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انتقال آب به مناطق 
نورچشمی ،خراسان 

جنوبی خارج ازطرح
دوباره خبرهای جدیدی از طرح انتقال 
آب به گوش می رسد و ظاهرا این 
بار هم  خراسان جنوبی جایی در این 
طرح ندارد! مشکل کمبود آب و آینده 
مجهولی که استان در مورد تامین آب 
بیشتر  و  مردم  دغدغه  همواره  دارد، 
شعار انتخاباتی مسئوالن بوده است. اما 
 گویا نه دغدغه ی مردم و نه شعارها و 
کدام  هیچ   ، اش  جانبی  های  وعده 
برای مردم  »آب« نشده اند. در این 
یادداشت بخشی از ... ) اد امه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

صفحه  ۷
عکس : صدا و سیما

3اعزام 84 زن سرپرست خانوار به مشهد مقدس7آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان  4راه اندازی رشته گرافیک در بیرجند قبل از مشهد

    صفحه ۷

ت
ترن

 این
س :

عک

بازار در  پارک   جنگلی

 دو تفاهم نامه؛ رهاورد یک همایش
 در اولین همایش توسعه فرصت های سرمایه گذاری نهبندان دو تفاهم نامه در زمینه گردشگری 
و معدن امضا شد.روز گذشته همایش توسعه فرصت های سرمایه گذاری در نهبندان با حضور مدیر 
کل دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصاد ودارایی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در 

مجلس ، استاندار و مسئوالن شهرستان برگزار شد. ...)ادامه در صفحه ۷(

طرح شهرداری و شورا ی شهر بیرجند برای  عرضه محصوالت خاص استان و صنایع دستی

عرضه مستقیم کولر آبی

100 درصد گالوانیزه با کلید محافظ جان 
مجهز به موتور هوشمند دوخازنه

بین مدرس 27 و 29 - 32420499

نمایشگاه و فروشگاه دائمی 
کارگاه تولیدی حمایتی دستان پرتوان

آدرس: نبش بهشتی۱۴
همه روزه به جز ایام تعطیل صبح و بعدازظهر

منتظر قدوم سبزتان هستیم

به مناسبت سومین روز درگذشت

 شادروان حاج محمد افروز 
جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 97/2/23 از ساعت

 17/15 الی 18/15 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی(
 برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های افروز و سایر بستگان

رمضان  ماه مهمانی خدا رب مسلماانن مبارک باد
بـاغ رستـوران ملل 

با متنوع ترین منوی غذا مفتخر است در ایام ماه مبارک 
رمضان پذیرای ضیافت های افطار شما عزیزان باشد.

ظرفیت سالن: 100 نفر
ظرفیت آالچیق ها: 100 نفر

آدرس: خیابان معلم - چهارراه بهداري
تلفن جهت کسب

 اطالعات بیشتر و رزرو:

32421010 

تخفیف ویژه افطـار

 رایگــان
 )سوپ، چای، نان، پنیر، خرما(

جناب آقای مجتبی موسوی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( خراسان جنوبی
 تبریک عرض می نمایم. امید است که حضور شما در این مسئولیت 

به عنوان خادمی صدیق و والیتمدار نویدبخش نشاط و تحرک بیش از پیش آن مجموعه باشد، 
دوام توفیقات روزافزون آنجناب را از ایزد منان مسئلت دارم.

مدیر مرکز خدمات الکترونیک انتظامی پاسداران- صادقی

یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به 
فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال 
در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره 32400003 با کد 056 تماس حاصل 

نمایند . 
1 - تعداد 103 دستگاه خودرو ) سنگین ، سبک ، موتورسیکلت(

  14 الی   9 ساعت  از   97/02/31 لغایت   97/02/29 تاریخ  از  اداری  روز   3 مدت  به  بازدید:  زمان   -  2 
3 - محل بازدید: کیلومتر 12 جاده بیرجند - زاهدان ، روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد - پارکینگ مرکزی 

شورای هماهنگی 4 - زمان و محل تسلیم پیشنهادات: کیلومتر 12 جاده بیرجند - زاهدان 
 روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد - پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی

5 - ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان برگزاری مزایده کلیه استان ها می توانند
 به سایت www.dchq.ir در صفحه اصلی - منو اصلی - بخش مزایده ، مناقصه مراجعه نمایند.

کلیه هزینه های جانبی از قبیل : عوارض ساالنه شهرداری ، خالفی ، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم 
هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.                                                                    

بر پینه دست پرتوانش صلواتآگهی مزایده شماره 57
بر روح بلند و مهربانش صلوات
او آیینه ی تمام خوبی ها بود

بر سفره ی مانده در جهانش صلوات

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان

محمد حسن غمدیدگان
 جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 97/2/23 از ساعت 

16/30 الی 17/30 در محل هیئت حسینی )سالن پایین( 
واقع در خیابان انقالب منعقد می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: غمدیدگان، ایزدمهر و سایر بستگان
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افزایش حقوق بازنشستگان ابالغ شد

مطابق بخشنامه هیئت وزیران حداقل مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول 
 قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۹۶ برقرار شده اند، بر اساس مصوبه شورای عالی کار ۱۹.۵ درصد افزایش یافت. 
هیئت وزیران بخشنامه را به استناد ماده )۹۶( قانون تامین اجتماعی مصوب ۱3۵4 تصویب کرد.

  انتقال آب به مناطق 
نورچشمی ،خراسان جنوبی 
خارج از طرح
* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... در ابتدا باید بگویم تاریخچه 

طرح انتقال آب که هر چند مدت مکان جدیدی برای 
آن پیدا و مکان های قبلی غیرعملی و غیرکارشناسی  
خوانده می شود، تاریخچه ای حدود 20 ساله  دارد! 
سفرهای  نخستین  مصوبات  از  آب   انتقال  طرح 
دولت نهم بود که قرار بود مرهمی برای لب های 
بعد  امروز  اما  باشد  خشکیده کویر خراسان جنوبی 
از گذشت بیش از ۱2 سال هنوز راه به جایی نبرده 
است! چند سال قبل از آن نیز، در اوایل  تشکیل 
 استان، انتقال آب از سوی نمایندگان مجلس پیگیری 
 می شد و مسئوالن کشوری هر روز حرف جدیدی 
می گفتند. طی این مدت هرچند یک بار   از   مکان 
های گوناگون قول انتقال آب به استان داده شد. تا 
این اواخر که ۱0 سال از شروع مطالعه انتقال آب از 
دریا می گذرد و این مطالعات نه تنها پایان نیافته بلکه 
هرچند وقت درکمال ناباوری،  مسووالن از شروع 
سال  یک  کنند!  می  منتشر  خبری  تازه  مطالعات 
پیش آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در چابهار 
عمان  دریای  از  آب  انتقال  طرح  کرد  عنوان 
جمعیت  از  سواحل  شدن  خالی  باعث  کویر،  به 
نظر  از  ندارد!  هم  اقتصادی  توجیه  و  شود  می 
محیط زیست نیز معلوم نیست چه وضعی را به 
آورد؟بخش جذاب حرف های جناب  وجود می 
وزیر، آنجاست که فرمود :»نمی توانیم سواحل 
خود را از جمعیت خالی کنیم و به دنبال انتقال 
زیرا  باشیم.  کشور  کویری  نقاط  به  دریا  از  آب 
کویر زندگی خود را دارد و باید آباد شود«. ای 
 کاش یکی از نمایندگان استان به عرض ایشان 
اگر مرز طوالنی خراسان جنوبی  می رساند که 
به دلیل خشکسالی تخلیه شود، چه بر سر امنیت 
کشور خواهد آمد.آن موقع نوشدارو بعد از مرگ 
هم   اخیرا  کرد.  نخواهد  دوا  را  دردی  سهراب 
حفاظت  سازمان  دریایی  زیست  محیط  معاون 
نام  تامل،  قابل  سخنانی  در  نیز  زیست  محیط 
خراسان جنوبی را از فهرست استان های هدف 
ای  مصاحبه  در  وی  نمود!  حذف  آب  انتقال 
تا  که  می دهد  نشان  »پیش بینی ها  کرد:  عنوان 
سه سال آینده استان های سیستان و بلوچستان، 
آبی  به منابع  هرمزگان و خراسان رضوی حتما 
باید صورت  حتما  آب  انتقال  و  دارند  نیاز  جدید 
گیرد.« این سخنان در شرایطی عنوان می شود که 
اوضاع آبی خراسان جنوبی بسیار وخیم تر از سایراستان 
هاست و در نگاه دیگر اینکه خراسان جنوبی الجرم در 
مسیر انتقال آب قرار دارد.  ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل(

