاوی مقادیر باالیی از ویتامین ها کاروتنوئیدها، 
بیوفالونوئیدو مواد معدنی مختلف مانند پتاسیم،کلسیم و آهن 
است.ملون همچنین حاوی مقدار قابل توجهی از فیبردر ترکیب 
خود است که برای سالمت بدن بسیار مفید است.خوردن این 

میوه می تواند نیاز مادربه مصرف انواع ویتامین ها و مواد معدنی 
را برطرف کند.ملون به پیشگیری)prevention( از مشکالت 
بینایی و حفاظت از چشم هانیز کمک می کند.فیبر موجود در 
ملون کلسترول بد در بدن انسان را کاهش می دهد و از بدن در 
مقابل تصلب شریان ها محافظت می نماید.پکتین موجوددر ملون 
هم به تنظیم ترشح گلوکزدر جریان خون از انواع قندها و کربو 

هیدرات ها کمک می کند. پس ملون در پیشگیری از دیابت مؤثر 
است و همه ی بیماران دیابتی می توانند بدون خطر ملون مصرف 
کنند .ملون ها دارای ترکیبات ارگانیک متنوعی هستند که ارتباط 
مستقیمی با کاهش احتمال سرطان روده، ریه، سینه و دهان 
دارند. این ترکیبات رادیکال های آزادی که مسئول بروز سرطان 

هستند را خنثی می کنند.

میوهایمفیدبرایدیابتیها

یک حمام ویژه برای پاهایتان 
 

وان  یا  پا شویه  مواد الزم: ظرف مخصوص 
حمام. آب گرم )فقط تا اندازه ای که پایتان را 
دریا  نمک  مرباخوری  قاشق   6 بپوشاند(.
مربا  قاشق   6 مرده(.  دریای  نمک  )ترجیحا 
دستورالعمل:  حوله.  و  شیرین  جوش  خوری 
آب گرم )نه خیلی داغ( را در ظرف مخصوص 

بریزید، سپس نمک دریا و جوش شیرین را 
اضافه کرده و پاهایتان را داخل آب فرو ببرید 
و تا سرد شدن آب )حدودا 20 دقیقه ( منتظر 
و  نشسته  پاهایتان  از  را  نمک  هرگز  بمانید. 
پاهایتان را با حوله ای نرم و به آرامی خشک 
تشویق  منظور  به  سنتی  طب  کنید.پزشکان 
افراد به انجام فرایند سم زدایی آرام،تکرار این 
روش را 2-3 بار در هفته توصیه می کنند.

این دردهای خطرناک 
نشانه های مرگ هستند!

1- سردردهای ناگهانی که به یکباره و با شدت 
آغاز می شوند: در برخی موارد همراه با سرگیجه و 
تاری دید که در 50 درصد موارد نشانه خونریزی 
 در مغز هستند که به دلیل پارگی آنوریسم رخ 
می دهد 2- دندان دردی که با فشردن دندانها 

به هم تغییر می کنند: از آنجایی که عصب های 
موجود در ریشه به بخش های دیگر هم ارتباط 
دارد می تواند بستر بروز بیماری های خطرناک 
شکمی:  و  گوارش  دستگاه  دردهای  باشد 3- 
احتمال ترکیدگی آپاندیس و یا انتقال میکروب 
نقطه  در یک  درد  داخل شکم 4-   به  روده 
خاص در ساق پا: نشانه وجود لخته خون در پا 
7- دردهای شدید در تیغه شانه: حمله ی قلبی

عوارض آمپول زدن های مکرر!

اثر بخشی داروهای تزریقی لزوماً بیشتر از داروهای 
خوراکی نیست، لذا در مواردی که امکان استفاده 
از اشکال غیر تزریقی داروها وجود دارد، از مصرف 
فرآورده های تزریقی باید اجتناب شود. داروهای 
تزریقی می تواند منجر به بروز عوارض خاصی 
تزریقی،  غیر  فرآورده های  مصرف  با  که  شود 

غیرممکن یا کمتر امکان پذیر است که از جمله 
این عوارض می توان به آسیب به عصب، عروق، 
آبسه، عوارض در محل تزریق، خون مردگی، 
باقی  زخم،  ایجاد  زیرپوستی،  خونریزی های 
ماندن جای آن در محل تزریق،   احتمال انتقال 
                                                                       ،C هپاتیت ،B بیماری های عفونی مانند: هپاتیت
مصرف  از  شود  می  توصیه  کرد.  اشاره  ایدز 
غیرضروری داروهای تزریقی خودداری کنید.

با این 5 میوه و سبزی
 بدن تان را خانه تکانی کنید!

  
از ویتامین  این سبزی تند، سرشار  1- ترب: 
C، پتاسیم، و فیبر است، مواردی که به کاهش 
التهاب کمک می کنند و فوق العاده کم کالری 
 C است 2- لیمو: سرشار از پتاسیم و ویتامین
 PH کردن  متعادل  گوارش،  برای  اما  است، 

بدن، دشمن خستگی، تقویت عملکرد ایمنی، 
کاهش التهاب و تمیز نگه داشتن پوست نیز به 
کار می آید 3- اسفناج: اسموتی که با اسفناج 
درست شود، راهی ساده برای دریافت تقریبا 5 
وعده میوه و سبزیجات در روز است 4- توت 
یادگیری و حافظه می شود  بهبود  باعث  ها: 
5- آناناس: سم زدایی بدن، مبارزه با سرطان 

و ریکاوری پس از ورزش.

در این 6 ساعت 
حتمًا عینک آفتابی بزنید

آفتاب می تواند موجب ایجاد صدماتی در چشم 
داخل چشم  و عدسی  قرنیه  به سطح  و  شده 
صدمه وارد کند. بنابراین افراد بویژه در ساعت 
اوج تابش نور خورشید یعنی از ساعت 10 صبح 
تا 16 باید حتماً از عینک آفتابی استفاده کنند. 

عینک آفتابی ابتدا باید به لحاظ توانایی مقابله 
به طور معمول  باشد و  استاندارد   UV اشعه با 
هستند.  مناسب   UV400 آفتابی  عینک های 
عینک آفتابی باید بتواند کره چشم را به خوبی 
از عینک های  افراد  توصیه می شود  و  بپوشاند 
آفتابی با قاب بزرگ استفاده کنند و از استفاده از 
عینک های خطی و باریک یا عینک های با قاب 

گرد کوچک خودداری شود.

یادداشت

تيم منتخب بيرجند قهرمان استان خراسان بزرگ سال ١٣٦٠                                                                                        
ایستاده از راست :  اکبر عادل، حسین نقیبي مقدم ، حسن جباري، محمدرضا قرباني،  اصغر عمیدیان، رضا مرغوب، ابوالفضل جباري، عباس                                                                                                                       

شباني،رضا نیک اختر ، مسعود برهاني،علي دقتي پور )مربي تیم(،نشسته از راست: رامین مرغوب، مباشري،مسعود نیک بین،  ابوالفضل غني
 مهدي پناهي،علي سارباني، علي دقیق، علي برات زاده،محمد علي رستگار مقدم، احمد ژیان پور- گردآورنده : اصغری 

 داده نما، آوای خراسان جنوبی

فلسفهراِگلآلودنکنیم
*حسینی

و  دیگر  مسائل  پاره   ای  مانند  ما  جامعه  در  دینی  علم  مسئله 
پیرامونی  آسیب  های  از  انقالب،  از  برآمده  فکری  ضرورت  های 
است. علمی  مسائل  شدن  سیاسی  جمله،  آن  از  که  می برد  رنج 
هرگاه مسئله  ای جدی، ضروری و تخصصی در حوزه اندیشه، پیش از 
دستیابی به یک اجماع نسبی علمی و تبیین ابعاد و جوانب آن، به حوزه عمومی 
جامعه منتقل شود، دچار ساده  سازی و ساده انگاری خواهد شد و امکان 
مجال طرح دقیق علمی و رعایت قواعد بازی  های دانشی را از دست می  دهد.
این آسیب، دو چندان شده هنگامی که سیاسیون و دولتمردان نیز بدون 
طی مبادی و سواد تخصصی الزم و صرفا به دلیل قدرت مداری و تریبون داری 
و بهره  بری از شبکه  های نفوذ، در له یا علیه مسئله به اظهار نظر می  پردازند.
بنابراین اگر مقصود از سیاسی کردن مسائل علمی، کشاندن آنها به 
عرصه عمومی جامعه و جبهه  سازی  های متداول سیاسی است، تردیدی 
نمی- یاری  علمی  مسایل  فنی  تحلیل  و  به حل  امور  این  که  نیست 
مانند  انقالب، مسائل مهمی  از   رساند؛ همانگونه که در سال های پس 
مفهوم وحدت حوزه و دانشگاه، مفهوم انقالب فرهنگی، مفهوم تهاجم 
علم،  تولید  نهضت  مفهوم  دانشگاه ها،  اسالمی شدن  مفهوم  فرهنگی، 
علوم  مفهوم  انسانی،  علوم  تحول  مفهوم  اسالمی،  دانشگاه  مفهوم 
شدند. آسیب  هایی  چنین  دچار  دینی،  علم  مفهوم  و  اسالمی  انسانی 
ساده  و  آنها  سازی  ساده  به  مسائل،  دست  این  سازی  عمومی 
و شرایط  ایجاد جو  با  و  آنها کشیده می  شود  به سیاسی سازی  سازی، 
طبیعی  فضای  مخالفم،  و  موافقم  دوقطبی  سازی  های  و  متشنج 
شد. خواهد  زده  بحران  آکادمیک،  و  علمی  مراکز  در  اندیشه  ورزی 
و  دیگر  مسائل  پاره   ای  مانند  ما  جامعه  در  دینی  علم  مسئله 
پیرامونی  آسیب  های  از  انقالب،  از  برآمده  فکری  ضرورت  های 
است علمی  مسائل  شدن  سیاسی  جمله،  آن  از  که  می برد  رنج 
علمی  محیط های  که  است  آن  گرفتاری  این  آشکار  عوارض 
طرح  امکان  و  کرده  آلوده  بی  حاصل  و  فرعی  بحث  های  با  را 
می- دست  از  الزم  پژوهشی  چارچوب  های  با  مسئله  درست 
بیابد. پاسخ درخوری  تا  به درستی طرح نمی شود   رود و اصوال مسئله، 
 بدین ترتیب ازهر مسئله  ای، برداشتی بسیار گنک و غلط صورت می  گیرد 
و این امر در درجه نخست، برای سیاسیون حاشیه مسلک، مشتبه می شود.
محیط  در  می  توانست  که  پژوهشی  ـ  علمی  مسئله  نهایت، یک  در 
خواهد  لوث  و  خرد  کوچک،  بقدری  شود،  تحلیل  بدرستی  آکادمیک، 
متعاقبا  و  می  گیرد  قرار  ژورنالیستی  کارهای  مستمسک  تنها  که  شد 
است. پرهزینه  و  مشکل  بسیار  علمی،  فضاهای  به  آن  بازگرداندن 
که  باشد  مناسب   )Buzz word( واژه  مد  تعبیر  اینجا  در  شاید 
معرفتی  حوزه  آن  بیرون  در  اما  دانش،  از  حوزه ای  به  مربوط  واژه ای، 
و در فضای عمومی، رواج پیدا کرده و معموال با دقت نیز بکار نمی  رود.

امالک و 
مستغالت

فروش واحد آپارتمانی تعاونی 
مسکن دادگستری بیرجند،120 

متر زیربنا. دارای امکانات 
09138625875

فروش منزل ویالیی در حاجی آباد 
130 متر   

    100 متر زیر بنا، فی87 م   
09153613774

فروش واحد آپارتمان 50 متری 
شهرک بعثت، سند اوقاف، 

بدون قسط تکمیل نقد و اقساط 
09158583372

فروش مغاره تجاری
 60 متری در خیابان عدل، دوکله

تلفن تماس:
09153620620

پیش فروش آپارتمان 
140 متری با موقعیت خوب

 و نمای رومی
09153620620

فروش آپارتمان طبقه دوم 
روی پیلوت،65متر، شهرک 

رقوئی،تازه ساز فی 58م،سندآزاد 
 09198160650

فروش 204متر زمین مسکونی 
شمالی در مهرشهر

دارای پروانه و امتیازات 
09194194305

فروش منزل ویالیی
 امیرآباد، شمالی، 180 متر
120 متر زیربنا، 2 خواب 

فی:120م  09159612370

فروش آپارتمان فتح روبروی 
پارک توحید،103متر طبقه 

همکف، 2خواب،شیک،سندآزاد 
فی180م09198160650 

رهن و اجاره

درخواست اجاره آخر غفاری 
ترجیحا  دربست 
بزرگمهر ، دهخدا 
09156669050

 

جویای کار

به تعدادی راننده سحرخیز 
با خودرو جهت کار درآژانس 
با زنگ خور باال  نیازمندیم   

09155612170

 به چند نفرجهت 
پخش تراکت ترجیحا با سابقه 

نیازمندیم. 
09374092908

به یک فروشنده 
جهت کار در فروشگاه کیف و 

کفش نیازمندیم.
09156660174

به یک نیرو جهت کار
 در کارواش نیازمندیم.

تمام وقت 
09159372644

 به 2نفر همکار جهت کار در 
ساندویچی نیازمندیم.  حقوق 

500 ساعت کار 5 عصر تا 2شب 
09307431942

به یک طراح جهت کار
 با گروه برگزار کننده همایش 

کشوری نیازمندیم.
09903576554

به یک شاگرد جهت کار 
در کارواش نیازمندیم 

) ترجیحا مجرد(
09909774248

  
آژانس با زنگ خور باال و کارکرد 

تضمینی به تعدادی راننده 
تمام وقت و نیمه وقت نیاز دارد   

09395265120

 
متفرقه

به یک دستگاه برای پخت پفیال 
نیازمندیم

تلفن تماس:
09159626514

فروش چهار پایه کولر
 میز تلویزیون تک کشوی 

فی توافقی
09158628706

باند کنوود 718 ، سری جدید 
کمتر از1ماه کار

فی فقط 300 تومان
09155640643

فلش 4 گیگ کم کار با برگ 
ضمانت نامه مادام العمر

 20 تومان
09155640643

نوکیا 130 بدون کارتن
 درحد آک

 فی فقط 60 تومان
09155640643

لبنیات محلی با کلیه لوازم
 به علت مهاجرت 

واگذارمی گردد
09159041370

فروش سوپرمارکت
 با کلیه امکانات

در مهرشهر
09151650578 

چادرمسافرتی 4نفره 
خریداریم

تلفن تماس: 
09159612902

تانکر نفتی و مخازن شوفاز
با تاسیسات قدیمی آن

 خریداریم.
09153637200

15% تخفیف ویژه فروش مبلمان و سرویس خواب

دومین جشنواره 
فروش ویژه مبلمان

 در استان خراسان جنوبی

 - جبروتی  مبل   ،37 واحد  شیرازی،  صیاد  بلوار  ایران،  مبل 
32239334- 09156685767