)ادامه سر مقاله( ... اما اینکه هیج اسمی از این استان برده 

نشده است،جای بسی تامل دارد؟! متاسفانه سخنان 
دیگر مسئوالن نیز بعد از سال ها وعده هایی که به 
مردم تحت عنوان بهبود وضع آبی با کمک طرح 
ناامید کننده است. به  انتقال آب داده بودند، بسیار 
عنوان مثال معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و 
خاک در سفر چند روز پیش خود به بیرجند طرح انتقال 
آب از دریا را بسیار پرهزینه دانست و به این موضوع 
که در کوتاه مدت نمی توان به آن چشم امید دوخت 
تاکید کرد. این  وسط گویا دیواری کوتاه تر از مردم 
خراسان جنوبی وجود ندارد. پس از چند سال وعده و 
قول و چندین سال  انتظار طرح  مطالعاتی می شنوند 
این طرح غیرکارشناسی و کامال اشتباه! است. حاال هم  
گویا همین طرح اشتباه در همه استان ها قابل انجام 
و است ، جز خراسان جنوبی! آیا مردم ما چوب نجابت 
خود را می خورند یا دلخوشی بی معنی به کسانی دارند 
که باید به عنوان نماینده یا مسوول صدای رسای آنان 
در مجامع تصمیم گیری کالن  کشور باشند. استاندار 
دیروز در دفاع از طرح انتقال آب، عنوان کرده است: 
“اینکه می گویند  خط انتقال آب صرفه اقتصادی 
ندارد و باید اصالح الگو مصرف رعایت شود از نظر 
ما در این زمان کامال مردود است و باید این خط 
انتقال اجرا شود.” این سخنان اگر در عمل پیگیری 
و توسط نمایندگان مجلس بر آن پافشاری و تاکید 
شود، مسلما می تواند اتفاقات مثبت و امیدوار کننده 
ای برای مردم و استان رقم زند و آنان را از آینده تلخی 
بدیهی است  که پیش رویشان است، نجات دهد. 
استمرار مشکل کم آبی، درکنار هدر رفت منابع آبی و 
روان آبها در استان هرچه پیش تر رود خطر ناک تر و 
خطر ساز تر خواهدبود. این هشدار البته باید مورد توجه 
آن دسته از مسووالنی نیز قرار گیرد که تحت تاثیر 
 برخی البی ها برای برخی مناطق امتیازات ویژه قائل 
می شوند و درباره مناطقی چون خراسان جنوبی بدلیل 
فقدان چانه زنی ها و نجابت توامان مردم و مسوالن!! 
این منطقه کوتاهی می کنند. این افراد باید بدانند 
که خراسان جنوبی با مرز گسترده 4۶0کیلومتری و 
موقعیت ژئوپلتیک در شرق کشور حافظ اصلی سایر 
استانها و مناطق نور چشمی است و وای بران روزی 
که مرزداران بی ادعای این دیار تحت فشار بی عدالتی 
در تامین نیازهای اولیه خود از جمله آب منطقه را رها 
کنند. مدیران پایتخت نشین خوب است بدانند همین 
حاال هم وضع آنقدر اسفبار است که 480 روستای 
استان قطره ای آب ندارند و این خبری است که بدجور 
بهانه ای شده است برای رسانه های معاند نظام. امید 
است که مسووالن مفهوم بصیرت را در عمل نمودار 

کنند و از خواب غفلت بیدار شوند.

سرمقاله

اروپا برای ادامه برجام باید تضمین بدهد

حداد عادل عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای 
انقالب اسالمی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب 
درباره دشمنی آمریکا گفت: آمریکا می گوید ما از برجام 
خارج شده ایم اما می توان به یک معنا گفت آنها از اول 
هم داخل نشده بودند که بخواهند خارج شوند. وی با 
اشاره به تأکید رئیس جمهور برای ادامه برجام با کشورهای اروپایی گفت: آنها 
نیز همین طور هستند منتهی ما از همکاری منطقی پا پس نمی کشیم به شرط 

آنکه تضمین داده شود تا نتیجه  مانند آمریکا نشود.

از ایران تعهد بگیرید که پاسخ نمی دهد،
از جغرافیای سوریه عقب نشینی کنید

نتانیاهو برای فهم موضع روسیه در مورد حمالت اخیر اسرائیل به پایگاه 
به  تا  واسطه کند  را  پوتین  وارد مسکو شده و تالش کرد  های سوریه 
تعهدی از جانب ایران دست یابد مبنی بر اینکه به حمله تیفور پاسخ نمی 
دهد. اما نخست وزیر اسرائیل در این باره پاسخ مثبتی نشنیده است و 
پوتین نصیحت های پیشین خود در مورد خروج از بازی با آتش در سوریه 
را خطاب به نتانیاهو تکرار کرده و از او خواست از جغرافیای سوریه به نفع 

دولت این کشور عقب نشینی کند.

مذهبیون به فکر تسویه حساب با دولت نباشند

آیت ا... سید هاشم بطحایی گلپایگانی، عضو مجلس 
خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه برجام نباید فرصتی 
شود،  دولت  با  سیاسی  های  حساب  تسویه  برای 
گفت: 40 سال دشمنی آمریکا با انقالب اسالمی 
بر کسی پوشیده نیست. آمریکایی ها قبل از انقالب 
منابع هنگفتی از ایران را به یغما می بردند و کشور به لحاظ اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی و نظامی در دست آنها مچاله شده بود. حتی ارتش بلد نبود، 

یک فشنگ بسازد و از خود چیزی نداشت.

این  طور که آقایان می گویند 
باید دور کشور دیوار بکشیم

علی مطهری گفت: نگرانی ها بجا نیست. این  طور که این آقایان می گویند 
ما باید ارتباط مان را با دنیا قطع کنیم و دور کشورمان دیوار بکشیم. در 
حالی که قطعا این کارها امکان پذیر نیست. بحث برجام و خروج آمریکا از 
این توافق چندجانبه نیز به رفتار اروپایی ها وابسته است. بنابراین باید مهلت 
مشخصی برای تصمیم گیری کشورهای اروپایی تعیین کنیم و در صورتی 
که تضمین الزم برای حفظ منافع ما و عدم نقض تعهدات از سوی این 

کشورها به دست آمد، می توانیم در برجام بمانیم.

برجام دیگر پا نخواهد گرفت

مرکزی  شورای  رئیس  میرسلیم،  مصطفی  سید 
حزب موتلفه اسالمی در واکنش به خروج آمریکا 
از برجام و اظهار تمایل اروپایی ها به ادامه اجرای 
توافق هسته ای، گفت: برجام دیگر پا نخواهد گرفت 
و اظهارات مثبت مقامات سیاسی اروپا مانع احتیاط و 
امتناع اقتصادیون آنها نخواهد شد. مصونیت ما در مقابل تحریم های ظالمانه 
 آمریکا، راه حل اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی توأم با تالش 

بی وقفه برای خروج از رکود و اصالح فوری مفاسد است.

از روحانی تضمین گرفتم که اگر ایران باز هم 
تحریم شد از برجام خارج نشود

»فدریکا موگرینی« مسئول سیاست  خارجی اتحادیه اروپا اظهار کرد که 
توافق هسته ای ایران بدون حمایت آمریکا قابل احیا است. وی تاکید کرد 
:از »حسن روحانی« رئیس جمهور ایران تضمین گرفته است که تهران 
علیرغم تصمیم »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای خروج از برجام 
و وضع مجدد تحریم ها علیه ایران، همچنان در توافق می ماند. وی ادامه 
داد: ما برای حفظ این توافق مصمم هستیم و تنها ایران قدرت خراب 

کردن یکجانبه برجام را دارد.

رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
مهمترین  اسالمی  انقالب  معظم 
»وحدت  را  اسالم  دنیای  امروز  نیاز 
و یکپارچگی« و همچنین »حرکت 

جدی برای پیشرفت علمی در همه 
علوم« دانستند و تأکید کردند: امروز 
»بیداری« در دنیای اسالم به وجود 
آمده است و به رغم تالش غربی ها 

برای انکار آن، این بیداری زمینه ساز 
گرایش بیشتر به اسالم و نویدبخش 
آینده ای بهتر است. ایشان با اشاره به 
تالش دیرینه دشمنان برای رو در رو 

قرار دادن مسلمانان، افزودند: در چنین 
شرایطی، هر عملی که موجب شناخت 
و  یکدیگر  قوت  نقاط  از  مسلمانان 
به  شود،  آنها  هم افزایی  زمینه ساز 

اسالمی  امت  یکپارچگی  و  وحدت 
علت  ایشان،  کرد.  خواهد  کمک 
اصلی تحت سلطه قرار گرفتن دنیای 
اسالم را عقب ماندگی علمی دانستند 
و افزودند: دنیای غرب بعد از قرن های 
متمادی عقب ماندگی علمی، توانست 
با استفاده از پیشرفت های علمِی دنیای 
اسالم، ثروت و قدرت علمی، نظامی، 
افزایش  را  خود  تبلیغاتی  و  سیاسی 
دهد و در نهایت با استعمار، وضعیت 
کشورهای اسالمی را به شرایط کنونی 
برساند. رهبر انقالب، حرکت در مسیر 
پیشرفت علمی را وظیفه حکومتهای 
اسالمی و نخبگان آن برشمردند و 
گفتند: نخبگان دنیای اسالم باید یک 
حرکت عظیم فکری و یک خواست 
عمومی برای پیشرفت علمی و رسیدن 
به قله علم و دانش را به وجود آورند.

ابطحی، رئیس دفتر خاتمی در دولت 
اصالحات با انتشار عکسی از بازدید 
نمایشگاه  از  رهبری  معظم  مقام 
سال   30 طول  در  نوشت:  کتاب، 
درصد  ۹0 از  بیش  شاید   گذشته 
 اوقات، مردم آیت ا... خامنه ای را در 
یک لوکیشن حسینیه امام خمینی 
گاهی  دارد  دوست  آدم  اند.  دیده 
 کمی غیر رسمی تر و خودمانی تر
از  که  من  ببیند.  را  رهبرش  هم 
قبل انقالب از نزدیک جزو مریدان 
و ساعت  ام  بوده  و شاگردان شان 
های زیادی در دفتر نشر آثار ایشان 
از خاطراتم در مورد رهبری برنامه 
 ضبط کرده اند، دلم برای آن آیت ا...
اندکی  تصویرهای  بود.  تنگ شده 
ایشان  از  کتاب  نمایشگاه  در  که 
پخش شد، فرح انگیز بود. خواندن 

هر چهار جلد خانواده تیتو. مطالعه 
رمان سیاسی عاطفی »چشمهایش« 
»بزرگ علوی« و خدا بیامرزی برای 
او و ده ها اظهار نظرهای مشابه که 

اند  یقینا در نمایشگاه کتاب داشته 
دوباره  و  نشده  پخش  شاید  و 
ای خامنه  ا...  آیت  همان   دیدن 
بود. زیبا  پیش،  سال  چهل 

دهند  اجازه  ریزان  برنامه  کاش  ای 
مردم از این حرف های آقا که من 
اگر  و هم نسالن من به خصوص 
مشهدی باشند خاطرات زیادی دارند 

و همه شهادت می دهند که واقعیتِ  
ذاتی ایشان است و نیز از حضور ایشان 
در جاهای مختلف و حالت های غیر 
بشنوند. و  ببینند  بیشتر  تر  رسمی 

آدم دوست دارد گاهی کمی غیررسمی  رهبرش را ببیندمهمترین نیاز امروز دنیای اسالم، وحدت و پیشرفت علمی است

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960986 محکوم علیه آقای ابوالفضل خونیکی محکوم است به پرداخت مبلغ 
3/848/943/758 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم لها فهیمه قربانی و با توجه به تعرفه و توقیف اموال 

به شرح جدول ذیل که به مبلغ 990/000/000 ریال کارشناسی شده است. 
ارزش به ریالمشخصاتنام دستگاهردیف

برش 1
MDF

 )HSC -TAVACOL)MJ3800 مدل MDF دستگاه برش
 4*4*1 m 6  - ابعاد کلی دستگاهKW سریال 15122411- توان مصرفی

ساخت سال 2015 چین

180/000/000

دستگاه لبه چسبان CEHISA مدل RAPID-EP11 توان مصرفی 5KW لبه چسبان2
ابعاد کلی دستگاه m  4*1/5*1   ساخت 2009 اسپانیا

810/000/000

990/000/000جمع : نهصد و نود میلیون ریال 

که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1397/03/05 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که 
 قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه  962956 اجرایی آقای محمد خسروی فرزند غالمرضا محکوم به پرداخت مبلغ 
181/040/107 در حق آقای سید عبداله صمدی و مبلغ 8/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت گردیده 
است که در قبال بدهی محکوم علیه شخص ثالث یک قطعه زمین مزروعی مشجر واقع در دشت بجد اراضی چاه 
احراری )که حسب نظر کارشناس عرصه 30719 مترمربع و اعیان ساخته شده 200 مترمربع و دارای انشعاب برق 

سه فاز می باشد( معرفی و توقیف و به مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده تاریخ 
1397/03/08 از ساعت 10 الی 10/30 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 عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت تعاونی مصرف شهرداری

بدین وسیله به اطالع اعضای محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه تعاونی مصرف شهرداری بیرجند )نوبت اول( راس ساعت 13 روز سه 
شنبه مورخ 1397/3/22 در محل نمازخانه شهرداری بیرجند تشکیل می گردد. 
لذا از عموم اعضا دعوت می شود در راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم 
رسانند. ضمنا سهامداران محترمی که داوطلب کاندیداتوری برای عضویت در 
هیئت مدیره و سمت بازرس شرکت می باشند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر 
ظرف مدت 7 روز نسبت به تکمیل فرم داوطلبان سمت هیئت مدیره و بازرس به 

دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.

دستور جلسه:
ارائه و استماع و تصویب گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت 
سال 1395و 1396 سود  تصویب  و  طرح  و 1396 3-  سال 1395  مالی   های 
 4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 5- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل

بازرس برای مدت یکسال مالی 6- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت 3 سال مالی 7- گزارش تغییرات اعضا و سرمایه 8- طرح و تصویب خط 

مشی و برنامه آتی شرکت تعاونی که در اختیار مجمع عمومی می باشد.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: 97/02/23

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی 
ساعت 8/30 صبح روز پنجشنبه 97/03/03 در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان 
انقالب( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور 
یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت 

نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع  را دریافت نمایند.

دستور جلسه:
 1- تصمیم گیری در خصوص طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی براساس آخرین اصالحات 

انجام شده
هیئت مدیره

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی
 به کارفرمای محترم کارخانه ماکارونی امین بیرجند

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 
کارخانه ماکارونی امین فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای غالمحسین سلیمی با کد شناسایی بیمه 68914455 
ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر تولید داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. 
موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود 
را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن- سایت اداری( تحویل 

نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  )نوبت دوم(   شناسه: 175212
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: تامین و خرید رایانه و لپ تاپ برای تعدادی از مدارس سطح استان خراسان جنوبی را براساس قانون برگزاری 
 مناقصات به تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط دارای رتبه و صالحیت از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان عالقه مند می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1397/02/27 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. 

تاریخ بازگشاییشماره فراخوانتاریخ تحویل و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکاتمبلغ تضمین ارجاع کار )ریال(مدت پیمانموضوعپروژه
خرید رایانه و لپ تاپ برای تعدادی از 
مدارس سطح استان خراسان جنوبی

خرید تعداد 116 دستگاه رایانه + تعداد 12 
دستگاه رایانه فنی طبق مشخصات اسناد مناقصه

ساعت 10 صبح200973748000006حداکثر ساعت 14/30 مورخ 3201397/03/11 میلیون ریال90 روز
مورخ 1397/3/12

خرید رایانه و لپ تاپ برای تعدادی از 
مدارس سطح استان خراسان جنوبی

خرید تعداد 110 دستگاه لپ تاپ طبق مشخصات  
اسناد مناقصه

ساعت 10 صبح 200973748000008حداکثر ساعت 14/30 مورخ 2451397/03/11 میلیون ریال90 روز
مورخ1397/3/12

1- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه 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 پیشنهاها 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 
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نمی دانم مسئوالن شهرداری شهرهای دیگر را هم 
نگاه می کنند تا از آنها الگو بگیرند یا نه کاش حداقل 
نصف آن همه گل کاری که در فضای شهری مشهد 
انجام شده بود در بیرجند هم انجام می شد. جدیدا 
شنیدم استاندار گفته اند نوروز 98 بیرجند زیباترین شهر 
باشد سوال این جاست چرا نوروز 98؟یعنی ما االن باید 
خاک و درختان خشک شده را ببینیم به امید این که 

در عید بیرجند گلستان شود؟؟؟؟!!!
990...121
ما همه مدیون شهدا و جان فدایی هایشان هستیم 
نمی  هم  ما  جامعه  در  عدالتی  بی  باعث  این  اما 
که  بانک  محترم  کارمند  به کالم  پاسخ  در  شود 
می  بانک  کارمند  و  کردید  می  تالش  فرمودند 
شدید باید عرض کنم این تالش وقتی پاسخگو 
بود که برای درس و زحمت و مدرکت در جامعه 
و  لیسانس  فرزند  خودم  بنده  بودند  قائل  ارزش 
اصال  جامعه  این  بیکار.  اما  دارم  لیسانس  فوق 
رعایت اعتدال نمی کند به اسم می گویند سهمیه 
هایشان جداست اما در عمل اینطور نیست و اگر 
کردن  استخدام  برای  گماشته  هزاران  باشد  هم 
پس چون  نبریم  تالش  از  اسم  دارند.   خودشان 
برای هیچ تالشی ارزش قائل نیستند نه به استعداد 

کاری دارند نه به توانایی فرد ... 
915...212
کردن  آسفالت  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
۴ کیلومتر مسیر خاکی جاده  تنگل تا دره عباس  
دسترسی به مرکز بخش قهستان را برای تردد چند 
هزار نفر 1۴ کیلومتر کوتاه تر می کند. این جاده چندین 
ساله زیرسازی شده است. اگر اعتبار ندارید فراخوان 

بدین شاید خیری پیدا بشه کار  را راه بیندازد
915...19۴
عضو  نمایندگان  که  است  تاسف  سالم.باعث 
خراسان  به  سفر  در  مجلس  کشاورزی  کمیسیون 
جنوبی جهت جلوگیری از خاکی شدن کفش هایشان 
پالستیک به کفش هایشان کشیده اند. این نمایندگان 

وضعیت کشاورزی را بهبود خواهند بخشید؟
915...899
اداره راه تشریف نمی آورند به  سالم چرا مسولین 
روستای  کالته  شمس  ماهمیران حدود ۴ سال 
بسیار  آمد  رفت  شده،  خراب  روستا  پل  که  شده 
از  ببینند.  آیند خودشان  سخته چرا مسئوالن نمی 
تشکر  خوسف  فرماندار  شفیعی  مهندس   زحامت 
می کنم.  یک فکری بردارند روستای ماهمیران به 
سمت رزک وکلکان حدود 18سال شده خاکی هست 
۴ بار تو جاده تریلی چب کرده جاده روستا حتی تابلو 

ندارد عرض جاده کم هست.
915...907
سالم آوا. این پیام من را لطف کنید در پاسخ به 
آن آقای  کارمند بانک که چنان تند وتیز در جواب 
همشهریمان نوشته بودند نشر دهید. مردم ما آنقدر 
دل پردردی دارند از اوضاع مملکت که امثال شما 
زبان  زخم  این  با  زنند  می  آتیششان  بیشتر  هم  
این  ادب  از  داری  گله  که  هم  شما  پس   ... ها 
شهروند خودت رعایت ادب می کردی بد نبود... 
وام که به مردم می دهید ارثیه هیچ کدام از من و 
شماها نیست و حق مردم است و مردم فقط کمی 

مهربانی از هم می خواهند و درک...
915...792
آوا جان تو رو خدا پیگیر ی کن ما که آخر نفهمیدیم 
انتقال آب از دریا درست است یا نه؟  هرچند که 
گویا بقیه استان ها ویژه پیگیر این موضوع هستند و 
کارهایی هم در این زمینه کرده اند اما ما هر وقت 
می گوییم پتکی بر سرمان کوبیده و می گویند این 