مبل و پارچه مبلی تیامات، خیابان توحید، بین توحید 8 و 10، 
گالری تیامات، تعمیرات تخصصی مبل . 09199518724 

    3 و   1 معلم  بین  معلم،  خیابان  ترنج،  مبل  گالری 
32218704 -09152002654

مبل شیخ زاده، معلم 40- 32450077 -09151645077
  15 و   13 توحید  بین  توحید،  خیابان  قائم،  مبل  گالری 

09153253793- قربانی
 مبل ماهان،خیابان توحید،نبش توحید4-09155665292 شرفی

مبلمان تهران مد، توحید 6، جنب بانک صادرات 

  09120721985- شهابادی
نشانی   آتش  روبروی  معصومیه،  بلوار  نما،  جهان  مبلمان 

09151614117- امیرآبادی
مبلمان نارمنجی، خیابان شهید بهشتی 15، شهر فرش و مبل 

نارمنجی - 09155623692
 مبل قیمت شکن، خیابان غفاری، نبش چهارراه اول - 32207030

مبل جاوید، خیابان انقالب بین انقالب 5 و 7- 09155617368 
32233837

بانک  جنب  اول،  راه  چهار  از  بعد  توحید،  خیابان  سوفا،  مبل 
  21 و   19 منتظری  بین  منتظری-  خیابان   ،2 شعبه  ملی، 

09151602716
گالری مبل مرصاد، 50 متر پایین تر از تعویض پالک، روبروی 

پارکینگ اتوبوسرانی   09399619147

فروشگـاه هـای مجاز ایـن طـرح:
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بازگشت به زندگی با تسهیالت اشتغال

صدا و سیما-    86 معتاد بهبود یافته استان با دریافت تسهیالت اشتغال توانمند شدند و به زندگی خود بازگشتند. مدیرکل بهزیستی استان گفت: پارسال 176 معتاد بهبود یافته، 16 ساعت دوره های مهارت 
زندگی و 26 ساعت دوره های مهارت کسب و کار را گذراندند و پس از آن برای دریافت تسهیالت 5 تا 20 میلیون تومانی، بسته به نوع شغلشان به بانک معرفی شدند. عرب نژاد با بیان اینکه تاکنون 86 نفراز 
این افراد تسهیالت بانکی دریافت کرده اند افزود: تاکنون یک میلیارد و 271 میلیون تومان تسهیالت به این افراد پرداخت شده است و این افراد بیشتر در بخشهای صنعت و خدمات مشغول به کار شدند.

* نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف  در جشن 
نیمه شعبان در دفتر نماینده ولی فقیه استان گفت: 

انتظار فرج با فضیلت ترین اعمال است.
*اجتماع بزرگ منتظران ظهور در بیرجند برگزار شد. 
*43 متکدی روز برات در آرامستان بیرجند جمع 
آوری و به مرکز نگهداری متکدیان منتقل شدند.
* تاکنون 23 هزار و 705 نفر دراستان به نام و القاب 

حضرت مهدی)عج( نامگذاری شدند.
 *یادواره شهید سید احمد رحیمی همزمان با سالروز 
ابوالفضلی  هیئت  در  بزرگوار  شهید  این  شهادت 

)مصلی( بیرجند برگزار شد.
برداشت  آغاز  از  طبس  کشاورزی  جهاد  *مدیر 
محصول کلزا از سطح 62 هکتار از مزارع طبس 

از ابتدای اریبهشت خبرداد.
*مدیرکل اوقاف و امور خیریه از اسکن 150 هزار 
برگ از اسناد بایگانی موقوفات و رقبات استان از 

ابتدای طرح تاکنون خبر داد.
محکومیت  مجموع  حکومتی  تعزیرات  *مدیرکل 
برای پرونده های مربوط به اجرای احکام در طرح 
نظارتی نوروز امسال را 262 میلیون و 618 هزار 
ریال در استان اعالم کرد و گفت: در این مدت 93 

فقره پرونده مختومه شده است.
*هفدهمین همایش ساالنه ایمنی در شرکت توزیع 

نیروی برق استان برگزار شد
*مدیرکل اوقاف و امور خیریه از اسکن 150 هزار 
برگ از اسناد بایگانی موقوفات و رقبات استان از 

ابتدای طرح تاکنون خبر داد.

اخبار کوتاه

 اردوی مستعدین تیم ملی اسکواش 
در بیرجند برگزار می شود

رئیس هیئت اسکواش استان از کلنگ زنی 4 کورت 
اسکواش در بلوار شهید ناصری خبر داد و گفت: از 
روز گذشته اردوی مستعدین تیم ملی با حضور 10 نفر 
ملی پوش در بیرجند  آغاز شد.  غنی اظهار کرد: ورزش 
اسکواش در کشور و در استان خراسان جنوبی مظلوم 
واقع شده و دو بازیکن استان از جمله خراشادی زاده و 
فرزاد حقخواه دو بازیکنی هستند که به اردوی مستعدین 
تیم ملی دعوت شدند. وی افزود: اردوی مستعدین تیم 
ملی با حضور 10 نفر ملی پوش از روز گذشته در استان 

آغاز و تا روز جمعه 14 اردیبهشت ادامه دارد.

اعزام ورزشکار پارکور کار استان
 به مسابقات کشوری

رئیس هیئت انجمن های ورزشی گفت: ورزشکار 
منتخب پارکور استان به مسابقات قهرمانی کشور 
اعزام می شود. علیزاده اظهار کرد: با همت انجمن 
ورزش پارکور استان و با همکاری هیئت  انجمن های 
 “ استان  پارکور   منتخب  ورزشکار  استان  ورزشی 
مهدی حسن زاده “ به اولین رقابت های کشور اعزام 
می شود. وی افزود: نخستین دوره   رقابت های آزاد 
پارکور قهرمانی کشور از 12 تا 14 اردیبهشت برگزار 
می شود و بهترین های این مسابقات شناسایی و به 

اردوی تیم منتخب معرفی خواهند شد.

کلنگ زنی ۸ سالن به اسم بانوان
 به کام دیگران

کارشناس امور بانوان اداره ورزش و جوانان بیرجند از 
کلنگ زنی 8 سالن ورزشی به نام بانوان در بیرجند خبر 
داد و گفت:  این سالن ها طبق ماده 88 پس از افتتاح در 
اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد که در این مدت 
صدمات زیادی به بنای این سالن ها وارد می آید و 
هزینه های زیادی باید صرف تعمیر مجدد آن شود.