طرح غیر کارشناسی است...
935...۴08

سالم آوا. شما که پیگیر مشکالت مردم هستید این 
قضیه را هم بی جواب نگذارید چرا واقعا یک مسئول 
شهرداری با یک پیرمرد دست فروش که از همین راه 
دانبال یک لقمه نان حالل است  باید برخورد فیزیکی 
کند و خون از سر و صورتش جاری شود . واقعا شرم 

آور است این حرکت در یک شهر مثال فرهنگی  
937...561
از  دعوت   ... مریزاد  دست  عزیز  مسئوالن  سالم. 
کمیسیون کشاورزی مجلس واقعا کار ارزشمندی  
... امیدواریم که نتایج آن را هم شاهد باشیم   بود 
و فقط خرج پای استانمان نگذاشته باشید حداقل 

چیزی عاید استان هم شود ...
915...208
برخی سونوگرافی های فوق العاده شلوغ و کثیف 
هستند با توجه به هزینه های باالیی که میگیرند 
دریغ از بهداشت، تخت های کثیف که روش یک 
مالفه ثابت انداختن و انواع سونوگرافی خارجی و 
داخلی روی همون تخت و مالفه انجام میشه بدون 
رعایت بهداشت و انداختن رویه یکبار مصرف برای 

هر مریض ، لطفا رسیدگی و پیگیری شود .
990...359

در گفتگوی اختصاصی آوا با دو طنزپرداز استان مطرح شد؛

 بیشتر از حمایت مالی، نیازمند  حمایت معنوی هستم / شهرم را دوست دارم و هر جا که می روم سعی می کنم از آن یاد کنم

خندوانه ، بیرجندی می شود!

برنامه های سرگرم کننده شبکه  جواد رضایی-درمیان 
های  سال  در  که  است  موفقی  ی  برنامه  خندوانه  نسیم، 
گذشته طرفداران بسیاری پیدا کرده و کمتر کسی است که با 

این برنامه ناآشنا باشد.
گذشته از جنبه ی طنز و القای شادی در این برنامه، فرصتی 
مناسب  برای کمدین هایی که در جای جای کشور  شرایط 
مناسب برای اجرا ندارند، ایجاد شده است تا این افراد از قاب 

رسانه ی ملی بتوانند هنر خود  را به نمایش گذارند.
جنبه ی مثبت دیگری که شاید کمتر به چشم بیاید،این است 
که شرکت کنندگان این برنامه از سراسر کشور هستند و به 
نوعی نماینده ی یک استان یا شهر محسوب می شوند که 
با هر بار اجرا از آن شهر و استان در ذهن مخاطب تصویری 
ایجاد می کنند و به همین نحو فرصتی دست می دهد تا 
مناطق که کمتر از آن ها صحبت شده است،دیده وشناخته 
می شود. خراسان جنوبی هم از دیرباز مهد پرورش استعداد 
های ارزشمندی در عرصه ی هنر و علی الخصوص هنرهای 
نمایشی بوده است و  در طول سالیان افرادی بوده ا ند که با 
ارائه هنرشان توانسته اند کمک های بسیاری در شناساندن 

شهر و محیط زندگی شان ایفا کنند.
چندی پیش مطلع شدیم که دو نفر از هنرمندان استان با ارائه 
کار به سری جدید برنامه ی خنداونه برای اجرای استندآپ 
کمدی  راه پیدا کرده اند. در ادامه گفتگوی ما با این هنرمندان 

را می خوانید.

کمبود متن مشکل عمده ای که داشتم
»مسعود مسعودیان« بازیگر تئاتر و کمدین که به گفته ی 
خودش از سال 88 با ورود به صدا و سیما ،کار حرفه ای 
خود را در زمینه ی اجرا و نمایش شروع کرده است،بیان 
ای  تازه  ی  رشته  کشور،  در  کمدی  آپ  استند  کند:  می 
محسوب می شود و هنوز آن طور که باید جا نیقتاده است، 
ولی به لطف برنامه ی خنداوانه در سال های گذشته، بهتر 
به مردم شناسانده شده است. مسعودیان ادامه می دهد: با 
تجربه ای که در برنامه ی “زمانی برای خندیدن” داشتم 
به پیشنهاد یکی از دوستان به این فکر افتادم تا در خندوانه 
هم شانس خود را امتحان کنم که در مرحله ی اول از بین 
7500 شرکت کننده ، رتبه ی 32 را کسب کردم و بعد از 
آن هم در مرحله دوم با توجه به اینکه متن قوی تری را 
آنجا هم  پیدا کردم که  راه  پایانی  به مرحله   ، اجرا کردم 
امیدوارم بتوانم سربلند بیرون بیایم. او می گوید: در طول 
این مدت مشکل عمده ای که داشتم کمبود متن بود. وی 
می افزاید: راهیابی  به این مرحله جدا از جذابیتی که برایم 
دارد، به نوعی باعث استرس هم می شود، چون از طرفی 
برنامه  خندوانه، برنامه ای است که عالوه بر شناخته شدن 
توسط مخاطب،افرادی هم که در این مرحله شرکت می 

کنند ،همگی با متن های قوی شرکت می کنند.

نبود حمایت کننده ی مالی یکی دیگر
 از مشکالت است

مسعودیان با اشاره به اینکه نویسنده ی استندآپ کم است 
برای  هایی  متن  که  هستند  افرادی  کشور  در  داد:  ادامه 
خوبی  نویسندگان  هم  بیرجند  در  و  نویسند  می  استندآپ 
هستند ولی همکاری نمی کنند که به نظرم نیاز است برای 
دیده شدن استان هم که شده ،همه دست به دست هم دهند 

تا از این طریق بتوانیم نام استان را باال ببریم.
او می گوید: مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد،نبود 
حمایت کننده ی مالی در استان است و هیچ فردی حاضر 
مجبور  مواقع  بیشتر  در  و  بردارد  قدمی  راه  این  در  نیست 
هستیم با هزینه ی شخصی مشغول کار شویم که این برای 
برنامه ای مثل خنداونه که به نوعی برند است، کافی نیست.

مسعودیان می گوید: اگر حامیان مالی پشت این موضوع 
ارائه  تری  آسوده  خیال  و  بال  فراغ  با  هم  باشند،هنرمند 
کار می دهد و این به نظر من امر پیچیده ای نیست،در 
برنامه هایی که در کشور شرکت می کنم به عینه می بینم 
مالی،تیم  حامی  بر  کننده عالوه  افراد شرکت  از  بسیاری 
حمایت کننده ی مادی و معنوی پشت سرشان است و به 
طور مثال وقتی می بینید کسی از فالن استان غرب کشور 
شرکت کرده،بسیاری از مسئوالن و افراد که به نوعی می 
توانند مشوق وی باشند ،پشت سرش ایستاده اند و نه برای 
را  نام استانشان  اینکه  برای  برود،بلکه  باال  اینکه آن فرد 
در رسانه ی ملی باال ببرند، ولی این موضوع در استان ما 
بسیار کمرنگ است و آن اعتمادی که باید بین هنرمند و 

مسوالن باشد ،نیست.
در  آهنین  مردان  مسابقات  برگزاری  فرصت 

استان از دست رفت
او ادامه می دهد: جالب است که بدانید عوامل  برنامه ی 
زمانی برای خندیدن، سال گذشته قصد داشتند برنامه ی 
»مردان آهنین« را در یکی از استان کشور برگزارکنند و آنجا 
من اصرار کردم تا وقتی به من بدهند تا حامی مالی در بیرجند 
پیدا کنم و  این برنامه در اینجا برگزار شود. با فرصت کمی که 
داشتم به بیرجند آمدم و جایی نماند که نرفته باشم از کارخانه 
ها و صنایع بزرگ استان گرفته تا افرادی که به نحوی در 
این زمینه کار کرده بودند ولی هیچ فردی حاضر نشد این کار 
را انجام دهد و متاسفانه فرصت مناسبی که می شد به وسیله 
ی آن استان را به خوبی و با هزینه ای کم و آن هم از قاب 

رسانه ی ملی معرفی کرد  از دست رفت.
مسعودیان با اشاره به اینکه از راه هنر خیلی بهتر می توان 
مکانی را به مردم معرفی کرد ادامه می دهد: در ویدیو هایی 
که برای خندوانه ارسال کردم، سعی کردم با استفاده از لهجه 

بیرجندی و همچنین ضرب المثل ها و شوخی های خاص 
منطقه به نوعی بیرجند را به مخاطب معرفی کنم و این طور 
نباشد که شرکت کنند های دیگر استان ها با گویش و لهجه 
خودشان  صحبت کنند و من از چیزی استفاده کنم که هیچ 

ارتباطی با محل زندگی ام ندارد.

در استندآپ کمدی قرار نیست 
که مردم ریسه بروند

او همچنین در مورد ماهیت استندآپ کمدی این طور بیان 
می کند: استندآپ دارای 27 سبک است و با جوکری،فرق 
 دارد و دارای چارچوب و قاعده خاص خود است که بیشتر
در قالب های اجتماعی و بیان  دغدغه ها روز مردم می 
پردازد. مطلبی که باید به آن تاکید شود این است که  در 
استندآپ کمدی قرار نیست که مردم ریسه بروند و در واقع 
بازگو کردن موضوعی با نگاهی که ذهن مردم نسبت به آن 

حساس شود و یا آموزش مطلبی در قالب طنز باشد.