استان  رسانه  بسیج  قشر  شورای  رئیس 
مهمترین  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
و  دستاوردها  از  پاسداری  مطبوعات  رسالت 
مطبوعاتی  گفت:  اسالمی  انقالب  ارزشهای 
راستای  در  می شوند  منتشر  کشور  در  که 
تحقق اهداف بلند انقالب گام بردارند. محمد 
قربانی به مناسبت 13 اردیبهشت روز جهانی 
مطبوعات در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه 
مطبوعات به عنوان پل ارتباطی بین مردم و 
مسؤالن انجام وظیفه می کنند، اظهار داشت: 
مطبوعات باید حقایق عدالت اجتماعی را در 
جامعه گسترش دهند.وی با بیان اینکه اسالم، 
آیین علمی و عملی است که پیام های رهایی  
بخش آن در هر اجتماعی هدف های انسانی 

را رهبری می کند افزود: بی شک ارزش های 
بخش  الهام  مکتب  از  ناشی  که  ما  فرهنگ 
اسالم است.رئیس شورای قشر بسیج رسانه 
استان خراسان جنوبی با تبریک به اصحاب 
رسانه و مطبوعات خراسان جنوبی بیان کرد: 
شایسته است مطبوعاتی که در کشور منتشر 
می شوند ارزشها و مطالب مطرح شده در آنها 
از مکتب الهام بخش اسالم سرچشمه گرفته 
انقالب گام  بلند  و در راستای تحقق اهداف 
سالم  مطبوعات  اینکه  بیان  با  بردارند.وی 
منعکس کننده نظرات مردم هستند و مسایل و 
مشکالت جامعه را بدون قصد و غرضی خاص 
عنوان می کنند تصریح کرد: مطبوعات می 
توانند با انتقاد سازنده، بدون توهین و تحقیر 

و تخریب و ارایه اطالعات صحیح و تحریف 
نشده، اعتماد مردم را به خود جلب کنند.قربانی 
انتظار اخبار و  براینکه مطبوعات در  با تاکید 
اقتصادی،  اجتماعی، سیاسی  یا سایر مطالب 
درستی  و  صداقت  دیگر،  موارد  در  فرهنگی 
داشت:  اظهار  دهند  قرار  خود  کار  اساس  را 
مطبوعات سالم آزادی خود را گرِو حفِظ آزادی 
جامعه و مردم می بینند و با آزادی قلم و بیان 
و اندیشه، صدمه ای به آزادی اجتماعی نمی 
جنوبی  خراسان  ای  رسانه  فعال  رسانند.این 
افرود: از مهم ترین وظایف رسانه های جمعی، 
و  دانش  گسترش  مطبوعات،  خصوص  به 
اطالعات مخاطبان در زمینه هایی است که 
امکان دسترسی و تجربه مستقیم از رویدادها و 

موضوع های مختلف برای آنان فراهم نیست 
و وظیفه جمع آوری، تدوین و انتقال اطالعات 
و تأمین نیازهای مخاطبان و مردم در زمینه 
های مختلف به عهده همه رسانه های جمعی 
و به ویژه روزنامه ها و مطبوعات است.قربانی با 
اشاره به اینکه ارتباط تنگاتنگی که بین مردم، 
مسئولیت  دارد،  وجود  مسؤالن  و  مطبوعات 
مطبوعات را سنگین و دشوار می سازد یادآور 
برای  ای  وسیله  عنوان  به  مطبوعات  شد: 
انتقال مسایل و مشکالت مردم به مسئوالن 
و پاسخگویی آنان به مردم است.رئیس شورای 
قشر بسیج رسانه استان خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه مطبوعات باید زبان گویایی مردم و زنگ 
بیداری مسؤالن باشند گفت: رسالت عرفی و 

اخالقی مطبوعات ایجاب می کند تا حقایق را 
آن گونه که هست مطرح کنند و هیچ گاه با 

کتمان حقیقت، صورت مسئله را تغییر ندهند.

حسینی- مدیر کل آموزش و پرورش استان 
مجموع ورودی های آموزش و پرورش را 949  
نفر اعالم کرد و گفت: از طرفی تا مهر سال 
بازنشستگی  شرایط  واجد  نفر   682  ، جاری 
هستند. در نشست خبری مدیر کل آموزش و 
پرورش استان که به مناسبت بزرگداشت هفته 
معلم برگزار شد، المعی اهم برنامه های این 
هفته را عنوان کرد و افزود : برگزاری کاروان 
سپاس معلم در 15 اردیبهشت با حضور مدیران 
مراسم  فرهنگیان،  مدرسه  در  استاندار  و  کل 
تجلیل از معلمان برگزیده در 18 اردیبهشت و 
برگزاری جلسه یادبود برای متوفیان فرهنگی 
سال 96 در 19 اردیبهشت از جمله این برنامه 
ها است. وی به جلسه تکریم پیشکسوتان در 
20 اردیبهشت اشاره کرد و ادامه داد: رویکرد 
در  فقط  نه  معلمان  از  تجلیل  کل،  اداره  این 
یک هفته بلکه در طول سال تحصیلی است. 
المعی در ادامه به برخی از موفقیت های کسب 
بیان کرد:  اشاره و  اداره کل  این  شده توسط 
برگزاری 6 همایش کشوری در سال تحصیلی 
فرهنگ  و  ها  توانمندی  معرفی  برای  جاری 

این  بیان  با  افتخارات ما است. وی  از  استان 
اموزش وپرورش  استان  در کنکور سراسری 

گروه ریاضی و تجربی، رتبه سوم و دوم کشور 
علوم  رشته  در  اما  اضافه کرد:  را کسب کرد 
انسانی رتبه هشتم را به دست آوردیم ایراد کار 

هم ضعف در هنر است .مدیر کل آموزش و 
پرورش استان، خاطرنشان کرد: کسب 94 رتبه 

کشوری در مسابقات علمی و عملی، کسب 
150 رتبه کشوری توسط دبیران در مسابقات 
و جشنواره ها، رتبه اول آزمایشگاهی کشور و 

200 رتبه در مسابقات فرهنگی هنری قرآن و 
نهج البالغه ، با وجود اعتبارات کم این اداره کل 

از دیگر افتخارات است.
682 نفر واجد شرایط بازنشستگی

پرورش  و  آموزش  که  این  بیان  با  المعی 

با  ها  استان  نیز مشابه سایر  خراسان جنوبی 
کمبود نیروی انسانی مواجه است، اضافه کرد: 
متوسط خروجی استان ساالنه 70 نفر است و 
با این روند و افزایش ساالنه بازنشسته ها، سال 
گذشته 17 هزار و 280 ساعت معادل 720 نفر 
کمبود داشتیم. به گفته وی 33 درصد مدارس 
استان با زیر 15 نفر جمعیت، مشغول هستند. 
حتی مدرسه ای در طبس با دو دانش آموز، 
هم  کار  این  از  هدف  دارد،  ثابت  معلم  یک 
مدیر  است.  آنان  تحصیل  ترک  از  جلوگیری 
کل آموزش و پرورش استان مجموع ورودی 
های آموزش و پرورش را  949 نفر اعالم کرد 
 682 ، تا مهر سال جاری  از طرفی  و گفت: 
نفر واجد شرایط بازنشستگی هستند. سال آتی 
نیز 980 نفر نیروی انسانی معادل 32 هزار و 
928 ساعت حق التدریس نیاز خواهیم داشت.
المعی با بیان این که 27 مدرسه دوشیفته در 
خاطرنشان  دارند،  فعالیت  بیرجند  شهرستان 
کرد: اگر 130 کالس درس در اختیار آموزش و 
پرورش قرار بگیرد مشکل کمبود کالس درس 

آموزشی حل می شود.