هدف بزرگی که دارم بازی در فیلمی 
با کارگردانی مهران مدیری است

مسعودیان در جواب سوال خبرنگار ما در مورد اهداف پیش 
رو در آینده این طور بیان می کند: من در بیرجند از صفر 
شروع کردم و بدون اینکه کسی در جایی سفارشی بکند 
و یا امتیازی به من بدهد و همیشه عالقه ی من به کار 
نمایش و اجرا باعث شده که با تمام  مشکالت رو به جلو 
حرکت کنم و هدفی که در ذهنم است، این است که بتوانم 
روزی در فیلمی با کارگردانی مهران مدیری بازی کنم و 
این آرزوی بزرگ من در ادامه این مسیر است. او می گوید: 
در زندگی شخصی هم همه چیز را به طنز می بینم و در 
بدترین شرایط هم سعی کرده ام به جنبه های مثبت نگاه 
کنم و در این راه خانواده ام هم بسیار تاثیر گذار بودند و 
همیشه از من در این حمایت می کردند حتی روزی مادرم 
گفت:”حاضر م فرش زیر پایم را برای باال رفتند به فروشم 
“ و همچنین با توجه به شرایط سختی که در تهیه ی متن 
داشتم، خواهرم همواره پیشتاز بود و در این زمینه کمک 

های مالی بسیاری کرده است.
هایی  تشویق  این  بر  عالوه  دهد:  می  ادامه  مسعودیان 
همسرم و خانواده همسرم بسیار موثر بوده است و همسرم 
در اجراهایی که می روم نقش مشاور را داشته و در خیلی 
از موارد ایده های جالبی می دهد که در پیشرفت کار من 

بسیار موثر است. 

همیشه عده ای به دنبال تخریب هستند
او با اشاره  به برخی حاشیه هایی که همیشه در مورد افرادی 
 که کار هنری می کنند و یا به نوعی در جامعه دیده می شوند ،
می گوید: عده ای همیشه به دنبال تخریب هستند و این 
برای من بارها اتفاق افتاده است ، زمزمه هایی را می شنیدم 
که با غرض ورزی و فقط با قصد ضربه زدن از طرف افرادی 

که حتی شخصیت هنری داشته اند، بیان می شد.
مسعودیان می گوید: این صحبت ها و گاها برخوردها آزار 
دهنده است ولی در رویارویی با آن قوی بوده ام  و همیشه 
حرف پدرم که می گوید: “ آدم در حال رشد پشت سرش 
حرف زیاد است و تا وقتی پشت سرت حرف نباشد، شک نکن 
کار مفیدی انجام  نداده ای” به من آرامش می دهد و همه 

چیز برایم قابل تحمل می شود.

شهرم را دوست دارم و هر جا که می روم سعی 
می کنم از آن یاد کنم

ابوالفضل نخعی زاده بازیگر تئاتر و دیگر کمدین راه یافته 
به خندوانه مهمان دیگر این گفتگوست. وی بیان می کند: 
استندآپ رشته تخصصی از هنرهای نمایشی است که فرد 
باید عالوه بر فنون غالب بر چارچوب آن آشنایی کامل با 
مسائل روز و اتفاقات پیرامون داشته باشد.او می گوید: در 
حوزه ی  تئاتر و نمایش بیشتر کار کرده ام و با توجه به 
تجربه بداهه گویی در اجراهایم داشته ام به پیشنهاد یکی از 
دوستانم به نام آقای زمانی پور تصمیم گرفتم که ویدیویی 
را برای برنامه ی خندوانه ارسال کنم. در آن موقع مشغول 
ضبط برنامه ی زیر بازارچه بودیم و متن آماده نداشتم که 
تصمیم گرفتم یکی از خاطراتم را تعریف کنم. نخعی زاده 
ادامه می دهد: وقتی کار ضبط ویدیو تمام شد، در بازبینی 
از اجرایم اصال خوشم نیامد و تصمیم گرفتم شرکت نکنم 
ولی چند روز بعد خواهر زاده ام که خیلی اصرار داشت حتما 

شرکت کنم، بدون اینکه من اطالع داشته باشم ویدئو را 
فرستاده بود و در کمال ناباوری و به لطف مردم استقبال 
خوبی شد و خیلی ها دیده بودند که باعث شد در مرحله 
هفتم  شوم.  نفر  کننده  نفر شرکت  بین 250  از  اول  ی 
در  تا  شد  ای  انگیزه  برایم  مردم  حمایت  گوید:  می  وی 
مرحله ی دوم  قوی تر شرکت کنم و با همکاری یکی 
از دوستانم )آقای مسعود میر نیک زاد( که به یکی دیگر 
از خاطرات که برای خودم اتفاق افتاده بود ،پر و بال دادم 
و تصمیم گرفتیم که در سوخته سالن عالمه فرزان ضبط 
کنیم، ولی به دالیلی نشد و در سالن گلبانگ ویدئو را ضبط 
کردیم.نخعی زاده ادامه می دهد: ویدئوی دوم را که ضبط 
، نرسید  هم  باز  بود  نظرم  مد  که  کیفیتی  آن  به   کردیم 

ولی خوشبختانه رای آورد و جزو 100 ویدئو برتر شد.

مهم ترین چیز باال رفتن نام استان
 و معرفی قابلیت های آن است

او بیان می کند: از این 100 نفر نهایتا 20 نفر با رای داوران 
انتخاب خواهند شد که در قالب گروه های 5 نفره ادامه کار 
می دهند، کار اصلی و سخت تازه از اینجا شروع می شود 
و متن و اجرای قوی می طلبد که برای متن با سه نفر از 
دوستان که کار نویسندگی می کنند، صحبت کرده ام و 
امیدوارم در این مرحله هم حرفی برای گفتن داشته باشم 
و جواب اعتماد مردم را که در مرحله های قبل به من رای 
دادند را بدهم. او می گوید: خیلی خوشحالم که دو نماینده 
از بیرجند به این مسابقه راه پیدا کردند و مهم نیست که 
کدامیک از ما دو نفر باال برود ، مهم ترین چیز بردن نام 
استان و معرفی  قابلیت های آن به تمام کشور است. همان 
طور که می دانید استان ما از خشک سالی چندین ساله رنج 
می برد و هنوز انگار این مشکل از سوی مسئوالن کشوری 
جدی گرفته نشده است ، به نظر من  باید این فرصت را 

غنیمت بشماریم و در جهت نشان دادن محرومیت ها و 
ظرفیت های استان گام برداریم.

بیشتر از حمایت مالی، نیازمند
 حمایت معنوی هستم 

ارگان  این موضوع همه  اینکه در  به  با اشاره  نخعی زاده 
باشند،  داشته  نقش  توانند  می  استان  های  سازمان  و  ها 
باید شرکت کنم و  با هزینه شخصی  بیان می کند: من 
در مدت مسابقه در خانه یکی از دوستان خواهم بود، ولی 
بیشتر از اینکه نیازمند حمایت مالی باشیم نیازمند حمایت 
نیازمند  شود،  دیده  بخواهد  که  کسی  هستیم.  معنوی 

از سوی مسئوالن و کسانی  معنوی  یکسری حمایت ها 
که به هر نحوی در این زمینه فعالیت دارند، می باشد. او 
که به گفته خودش اکنون در مشهد مشغول کار است و 
به دلیل شرایط کاری مجبور به مهاجرت شده است، بیان 
می کند: بعد از حدود 12 سال کار نمایشی در بیرجند به 
مهاجرت  مشهد  به  مجبور شدم  کم،  درآمد  دلیل شرایط 
امورات  تا  دهم  می  انجام  حسابداری  کار  اکنون  و  کنم 
بگذرد و گاهی که برنامه تلویزیونی باشد برای مدتی به 
بیرجند می آیم و باز دوباره بر می گردم.نخعی زاده ادامه 
روم  می  که  جا  هر  و  دارم  دوست  را  شهرم  دهد:  می 
همین  در  خواهم  می  و  کنم  یاد  آن  از  کنم  می  سعی 
سوالی  ولی  کنم  کار  و  باشم  مفید  خودم  استان  و  شهر 
که همیشه در ذهنم است، این است که چرا هیچ وقت 
شرایط میسر نمی شود و خیلی ها از فعاالن عرصه هنر 
 مجبور می شوند بعد از مدتی از استان مهاجرت می کنند .
خانم  مانند  استان  تئاتر  بازیگران  بهترین  نمونه  طور  به 
سروش  آقایان  همچنین  و  بارانی  باقر   ، هرمزی  فهیمه 
امیرآبادیزاده و حمید فنایی تدوین گران هستند که برای 
در  اکنون  و  کنند   مهاجرت  شدند  مجبور  کار  ی  ادامه 

سطح کشور درخشیده اند.

حاضرم استند آپ اجرا نکنم، ولی 
مشکالت جدی استان را بیان کنم

او می گوید: در تمام سال هایی که کار کردم با انرژی خوبی 
که از مردم گرفتم، سعی کردم کاری را ارائه دهم تا مردم 
راضی باشند و این را وظیفه خود می دانستم ولی به لحاظ 

موقعیت شغلی هنوز به آن نتیجه ای که باید،نرسیده ام .
نخعی زاده می گوید: در استان در حوزه نمایش ظرفیت 
چند  های  سریال  ساخت  برای  حتی  داریم  زیادی  های 
دهیم،بهترین  انجام  خوبی  کارهای  توانیم  می  قسمتی 

لوکیشن ها و سوژه های ساخت فیلم را داریم ولی این 
موضوع نیازمند امکانات و همراهی مسئوالن و توجه ویژه 
دهد:  می  ادامه  او  است.  استان  در  موضوع  این  به  ای 
گویش  و  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  معرفی  اجراهایم  در 
بیرجندی برایم بسیار مهم است و همیشه سعی کرده ام 
با استفاده از ضرب المثل ها و متل های بیرجندی این 
گویش و فرهنگ را بیشتر معرفی کنم و به این افتخار 
می کنم. نخعی زاده بیان می کند: حاضرم استندآپ اجرا 
اگر کسی  بیرجند صحبت کنم،حتی  مورد  در  ولی  نکنم 
رای ندهد و مشکالت جدی استان را بیان کنم تا از این 

طریق بتوان برای مردم مفید باشم.