مهم ترین رسالت مطبوعات پاسداری از  ارزش های انقالب اسالمی است 

حمایت از کاالی ایرانی نیازمند تفاهم دولت و بخش خصوصی است

جذب 949 معلم جدید در سال تحصیلی آینده

تفاهم  با  گفت:  بیرجند  بازرگانی  اتاق  رئیس 
زمینه  خصوصی  و  دولتی  بخش  همراهی  و 
به  فراهم می شود.  ایرانی  از کاالی  حمایت 
گزارش مهر، محسن احتشام در جلسه هیئت 

به  اشاره  با  بیرجند  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
نامگذاری سال جدید به نام حمایت از کاالی 
با  و  ریزی شود  برنامه  باید  بیان کرد:  ایرانی 
و خصوصی  دولتی  بخش  همراهی  و  تفاهم 

زمینه حمایت از کاالی ایرانی را فراهم کنیم.
وی با اشاره به نگرانی های صادرکنندگان در 
پیمان های ارزی  بیان کرد: در  فعالیت های 
صادراتی با عراق و افغانستان موردی نداریم 
چرا که مبادالت انجام شده بین صادرکنندگان 
در این دو کشور ریالی است و صادرکنندگان 
به  نیاز  کشور  دو  این  به  صادرات  امر  برای 
اینکه  بیان  با  وی  ندارند.  ارزی  پیمان  انعقاد 
ممکن است در آینده برای بازار افغانستان هم 
دستور العملی ایجاد و ابالغ شود، افزود: اگر با 
شرایط فعلی پیش برود قاچاق زعفران به بازار 
افغانستان افزایش پیدا خواهد کرد. احتشام با 
اشاره به اقدامات موثر دولت در مهار قیمت ارز 
را مهار کرد. ارز  گفت: دولت اسب رها شده 
وی ادامه داد: یکی از نکات مثبت عملکردی 
بود چرا که دالل و واسطه  ارز  دولت کنترل 
ها اشفته بازار ارز را درست کردند اما امروز در 
عمل ضرر را واردکنندگان می بینند. رئیس اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند  
با بیان اینکه هنوز تفاوت نرخ ارزی را شاهد 
برخی  حتی  متاسفانه  کرد:  عنوان  هستیم، 
بنگاه های دولتی در برابر ارز 4200 تومانی 
دولت مقاومت می کنند. وی با اذعان به اینکه 
اقدامات بانک مرکزی در راستای استراتژی 
نباید  گفت:  نیست،  کشور  اقتصادی  توسعه 
محدودیت ارزی ایجاد کرد بلکه باید به دنبال 
ابالغ  به  اشاره  با  باشیم.وی  ارزی  فراوانی 
صادارت  زمینه  در  ای  ماده  چهار  بخشنامه 
مکلفند  صادرکنندگان  اظهارکرد:  واردات  و 
ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که 
توسط بانک مرکزی   مشخص می شود، به 
چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.احتشام  ادامه 
داد: پیرو این بخشنامه صادر کننده یا باید ارز را 
به شبکه بانکی بفروشد یا در اختیار وارد کننده 
برای واردات قرار دهد؛ بدهی های ارزی خود 
را از این محل تسویه نماید و یا سپرده گذاری 

در بانک داشته باشد. وی با بیان اینکه صادر 
نکنند  عمل  قانونی  تکالیف  به  اگر  کنندگان 
شد،  نخواهند  مالیاتی  های  معافیت  شامل 
بیان داشت: صادرات بخش خصوصی باید آزاد 
شود.رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه 
محصوالت کشاورز برای کشور ارز آور است، 
گفت: با کاهش نرخ ارز قیمت پایه صادراتی 
برای خریدار خارجی باال می رود و با افزایش 
از  محصوالتصادراتی  برخی  صادرات  قیمت 
مشکل  با  ما  کشاورزی  محصوالت   جمله 
مواجه خواهد شد.احتشام با بیان اینکه بسیاری 
از کاالهای صادراتی ما قیمت پایه صادراتی 
تفاوت جدی  کرد:  عنوان  نیست،  واقعی  آنها 
پایه گمرکی و قیمت فروش کاال  میان نرخ 
به  که  شود  می  مشاهده  هدف  بازارهای  در 
منظور جلوگیری از ایجاد مشکالت بعدی برای 
صادرکنندگان، باید درخواست اصالح به کمیته 

نرخگذاری گمرک ارائه شود.

گروه خبر-رهبر معظم انقالب اسالمی از غرفه 
کویر تایر در نمایشگاه کاالی ایرانی در حسینیه 
امام خمینی)ره( بازدید کردند. زینلی مدیر عامل 
محصوالت  درباره  بیرجند  کویرتایر  شرکت 
داد.  ارائه  توضیحاتی  شرکت  این  تولیدی 
شرکت کویر تایر به عنوان نماینده شرکت های 
تایرسازی و  زینلی مدیرعامل آن به نمایندگی 
از سوی مدیران عامل شرکت های تایرسازی 
در این نمایشگاه حضور داشت. در این بازدید 
که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ا... خامنه ای  آیت  نیز حضور داشت، حضرت 
بخش های  در  ایرانی  تولیدات  غرفه   77 از 
نوشت افزار،  خانگی،  لوازم  جمله  از  گوناگون 
و  دارو  غذایی،  مواد  منسوجات،  و  پوشاک 
تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، 
وسایل کودک، لوازم خودرو و وسایل صنعتی و 
ساختمانی دیدن کردند و از نزدیک در جریان 
تولیدکنندگان،  توانمندی های  و  ظرفیت ها 
مسائل و دغدغه های آنان و نیز میزان استقبال 

مردم از کاالهای ایرانی قرار گرفتند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

اخذ هزینه برای ورود 
به پارک بانوان بیرجند حذف شود

بیرجند  فرماندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
بر  مبنی  شهر  شورای  مصوبه  حذف  خواستار 
به  شد.  بانوان  پارک  به  ورود  برای  هزینه  اخذ 
بانوان  کارگروه  در  حدادی  شبستان،  گزارش 
بیرجند اظهار کرد: قرار گرفتن پارک بانوان در 
امکانات  از  کمتر  که  شده  باعث  شهر  حاشیه 
موجود در این مکان استفاده شده و مصوبه اخیر 
شورای شهر مبنی بر اخذ هزینه برای ورود به 
این پارک باعث بروز مشکالتی به خصوص در 
کرد:  تاکید  وی  شود.  می  آموزی  دانش  حوزه 
ابطال  دنبال  به  بیرجند  شهرستان  فرمانداری 
امور  است.کارشناس  شهر  شورای  مصوبه  این 
جلسه  این  در  هم  بیرجند  شهرداری  بانوان 
پارک  جانمایی  اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان 
تمام  استفاده  زمینه  که  است  طوری  بانوان 
کرده  درخواست  لذا  نیست  فراهم  شهر  بانوان 
پارک  عنوان  به  شهر  های  پارک  از  یکی  ایم 
کرد:  اظهار  زاده  اکرم  شود.  تعریف  بانوان 
محله  های  خانه  افتتاح  با  بیرجند  شهرداری 
فرهنگی  و  آموزشی  های  برنامه  توانسته 
دهد.مکان  ارایه  زنان  و  دختران  برای  متنوعی 

مناسبی برای این منظور در نظر بگیریم.

رشد14 درصدی جابجایي کاال
 در فروردین سال جاري

اداره کل  اداره حمل و نقل کاال  پیشه ور- رئیس 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، عنوان کرد: 
بارنامه نشان  بررسي انجام شده از سیستم کنترل 
می دهد تناژ جابجاشده در فروردین  امسال  نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 14 درصد رشد داشته و 
 سفرهای کامیونی نیز 8 درصد افزایش داشته است .
حیدری فزود: در این مدت بیش از 317 هزار و625 
تن کاال با تعداد بیش از 206 هزار و 38 سفر کامیون 
و وانت بار در استان به مقاصد درون و برون استان 
کاالهای  عمده  وی  گفته  به  است.  شده  جابجا 
جابجا شده از استان به ترتیب انواع سیمان، زغال 
سنگ،  سنگ،کاشی و  خاک معدنی بوده است. وی  
خاطرنشان کرد:   8 هزار و 452 نفر راننده حمل و 
نقل کاالی استان اعم از ناوگان باری در حمل ونقل 
کاالی استان با استفاده از 4 هزار و 602 دستگاه انواع 
کامیونت،کامیون و تریلی و وانت بار در این حوزه 
فعال هستند  و عمر متوسط ناوگان باری حمل ونقل 
کاال    برابر 12.98سال است که نسبت به عمر ناوگان 
باری حمل و نقل کاالی کشور )17.04سال( و عمر 
متوسط ناوگان وانت بار7.79 سال بوده که نسبت 
 به عمر ناوگان وانت بار حمل و نقل کاالی کشور
)8.02 سال( جوان تر بوده و از وضع مطلوبی برخوردار است.

ثبت نام مسابقه شهر ریاضی دربیرجند

صدا و سیما- برای اولین بار مسابقه شهر ریاضی 
نام آن  ثبت  برگزار می شود و مهلت  بیرجند  در 
تا 15 اردیبهشت است. دبیر مسابقه شهر ریاضی 
دانش  ابتدایی،  بخش  سه  در  مسابقه  این  گفت: 
آموزی و دانشجویی انجام  می شود که تاکنون 
در بخش ابتدایی شامل دانش آموزان پایه اول تا 
تکمیل  و  کردند  نام  ثبت  نفر  ابتدایی، 90  پنجم 
دانش  بخش  در  نام  ثبت  و  است  شده  ظرفیت 
آموزی پایه ششم تا یازدهم و در بخش دانشجویی 
انجام می شود. فروغ روشن روان با بیان اینکه افراد 
در گروه های سه نفره ثبت نام می شوند افزود: 
برگزیدگان بخش دانش آموزی به مرحله کشوری 
که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد راه 
می یابند و درصورت برگزیده شدن در این مرحله، 
دانشگاه فردوسی آنان را بورسیه خواهد کرد. عالقه 
به صورت  یا  توانند  می  آن  در  شرکت  به  مندان 
حضوری در دانشگاه صنعتی و دانشکده مهندسی 
بیرجند نام نویسی کنند و یا برای کسب اطالعات 
بگیرند. تماس   09150912768 شماره  با  بیشتر 

 افتتاح۶ گلخانه زیرزمینی در 
پردیس امیرآباد دانشگاه بیرجند
زیرزمینی  گلخانه  شش  افتتاح  مراسم  غالمی- 
ها  گلدان  از  نگهداری  و  گیاهان  تکثیر   جهت 
سه شنبه )97/2/11( با حضور دکتر احمد خامسان 
رئیس دانشگاه بیرجند و جمعی از مدیران و مسئوالن 

دانشگاه در محل پردیس دانشکده کشاورزی برگزار 
شد. دکتر خامسان با تأکید بر صرفه جویی مصرف 
پژوهش های  اظهار کرد:  تولیدات گیاهی  در  آب 
مقاله محور باید به سوی پژوهش های کارآفرین 
محور و کارآفرینی سوق داده شود تا سهم کارآفرینی 
در دانشگاه افزایش یابد. در ادامه این مراسم مهندس 
علیرضا صمدزاده با ارائه گزارشی از اقدامات صورت 
پذیرفته به آبیاری تحت فشار 45 هکتار از اراضی 
دانشکده کشاورزی اشاره نمود و گفت: دانشجویان 
مشتاق زیادی از زمین و امکانات مزرعه استفاده می 
کنند. وی تصریح کرد: نهالستان دانشکده کشاورزی 
با مساحت 4 هکتار در سال 1382 تأسیس شده 
انواع گل ها  نشاء  تولید  برای  آن  که یک چهارم 
و گیاهان مورد استفاده در فضاهای سبز شهری و 
محیط دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرند. شایان 
ذکر است گلخانه های مذکور جمعاً به مساحت 720 
متر مربع و از محل درآمدهای اختصاصی دانشکده 

کشاورزی احداث شده است.

تازه های ورزشی استان 
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آسفالت 13 هزار مترمربع
 معابر آرامستان بیرجند

مدیریت  سازمان  سرپرست  مقدم-  دادرس 
آرامستانهای شهرداری بیرجند گفت: 13 هزار متر 
آرامستان در آستانه روز برات به مبلغ  مربع معابر 
274 میلیون و 660 هزار تومان آسفالت شد. محمد 
پارکینگ های  آماده سازی  و  افزود: تسطیح  زاده 
آرامستان و آب پاشی محورهای خاکی منتهی به 
روز  آستانه  اقدامات سازمان در  از جمله  آرامستان 
برات بود. وی در ادامه به رفت و روب معابر ، میادین 
و فضای داخل آرامستان در روزهای قبل و بعد از 
با  بنر  مراسم روز برات اشاره و اظهار کرد: نصب 
موضوع جمع آوری متکدیان و پیام های بهداشتی با 
همکاری مرکز بهداشت شهرستان و مرکز نگهداری 
متکدیان، راهنمای پارکینگ ها و محل شیردهی 
باشد. می  سازمان  اقدامات  دیگر  از  نیز  نوزادان 
محمد زاده به بازدید میدانی توسط عوامل سازمان 
از سطح آرامستان جهت خدمات رسانی بهتر خبر 
داد و گفت: نصب موانع ثابت و راه بندهایی جهت 
آرامستان در محل  به  از مسیرهای منتهی  برخی 
های تعیین شده توسط پلیس راهور ، کنترل دوربین 
های آرامستان و کنترل  26 مورد آب سردکن و 
4 سقاخانه و نظافت کلیه سرویس های بهداشتی 
مدیریت  سازمان  اقدامات  از  آرامستان  سطح  در 

آرامستان ها در روز برات بود.
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امام مهدی علیه السالم فرمودند :
لِیَعَمل ُکلُّ امِْرٍء علَی ما یَُقرَُّب مِن َمَحبَّتِنا

هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبّت ما نزدیک شود.
)بحار األنوار: ج 53 ، ص 176(

   

شهید مطهری نه از هیاهوی مخالفین 
می هراسید نه از فشار هوادارانش

ضرغامی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
شهید مطهری نه از هیاهوی مخالفین و جوسازی آنان 
می هراسید و نه حتی از توقعات و فشارهای هواداران 
و  هواداران  اسیر  ما  متفکرین  برخی  امروز  خود! 
سمپات های خود هستند. این یعنی مرگ آزاداندیشی.

چرا روحانی مانند احمدی نژاد 
به گفتار درمانی رسیده است

نعمت احمدی، فعال سیاسی گفت: روحانی می گوید 
چرا مدیران قفل سکوت بر لب زده اند؟ خوب، بسم 
ا...؛ قفل سکوت را تو بشکن؛ این مسجد و این منبر. 
تمام  روحانی،  لیسانس  دوره  عنوان همکالسی  به 
قد برای او فعالیت کرده ام، اما امروز نقد دارم. عدد 
۴۲۰۰ تومان برای دالر را از کجا آوردند؟ در مورد 
تلگرام، وزیر ایشان می گوید من این کار را نکردم. چرا 
روحانی در نقش اپوزیسیون صحبت می کند؟ او مانند 
احمدی نژاد به جای عمل به گفتاردرمانی رسیده است.