اعزام 84 زن سرپرست خانوار به مشهد مقدس
صدا و سیما - 8۴ زن سرپرست خانوار شهرستان بیرجند برای زیارت امام رضا)ع( راهی مشهد شدند. معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
گفت: این افراد در قالب دو کاروان از محل اعتبارات امداد و کمک های خیران به مشهد اعزام شدند. آقای عرب افزود: زائران مدت 3 روز در مشهد مقدس 
اقامت دارند که زیارت حرم، زیارت اماکن متبرکه، برگزاری دوره های آموزشی اعتقادی و آداب زیارت از برنامه پیش بینی شده برای این زائران است.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 970043 در اجرای دستور فروش صادره از شعبه اول به شماره دادنامه 9609975610101249 - 1396/12/22 دعوی ورثه مهران 
در خصوص پالک ثبتی به شماره 257 فرعی از 17 فرعی از 1427 اصلی واقع در بخش 2 بیرجند واقع در خیابان مدرس - بین مدرس 5 و7 - پالک 87 دارای 43 مترمربع 

عرصه و اعیانی همکف و اول )90 مترمربع( کاربری ملک به صورت تجاری دارای بر اصالحی شهرداری می باشد، کف سرامیک در همکف و دیوارپوش در همکف و درب سکوریت و طبقه 
اول به عنوان انبار و دفتر استفاده می شود. متعلقات آب و برق و تلفن می باشد و با درنظر گرفتن موارد فوق الذکر و کاربری و موقعیت محل و جمیع جهات جمعا به مبلغ 8/910/000/000 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1397/03/02 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.                                                                          
  رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

جناب آقای دکتر حسینی
انتصاب جناب عالی را به سمت 

مدیر کل جذب و سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی
 که نشانگر درایت و شایستگی شماست، صمیمانه تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق تان را دارم.

صباغ زاده - آریا سوالر صنعت
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انتخاب پیام رسان ها فرمایشی نیست 
»فعالیت پیام رسان ها و انتخاب آنها فرمایشی نیست به گونه ای که به مردم تکلیف شود پیام رسانی را که ما تائید 
می کنیم، استفاده کنند.« این جمله ای بود که به تازگی از وزیر ارتباطات شنیده شد اما در روزهای اخیر منتقدان 
فیلترینگ تلگرام آن را به انواع دیگر گفته بودند.

یکشنبه * 23 اردیبهشت 1397 * شماره 4066

شهدای استان

شهید ابراهیم رمضانی

این  وصیتم  پدرم  شهید:  نامه  وصیت  از  بخشی 
است که هرکاري را که مي کنید نیت پاك داشته 
تسلیم  هیچکس  برابر  در  کنید  سعي  و  باشید 
از شما  و بخشنده.  به جز خداوند رحمان  نشوید 
مي خواهم که سایر برادرانم را طوري تربیت کنید 
که ادامه دهنده راه شهدای صدر اسالم باشند از 

خدا مي خواهم که اجرتان را در روز قیامت بدهد 
و اگر از روي احساس نگفته باشم فکر مي کنم 
که شامل گفته گوهر بار علي )ع( قرار گیرید که 
فرموند: بزرگترین سود فرزند نیك است که داشته 

باشید و در راه اسالم و قرآن فدا کنید .

نمایش به وقت شام  در جشنواره کن

فیلم سینمایی »به وقت شام« به کارگردانی ابراهیم 
روی  به  کن  جشنواره  فیلم  بازار  در  کیا  حاتمی 
المللی  بین  نام  با  شام«  وقت  »به  می رود.   پرده 
)Damascus Time( در ادامه نمایش خارجی 

خود، در بازار جشنواره کن به نمایش درخواهد آمد. 

نخستین کارگردان زن عربستان 
تهدید به مرگ شد

حیفا المنصور تنها کارگردان زن سینمای عربستان 
را  »وجده«  فیلم  می خواستم  که  زمانی  گفت: 
کارگردانی کند، برای این که توجهات و خشم عمومی 
مردم برانگیخته نشود مجبور بوده پشت یك ماشین 
ون مخفی شود و از آنجا دستورات صحنه را بدهد و 
آن را کنترل کند. »وجده« نخستین فیلم بلند منصور 
است که در سال 2012 ساخته شد. با ساخت این فیلم 

حیفا المنصور تهدید به مرگ شد.

خواننده سرشناس مجوز گرفت

سینمایی  فیلم  پوستر  روی  یساری«  »جواد  نام 
»دشمن زن« قرار گرفت. فیلم سینمایی »دشمن 
زن« به کارگردانی کریم امینی به زودی و بعد از 
فیلم سینمایی »تگزاس« ساخته مسعود اطیابی در 
گروه سینمایی ماندانا روی پرده می رود. این فیلم 
یك کمدی- رمانتیك است که قصد دارد نقدی بر 

فمینیست های دوآتشه  داشته باشد.

تهوع از سیستم حاضر سینما 
مرا به تئاتر کشاند

تهوع  کرد:  بیان  سینما  بازیگر  آهنگرانی،  پگاه 
سر  نمایش  از  من  شد  باعث  حاضر  سیستم  از 
درباره  تئاتر  بازیگران  از  خیلی  گله  من  درآوردم. 
حضور سینمایی ها به این عرصه را درك می کنم و 
به آنها حق می دهم و خودم این کار را به این دلیل 

انتخاب کردم که به خاطر چهره ام انتخاب نشدم.

علمی و فناوریگفتگوی اختصاصی آوا با میترا رخشانی اولین فارغ التحصیل رشته گرافیک در استان

فروش روبات امدادی برای اولین بار

شرکت سازنده پیشرفته ترین ربات سگ نمای امدادی، 
از فروش این ربات از سال آتی خبر داد، در حالی 
که هیچ اشاره ای به قیمت احتمالی آن نکرده است. 
ساخت،  مراحل  طی  دینامیکز”  “بوستون  شرکت 
توسعه و آزمایش پیشرفته ترین ربات خود موسوم به 
“اسپات مینی” که شبیه به یك سگ ساخته شده، 
ویدئوهایی از باز کردن درب، کاهش دخالت انسانی 
و یافتن مسیر و طی آن به تنهایی، منتشر کرده است.

ماده ای قدرتمندتر
 از تار عنکبوت ساخته شد

محققان سوئدی نوعی ماده سلولزی ساخته اند که از 
تار عنکبوت قدرتمندتر است و می توان از آن برای 
مصارف پزشکی و حتی ساخت مبلمان استفاده کرد. 
مواد طبیعی مانند چوب و تارعنکبوت بسیار قدرتمند 
هستند. اما هیچ کدام از آنها به قدرت ماده سلولزی 
جدیدی نیستند که محققان موسسه فناوری رویال 
KTH سوئد ساخته اند. این ماده جدید از تمام مواد 
طبیعی قدرتمندتر است و قدرتمندترین ماده ای است 

که تا به حال از مواد طبیعی ساخته شده است.

رشد استفاده از فلز در ساخت 
گوشی های هوشمند

گوشی های هوشمند با بدنه فلزی زیادی در بازار 
به فروش می رسد. بسیاری از تولیدکنندگان گوشی 
های هوشمند محصوالت خود را به فریم فلزی و 
بدنه شیشه ای مجهز می کنند. استفاده از فریم فلزی 
باعث افزایش مقاومت اسمارت فون ها شده و پنل 

های شیشه ای نیز امواج را از خود عبور می دهند.

گوگل همواره ایمیل های شما 
را می خواند

اطالعات  به  دیگر  کرد  اعالم  گوگل سال گذشته 
جی میل کاربران سرك نخواهد کشید؛ اما به نظر 
می رسد اوضاع تغییری نکرده است. اگر از سرویس 
جی میل استفاده می کنید، باید بدانید پیام های شما 
آن قدر که فکر می کنید خصوصی نیستند. ممکن 
است شما همه ی ایمیل های خود را نخوانید؛ اما گوگل 

تمام پیام های شما را می خواند. 

سروش ۱۰ میلیون نفری شد

اینکه  به  اشاره  با  پیام رسان سروش،  مدیر عامل 
تعداد کاربران این پیام رسان به بیش از 10 میلیون 
سروش  کاربران  تعداد  گفت:  است،  رسیده  کاربر 
نشان دهنده رکورد بی نظیر در صنعت آی تی کشور 
است. این اقدام ارزشمندی  است که زودتر از زمان 

تعیین شده به آن دست یافته ایم.

همشهری  رخشانی  میترا  از  گرافیک  هفته  در 
به  هنری  حوزه  در  فعال  بانوی  و  هنرمند 
عنوان اولین زن فارغ التحصیل رشته گرافیک 
اولین  و  خراسان  پرورش  و  آموزش   در 
جنوبی  خراسان  در  گرافیک  التحصیل  فارغ 

تجلیل شد به این بهانه با او گفتگو  کردیم.

رشته گرافیک توسط استاد ممیز  
در کشور پایه ریزی شد

رخشانی می گوید: در دوران دبیرستان دانش آموز درس 
خوان و سخت کوشی بودم و عموما جزو 3 نفر اول کالس 
بودم،  بنا بود کنکور پزشکی شرکت کنم، اما با تعطیلی 
دانشگاه ها به مدت 2 سال در ابتدای انقالب سال 1364 

موجب شد در کنکور هنر شرکت کنم.
وی ادامه می دهد: رشته گرافیك توسط استاد ممیز  در 
رشته  این  که چون  است  جالب  ریزی شد،   پایه  کشور 
نوپایی بود من هم با آن آشنایی نداشتم. وی با بیان اینکه 
و  قبول شدم  رتبه تك رقمی  با  تئاتر و سینما  در رشته 
مثل  بزرگی  کارگردان  با  رفتم  مصاحبه  برای  که  زمانی 
عباس کیارستمی همراه شدم اما با مطالعه ای که در مورد 
رشته گرافیك انجام دادم ترجیح دادم این رشته را انتخاب 
کنم. او یادآور می شود:  ورود من به دانشگاه الزهرا )س( 
تهران بهمن 1364 بوده و  فارغ التحصیل 1371 هستم و 
اساتید بزرگی و بنامی چون قباد شیوا، مصطفی اسداللهی و 
استاد ممیز داشتم و در دوران تحصیل فهمیدم واقعا به این 

رشته عالقه مند هستم. 

به مطالعه و یادگیری عالقه مند بودم 
و در بیش از 10  کتابخانه عضو بودم

اینکه   بیان  با  التحصیل گرافیك در استان  اولین فارغ 
تمام  کرد  وادار  مرا  مطالعه  و  یادگیری  به  من  عالقه 
به  افزود:  باشم،  کتابخانه  در  را  ام  بیکاری  ساعات 
عضو  کتابخانه    10 از  بیش  در  دارم  خاطر  به  خوبی 
بودم و چون گرافیك یك رشته پرخرج بود در کنارش 

کار هم می کردم. 
 رخشانی با بیان اینکه در  سال 71 که درسم را تمام کردم 
وارد بیرجند شدم و همزمان همکار دیگری هم در مشهد 
فارغ التحصیل گرافیك شد اما باید به فریمان می رفت، 

بیرون  پرورش  و  آموزش  از  این همکار  یادآور می شود: 
آمد، در آن زمان آموزش و پرورش نیروی گرافیك حتی 
در مشهد نداشت پس با من برای تدریس در مشهد تماس 
گرفتند. ولی چون ازدواج کرده بودم ترجیح دادم در شهر 

خودم بمانم.

راه اندازی رشته گرافیک سال 74 
در آموزشکده فنی و حرفه ای دختران

رخشانی ادامه می دهد: بعد از یك سال رشته گرافیك 
هنرستان بیرجند راه اندازی شد و خوشبختانه در سال 
74 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران با  وجود مدرك 
من رشته گرافیك را در بیرجند راه اندازی کرد و باعث 
افتخار بود که مشهد مرکز استان  آن روز  توانست سال 
75 این رشته را بگیرد. وی خاطر نشان کرد: گرافیك 
و  فنی  در  آن  علمی  هیئت  که  است  ای  رشته  اولین 
حرفه ای تکمیل شد ، کارشناسی ناپیوسته دارد و اولین 

فارغ التحصیالن را داریم. 
وی با بیان اینکه اکنون حدود 24 سال است که مشغول 
به تدریس موظف در دانشگاه فنی و حرفه ای و آموزشکده 
دختران بیرجند هستم، می افزاید: در کنار آن در دانشگاه 
های دیگری مانند دانشگاه فرهنگیان نیز تدریس می کنم، 

کارهای سفارش رشته خودم را در صورت فوت وقت قبول 
می کنم ولی بیشتر وقت من به تدریس و تحقیق در زمینه 

گرافیك می گذرد.

فارغ التحصیالن رشته گرافیک 
تامین کننده نیروی انسانی سازمان ها هستند

 رخشانی ابراز خرسندی می کند: فارغ التحصیالن رشته 
گرافیك نه تنها در خراسان جنوبی بلکه در استان های 
دیگر تامین کننده نیروی انسانی سازمان های گوناگون 
هستند و اینکه خیلی از فارغ التحصیالن استان اکنون در 

دوره دکترا در حال تحصیل هستند. 
این بانوی هنرمند تاکید می کند: سبك خاصی ندارم اما 
به اصول گرافیك در کارم اهمیت می دهم، قسمت هایی 
از طراحی گرافیك که مورد عالقه من است بیشتر طراحی 
آرم، طراحی حروف، پوستر و بسته بندی است البته بقیه 
قسمت ها را هم عالقه دارم و انجام می دهم شاید علت 
عالقه من به طراحی آرم استحکام آن هست، به طراحی 
حروف به خاطر ایجاد تنوع در فونت فارسی عالقه مندم و 
کار می کنم و به کارهای زیربنایی،  آموزشی، ساختاری و 
تکنیکی خیلی عالقه مندم. وی با اشاره به اینکه آموزش 
گرافیك در ایران دچار مشکالت زیادی است، خاطر نشان 

می کند: رشته گرافیك به عنوان ارتباط تصویری در وزارت 
علوم شناخته می شود و این تنوع نام گذاری و گرایش 
های متنوع، دانشجویان زمان انتخاب رشته دچار مشکل 
می شوند که امیدوارم مسئوالن در وزارت علوم برای آن 

که تحت یك نام باشد توجه ویژه کنند. 

سرفصل کتاب های گرافیک قدیمی است 
که باید توسط وزارت علوم پیگیری شود

وی با بیان اینکه سرفصل ها همه مربوط به حدود سی، 
چهل سال قبل است که باید بررسی شود البته ما خودمان 
در کالس به روز کار می کنیم اما این توسط وزارت علوم 
باید پیگیری شود، می افزاید: به فارغ التحصیالن این رشته 
نگاه ویژه شود. نه اینکه هر کسی در بازار، کامپیوتر بلد بود 
بازار را قبضه کند؛ نتیجه اش وضع نا به سامان در طراحی 

فضای محیط و گرافیك ناب می شود. 
توجه  پایه  آموزش  مسایل  به  کند:  می  تاکید  رخشانی 
ویژه شود و دانشجویان در 2 سال اول تحصیل فقط به 
طراحی و تکنیك و آموزش ساختاری گرافیك بپردازند و از 
سال دوم به بعد از کامپیوتر استفاده کنند. چرا که در اکثر 
دانشگاه های کشور این طور است و در یکی، دو سال اول 

فقط به صورت دستی و طراحی کار می کنند. 

راه اندازی رشته گرافیک در بیرجند قبل از مشهد
نسرین کاری

سینما و چهره ها

عکس: جواد رضایی

در تاریخ و در بین اقوام و فرهنگ های مختلف 
آداب و رسوم عجیب ازدواج را مشاهده می کنیم 
که هر یك شاید عجیب تر از قبلی باشد. اکنون 
یکی دیگر از آنها در یکی از نواحی جنوب غربی 
چین آشکار شده است. بر طبق این سنت، عروس 
چه دوست داشته باشد چه نه، باید در مراسم ازدواج 
خودش گریه کند! آداب مراسم ازدواج گریان در 
طول قرن 17 آغاز شده و تا پایان سلسه کیونگ 
در سال 1۹11 ادامه داشت. گفته می شود ریشه 
برمی  میالد  از  قبل  تا 475  دوره 221  به  آن 
گردد، زمانی که پرنسس ایالت ژائو قصد ازدواج 
با شاهزاده ایالت یان را داشت. در زمان عزیمت ، 

مادر پرنسس جلوی پاهای وی گریه می کرد و از 
او تقاضا می کرد هر چه زودتر به خانه بازگردد و 
می گویند که آن ازدواج اولین ازدواج گریان تاریخ 
محسوب می شود. اگرچه این رسم دیگر مانند 
گذشته مرسوم نیست ولی هنوز در بین خانواده 
های زیادی از مردم توجیا در ناحیه سیچوان چین 
متداول است. خود این مراسم بسیار ساده است ، 
باید عروس اشك بریزد ولی اگر او این کار را انجام 
نداده یا قادر به انجام آن نباشد ، همسایگانش به 
چشم خوبی به او نخواهند نگریست و از همه بدتر 
ممکن است مضحکه مردم دهکده نیز قرار بگیرد.
حتی مشاهده شده مادری دخترش را زد چرا که 

در ازدواجش گریه نکرده بود! این رسم در مناطق 
مختلف ناحیه سیچوان به شیوه های مختلفی اجرا 
می شود. برای مثال در غرب ناحیه این مراسم به 
این ترتیب برگزار می شود که عروس باید در اتاق 
بنشیند و گریه کند. یك ماه کامل قبل از مراسم 
عروسی، آن دختر باید هر شب به اتاق بزرگی برود 
و یك ساعت گریه کند. بعد از 10 روز مادرش نیز 
به او می پیوندد و هر دو با هم گریه می کنند. بعد 
از 10 روز دیگر مادر بزرگش به آنها می پیوندد. 
چند روز بعد خواهران عروس و عمه ها و خاله 
های وی به آنها ملحق می شوند و البته ترانه ای 

نیز به نام آهنگ ازدواج گریان نیز می خوانند.

عجیب ترین رسم مردم چین در هنگام ازدواج

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تاالر و رستوران
 برادران کریم آماده پذیرایی از همشهریان عزیز می باشد

آدرس: خیابان ارتش، حد فاصل معلم و غفاری  تلفن تماس: 05631550 - 09155616478 

مــژده   
پخت با برنج

 ۱۰۰ درصد ایرانی
پنیر، سبزی، خرما  ضمنا 

چای رایگان می باشد
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قصه دو گنجشک )کلیله و دمنه(

 دو گنجشک در سوراخی النه داشتند.پس از مدتی آن دو 
گنجشک صاحب جوجه ای شدند. آنها خوشحال و خرم 
بودند. یک روز که گنجشک پدر برای آوردن غذا رفته بود 
مار بدجنسی که در آن نزدیکی ها بود به النه آمد.گنجشک 
مادر پرواز کرد و روی دیوار نشست اما جوجه گنجشک 
هنوز قدرت پرواز نداشت. مار به طرف جوجه گنجشک 
رفت. گنجشک مادر صر و صدا کرد. نزدیک مار رفت. به 
او نوک زد اما فایده ای نداشت. مار بدجنس جوجه را بلعید 
و همانجا روی النه گرفت و خوابید.کمی بعد گنجشک پدر 
رسید. گنجشک مادر گریان و ناالن  قضیه را تعریف کرد. 
گنجشک پدر هم ناراحت شد. اما جوجه از دست رفته بود 
ونمی شد کاری کرد. دو گنجشک تصمیم گرفتد انتقام 
جوجه را از مار بگیرند.ناگهان گنجشک پدر فکر عجیبی 
کرد. برای همین هم فورا پرید و از اجاق خانه یک تکه 
چوب نیم سوز برداشت. آن را به نوک گرفت و سریع پرید 
و توی النه انداخت . چوب نیم سوز روی چوبهای خشک 
النه افتاد ودور غلیظی بلند شد. افرادی که در خانه بودند 
این کار عجیب گنجشک را دیدند.آنها برای این که خانه 
آتش نگیرد به سرعت نردبان گذاشتند تا آتش را خاموش 
کنند .درست هنگامی که مار می خواست از النه فرار کند 
آنها مار را دیدند .یکی از افراد با چوبی که در دست داشت 

ضربه محکمی به سر مار زد . مار بدجنس کشته شد.
دو گنجشک در حالی که انتقام جوجه خود را گرفته بودند ، 

پرواز کردند تا بروند و النه جدید بسازند ...