انقالب براساس فشار مادی، دام است

انقالب  در  گفت:  مجلس  رئیس  نایب  مطهری، 
اسالمی برخی افراد با گرایش چپ و مارکسیستی 
معتقد بودند که جامعه باید به حد انفجار برسد تا انقالب 
به وقوع بپیوندد حال اینکه شهید مطهری می گفت 
ما انقالب انفجاری را قبول نداریم، انقالب اسالمی 
انقالب آگاهانه است که مردم از روی آگاهی و نه فشار 
امور مادی حرکت کرده اند، چون قیام بر اساس فشار 
مادی امر مشترک انسان و دام است، اگر به دام آب و 

علوفه نرسد او عکس العمل نشان می دهد.

تغییر کابینه دولت حق روحاني است

محمدرضا بادامچي، نماینده تهران خاطرنشان کرد: 
براساس صحبت هایي که رئیس جمهور انجام داده 
هر کسي مي تواند برداشت هایي داشته باشد، اما در 
صورتي که رئیس جمهور بخواهد تغییري در کابینه 
انجام دهد این حق ایشان است که همکاران خودش 
را براساس شرایط و اوضاع تغییر بدهد. در خصوص 
صحبت هایي که آقاي روحاني مطرح کرده نمي توان 

گفت صد در صد صحبت ها به این دلیل بوده است.

قطعًا از کسانی که خون به دل مردم 
می کنند، ناراحت می شویم

پناهیان، رئیس حوزه علمیه دارالحکمه تهران گفت: 
شدنی  درست  دیگر  اوضاع  این  می گویند  برخی 
نیست، این سخن، مأیوسانه است و در مملکت امام 
می شود. سخنان  ناراحت  این حرف  از  خدا  زمان، 
مأیوسانه چه نسبتی با مملکت امام  زمان و خون های 
شهدا که بر زمین ریخته شده، دارد؟ما قطعاً از کسانی 

که خون به دل مردم می کنند، ناراحت می شویم.

 آمریکا بداند ایران 
دست به هر کاری می زند

ایران گفت:  پیشین هسته ای  تیم  موسویان، عضو 
سابقه روابط ایران و آمریکا نشان می دهد که ایران 
تسلیم فشارهای آمریکا نمی شود. تجربیات من به 
عنوان مسئول کمیته سیاست خارجی دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی و سخنگوی پرونده هسته ای ایران 
نشان می دهد که ایران در مقابل فشارهای آمریکا 

دست به هر کاری می زند تا دست برتر پیدا کند.

جوانک کم استعداد سعودی همه جا 
 می گوید ایران ما را نابود مي کند

ظریف، وزیر امور خارجه گفت: در دورانی منبع قدرت 
فقط نظامی بود و قدرت را بر اساس سالح های 
نظامی می سنجیدند و به همین دلیل جوانک کم 
استعداد سعودی می گوید ایران قدرت پنجم نظامی 
نیستیم؛ ولی  ایران  نگران  ما  و  نیست  منطقه هم 
نمی دانم چرا هر جایی که می رود با َجَزع می گوید 

کمک کنید که ایران ما را نابود می کند.

هیچ قدرتي توان حمله نظامي 
به ایران را ندارد 

شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه بیان کرد: 
تنها کشوری هستیم که تصمیمات را در داخل کشور 
می گیریم و هیچ قدرتی توان حمله نظامی به ایران را 
ندارد چرا که با رهبری مقتدر تمام نیازهای دفاعی خود 
را تولید کرده و با الگو گیری از راه شهدا می توانیم در 

راه شکوفایی اقتصادی و رفاه مردم هم موفق باشیم.

احتمال خروج آمریکا 
از برجام باالست

نوبخت، سخنگوي دولت گفت: تا ۲۲ اردیبهشت ماه، 
به احتمال قوي آمریکا از برجام خارج مي شود و ما باید 
منتظر متفاوت شدن اوضاع کشور باشیم. آماده متفاوت 
شدن فضا هستیم و تدابیر و بودجه هاي الزم را براي 

روزهاي متفاوت با امروز، آماده کرده ایم.

اظهارات نتانیاهو بلوف سیاسی است

کوثری، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی، نمایش 
و اظهارات مسئوالن سیاسی رژیم اشغالگر قدس به 
ویژه نتانیاهو را دروغ و بلوف سیاسی دانست و گفت: 
ایران همواره بر توافق برجام پایبند بوده و به تعهدات 

خود عمل کرده و مصمم ایستاده است.

دیگر »تکرار می کنم« ، معجزه نمی کند

با  کنند  قبول  باید  طلبان  اصالح  گفت:  زیباکالم 
شرایطی که ۲ سال گذشته در سطح جامعه و معیشت 
مردم به وجود آمده دیگر »تکرار می کنم« خاتمی 
برای آنها معجزه نمی کند. اصالح طلبان باید برای 
جلب رضایت عمومی، دموکراسی را در همه سطح 
اصالح طلبی جاری سازند زیرا این جریان سیاسی به جز پایگاه مردمی که 
در اختیار دارد، هیچ پشتوانه ای ندارد. به نظر من بازنده اصلی اعتراضات دی 
ماه جریان اصالح طلبی است که بخشی از اقبال عمومی خود را از دست داد.

مردم هم چوب برجام را خوردند هم پیاز آن را

ذوالنور، نماینده قم گفت: تحریم ها برداشته نشده، نفتی 
که می فروشیم پولش دست کشور نمی رسد، در این 
مذاکرات مردم چوب خوردند که پیاز برجام را نخورند، 
اما اکنون هم چوب را می خورند و هم پیاز را! حاال 
آقایان می گویند اگر آمریکا از برجام خارج شود ما به 
شرایط قبل از برجام برمی گردیم، ولی نمی شود، مرکز آب سنگین اراک قابل 
برگشت نیست و 13 سال برای برگشت به شرایط قبل نیاز دارد. تهیه 1۲تن 

اورانیوم غنی سازی شده که از دست ما خارج شده، 1۲سال زمان نیاز دارد.

مرجع پیگیری حصر، شورای عالی امنیت ملی است

دولت آبادی، دادستان تهران گفت: چرا نشریات اخبار 
خالف واقع را منتشر می کنند؛ مرجع پیگیری مسأله 
حصر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است و برای 
باید به  این زمینه  اخبار در  بررسی صحت و سقم 
مسئوالن این دبیرخانه مراجعه کرد. انتشار اخبار خالف 
واقع در رسانه ها امر مطلوبی نیست و اهمیت علمی آن روزنامه را در میان مردم 
پایین می آورد. دستگاه قضایی با انتقاد، گالیه، انعکاس مشکالت و توجه به 

مطالبات مردم مخالفتی ندارد و قانون هم منع نکرده است.

در  شده  اعمال  های  محدودیت  پی  در 
بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای 
به  را  ذیل  نکات  دولت  رسانی  اطالع 

استحضار مردم شریف ایران می رساند:
حوزه  در  دولت  برنامه  و  سیاست  الف- 
مبنای  بر  مبتنی  همواره  مجازی  فضای 

اصول زیر  بوده است:
1.دسترسی آسان، ارزان و امن به اطالعات 
و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز 

حقوق شهروندی 
و  شهروندان  انتخاب  حق  از  ۲.صیانت 
در  انحصار  یا  و  انسداد  هرگونه  با  مقابله 

حوزه شبکه های اجتماعی
حق  و  پاسخگویی  شفافیت،  3.تضمین 
نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی و 

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 
۴. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم 

خصوصی شهروندان و کاربران  
و  اطالعات  ملی  تقویت شبکه  و  ۵.تکمیل 
خدمات  داخلی  دهندگان  ارائه  از  حمایت 
و  باند  پهنای  متناسب  افزایش  با  همزمان 
ارائه دهندگان خارجی خدمات  با  همکاری 

در چارچوب سیاست های مصوب 
۶. بهبود بهره وری و رشد اشتغال، توسعه 

اجتماعی  ارتباطات  تسهیل  خدمات،  بخش 
و فرهنگی 

و  رقابت  قابل  محتوای  تولید  ۷.افزایش 
مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی 
و  ایرانی  زندگی  و گسترش سبک  دینی  و 
اسالمی و مقابله با محتوای خالف اخالق 

و عفت عمومی و امنیت ملی

به عنوان منتخب مردم،  ب-رئیس جمهور 
قانون  اجرای  مسئول  و  ملت  حقوق  حافظ 
برای  سوگند  مبنای  بر  او  است.  اساسی 
به  و  اشخاص  حرمت  و  آزادی  از  حمایت 
و  ملی  امنیت  عالی  شورای  رئیس  عنوان 
شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی 
ها،  فرصت  با  مواجهه  در  را  خود  علنی  و 
در  مجازی  فضای  تهدیدهای  و  ها  آسیب 
است؛  کرده  اعمال  و  بیان  مختلف  موارد 

اهم این مواضع به شرح زیر است:
سیاست  ملی،  امنیت  تهدید  1.تشخیص 
عهده  بر  صرفا  متناسب،  اقدام  و  گذاری 
دیگران  و  است  ملی  امنیت  عالی  شورای 
عالی  نهاد  این  با  هماهنگی  به  موظف 

هستند.
۲. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با 
نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از 

شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر 
تشخیص و تصمیم  موردی قضایی باشد.

مورد  در  نظر  اختالف  وجود  3.متأسفانه 
مصالح  تشخیص  و  ها  صالحیت  حدود 
صدور  وظایف،  تداخل  به  منجر  عمومی 
متعارض  بعضا  و  اقدامات مختلف  و  احکام 
و  ها  پایگاه  به  عمومی  دسترسی  مورد  در 

شبکه های اجتماعی شده است.
۴.ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه 
اثربخشی  و  نیست  مصلحت  به  و  صحیح 
به  اقدام در عرصه عمومی منوط  هر گونه 

اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.
۵. هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای 
مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات 
واقعیات،  مالحظات،  رعایت  با  و  جهانی 
اجتماعی  های  ظرفیت  و  فنی  امکانات 

اتخاذ شود.

اطالعیه دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت در پی محدودیت های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی

اجتماع مردمی منتظران ظهور در بیرجند * عکس: گرگی افتتاح شش گلخانه زیرزمینی در پردیس امیرآباد دانشگاه بیرجند مراسم روز برات در خراسان جنوبی * عکس: رمضانی

به یک نفر کارگر ساده خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم.
ساعت کار: ٥:٣٠ بعدازظهر تا ١ بامداد  ٠٩١٥٥٦٢٥٢٤٢ - ٣٢٤٤٦٢٦٢

اساتید ارجمند جناب آقایان: 
دکتر محمود زاده، دکتر حکیم پور، دکتر بصیرت، دکتر محمدی

معلم است که بر لوح جان ها نقش دانش و بینش حک می کند 
و با قلم تعلیم بر دفتر سفید دل، سرمشق تربیت می نگارد.

١٢ اردیبهشت، سالروز شهادت استاد فرزانه مرتضی مطهری و بزرگداشت روز معلم 
فرصت مغتنمی است تا مراتب تقدیر و تشکر خود را به پاس تالش ارزشمند شما بزرگواران 
صمیمانه اعالم نمایم. موفقیت، سربلندی و عزت جاودانه برایتان از درگاه حق تعالی آرزومندم.

اعظم ناصح - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

معلمی شغل و حرفه نیست، بلکه ذوق و هنر و توانمندی در  نقش کردن ایمان 
بر لوح جان و ضمیرهای پاک است تا در مسیر رشد و هدایت الهی به قلل رفیع 

متعالی دست یابند. 

١٢ اردیبهشت، روز پاسداشت مقام شامخ معلم

 را خدمت استاد ارجمند جنـاب آقـای علـی فوالدی

 صمیمانه تبریک عرض نموده، بهروزی و توفیقات روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندم. 

فهیمه چاجی - دانشجوی رشته  کارشناسی حسابداری 

آقا جون عزیزم علی بینا
١٢ اردیبهشت، روز بزرگداشت مقام معلم

 فرصت را غنیمت دانستم که این روز را به شما معلم گران قدر صمیمانه تبریک 
عرض نمایم. روز معلم، روز بزرگداشت سنت های پسندیده خدا و تعظیم

 علم و معرفت است، روزتون مبارک. سالمت و موفق باشید

نوه شما علی کوچولو

جناب آقای مهندس پیمان حاجی رضایی
با نهایت تأسف و تألم درگذشت پدر بزرگ گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده

 محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه حق تعالی رحمت و مغفرت الهی برای آن 
شادروان و صبر و بردباری برای شما بزرگواران آرزومندیم.

حسینی- حاجی پور - پیشه ور- ناصح - چاجی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت دوم(  شناسه: ١7٢١٦8
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری تلفن 92- 32400390( در نظر دارد: اجرای پروژه های عمرانی 
ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه 5( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، 
پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1397/02/15 به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد و مدارک اقدام نمایند.  ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 

محل پروژه
اجرا

مدت نوع پیمانرشتهموضوع
پیمان
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فهارس بها 
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تضمین ارجاع 
کار )ریال(

تاریخ تحویل و 
بارگذاری اسناد در 

سامانه تدارکات

تاریخ 
بازگشایی

توضیحاتشماره فراخوان
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3 کالسه 
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 96/1299188
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کشور

 6 
ماه

حداکثر پایان 5699498590285/000/000
وقت اداری مورخ 

1397/02/25

ساعت 
11 صبح 

1397/02/26

تجدید 200973748000004
مناقصه

تکمیل 
استثنایی 

خیری 
خانم مینو 
نیک نیان

تکمیل ساختمان فردوس
آموزشی نیمه تمام 
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محوطه + محوطه 
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1- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار( : ضمانتنامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ ت 50659 هـ  مورخ  94/9/22 و مورد قبول کارفرما به مدت 
سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان 

جنوبی  2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل  واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری
3- به منظور راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس دفتر خدماتی سامانه تدارکات واقع در بیرجند - خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت - اتاق 

111 مراجعه و یا با شماره 32221220 تماس حاصل نمایند. به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت 

شـادروان حاجیـه فاطمـه جمـالی
)همسر حاج علی مشفقی و والده آقایان مشفقی(

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه
 امروز پنجشنبه 97/2/13 ساعت 14 الی 15 از محل سالن بهشت متقین بیرجند

 برگزار می گردد. 

خانواده های: مشفقی ، جمالی و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت

 شادروان حاج محمد حاجی رضایی
)بازنشسته آموزش و پرورش(

 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 97/2/13 از ساعت 16 الی17 
در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب(

 برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 
خانواده حاجی رضایی و سایر بستگان