نباید با یک دشمن بیش از اندازه بجنگی، 
وگرنه تمام هنر جنگ 

خود را به او یاد می دهی.

هیچ چیز روی سنگ ساخته نشده است؛ 
همه چیز روی شن ساخته شده، ولی ما

 باید طوری بسازیم که انگار شن، سنگ است.

هر روز دلم به زیر باری دگر است
در دیده من ز هجر خاری دگر است

من جهد همی کنم قضا می گوید
بیرون ز کفایت تو کاری دگراست

هر چه کینه بیشتری از گذشته
 در قلبت نگه داری، کمتر توانایی

 عاشق بودن در زمان حال را داری.

نیازمندی که به تو روی آورده فرستادة خداست ، کسی 
که از یاری او دریغ کند، از خدا دریغ کرده، و آن کس که 

به او بخشش کند، به خدا بخشیده است. حکمت 304

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

حکمت های نهج البالغه

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

روزی که پشت  کنان ]به عنف[ بازمی  گردید برای شما در برابر خدا هیچ حمایتگری 
نیست و هر که را خدا گمراه کند او را راهبری نیست. سوره غافر / آیه 33(

حدیث روز  

صبر و شکیبائی زینت شخص ، وفای به عهد عالمت جوانمردی ، و عجله و شتابزدگی )در کارها بدون اندیشه ( دلیل بی خردی 
می باشد.امام حسن )علیه السالم(

سبک زندگی

عاداتناپسندیکهموقعیتشغلیتانرابهخطرمیاندازد
 اگر وظایف شغلی تان را تمام و کمال انجام می دهید اما 
هر یک از این عادات را دارید، باید بدانید که ندانسته موقعیت 
شغلی تان را به خطر می اندازید. از این عادت ها پرهیز کنید.

نگرش منفی نسبت به کار و زندگی
مجموع  در  و  است  شکایت  حال  در  مداوم  کسی  وقتی 
نگرشی منفی نسبت به کار و زندگی دارد، این مسأله بر 
اطرافیان او تأثیر می گذارد، به ویژه آنکه تحقیقات نشان 
می دهد این احساسات سرایت پذیر هستند. این نگرش 
منفی در نهایت همکاران تان را در برابر شما قرار می دهد 
و می تواند باعث از دست دادن کارتان شود چون مدیران 

تان دیگر حاضر به شنیدن حرف های منفی شما نیستند.
عدم رعایت بهداشت فردی

همه ی ما در صبح روزهای کاری دچار عجله هستیم اما 
این دلیل بر آن نیست که پیش از رفتن به سر کار، مسواک 
زدن دندان ها یا استفاده از دئودورانت را از قلم بیندازید. بوی 
بد دهان و بدن باعث دوری کردن دیگران از شما می شود. 
رعایت بهداشت فردی نه تنها برای حفظ سالمتی، بلکه 

برای موقعیت شغلی شما ضروری است.
فقدان مسئولیت پذیری

که  است  آن  افراد خودشیفته  اصلی  ویژگی های  از  یکی 
در صورتی  و  کنند  نمی  قبول  را  خود  کارهای  مسئولیت 
 که گروه با شکست مواجه شود، دیگران را مورد حمله قرار 
می دهند. در ابتدا دیگران این رفتار را تحمل می کنند اما 

با گذشت زمان پی می برند مناسب کارتان نیستید و شما 
را کنار می گذارند. اگر تقصیری به گردن شما است، آن را 

بپذیرید و از آن درس بگیرید.
پوشش نامناسب

اگرچه امروزه شرکت های بیشتری قوانین سختگیرانه ای در 
مورد پوشش کارکنان خود ندارند اما این به معنی آن نیست 
که می توانید با شلوار جین پاره یا دمپایی به سر کار بروید. 
پوشش رسمی و مناسب به شما اعتبار می بخشد و نشان می 
دهد با محیط کاری خود در تناسب هستید. طبق تحقیقات 
صورت گرفته، ۸0 درصد از مدیران بیان کرده اند پوشش 
افراد بر انتخاب آن ها برای شغل و ترفیع شغلی موثر است.

افراط در استفاده از عطر
بوهای مختلف در محیط کار، از بوی غذا گرفته تا عطر 
یا حتی باعث حواس  باشد  آزاردهنده  تواند  کارکنان، می 
کردن  دوری  باعث  تواند  می  مسأله  این  شود.  پرتی 
بی  شخصی  شود  موجب  یا  شود  شما  از  تان  همکاران 
مالحظه به نظر بیایید. در بعضی شرکت ها استفاده از عطر 
برای کارکنان ممنوع است. پس از استفاده از عطرهایی که 

بوی تندی دارند پرهیز کنید.
افراط در جلب رضایت دیگران

اگر از آن دسته کسانی هستید که توانایی نه گفتن به دیگران 
را ندارند، همیشه تالش می کنید به خواسته های دیگران 
عمل کنید و متوجه نیستید چه چیزی برای شما و کارتان 

اولویت دارد، باید بدانید که این رفتار باعث می شود دیگران 
شما را شخصی زودباور و مطیع بدانند و مدیران تان تصور 
کنند شما خود را درگیر کارهای زیادی می کنید و وقت و 
انرژی تان را هدر می دهید اما کار مفیدی انجام نمی دهید.

عدم توجه به جزئیات
مسائل به  توجه  یا  تنبلی  از  ناشی  تواند  می  مسأله   این 
یک  از  زیادی  حجم  اگر  باشد.  کارتان  در  اهمیت  بی 
گزارش را مطالعه می کنید اما قادر نیستید اشتباهات آن 
را تشخیص دهید، کار خود را به درستی انجام نمی دهید.

تأخیر داشتن در محل کار
شکی نیست که تأخیر همیشگی، موقعیت شغلی تان را به 
خطر می اندازد. اگر جایی که در آن مشغول به کار هستید 
تأکید زیادی بر وقت شناسی دارد، بدیهی است که تأخیر 
نشان دهنده ی بی توجهی به مقررات محل کارتان است. 

مدیران خیلی زود چنین افرادی را اخراج می کنند.
افراط در گفتن »ببخشید«

جمله  از  اندازه  از  بیش  نباید  که  باشید  داشته  خاطر  به 
ی »ببخشید« استفاده کنید. گفتن این جمله زمانی که 
نظرات  از  برسد  نظر  به  می شود  باعث  ندارد،  ضرورتی 

خود مطمئن نیستید.
بی توجهی به تأثیرات کالم

یا  تواند تصوری منفی  شیوه ی صحبت کردن شما می 
هایتان  آنکه صحبت  برای  آورد.  وجود  به  شما  از  مثبت 

تأثیرگذاری الزم را داشته باشد از کلمات مناسب استفاده و 
با اعتماد به نفس صحبت کنید. وقتی جمالت تان را سوالی 
مطرح می کنید، این کار مهارت شما را زیر سوال می برد 

و به اعتبارتان صدمه می زند.
کمبود اعتماد به نفس

مردم از کسانی پیروی می کنند که اعتماد به نفس داشته 
باشند. پس نشان دادن آن اهمیت بسیار زیادی دارد. اما این 
کار را چگونه باید انجام داد؟ محکم دست دهید، پشت تان را 
صاف و سرتان را باال نگه دارید، ارتباط چشمی را حفظ کنید 

و در تعامل با دیگران با انرژی رفتار کنید.
قدرشناس کمک دیگران نبودن

بسیاری از افراد موفق با کمک دیگران به جایگاه فعلی شان 
دست یافته اند. اگر در مراحل ابتدایی کارتان کسی در محل 
کار به شما کمک کرده است با او مهربان باشید و با بقیه ی 
همکاران تان هم رفتار مناسبی داشته باشید. این کار شیوه 

ی خوبی برای شکل گیری رابطه است.
شرکت نکردن در فعالیت های گروهی

مدیران خواهان آن هستند تا کارکنان شان جزئی از گروه 
باشند؛ نه فقط برای آنکه این کار باعث صمیمیت می شود، 
بلکه تیمی که اعضای آن به همدیگر نزدیک باشند به خاطر 
با جمع همکاران تان  را  یکدیگر خواهند جنگید. ساعاتی 
بگذرانید و در کنار یکدیگر تفریح کنید. این روابط زمانی که 

نیاز به کمک داشته باشید به کارتان خواهند آمد.
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اگر این نشانه ها را دارید، رهبر خوبی می شوید

نشانه ای که از وجود مهارت های رهبری در یک شخص 
با  شما  کرد.  خواهیم  ذکر  شما  برای  را  می دهند  خبر 
مطالعه این نشانه ها می توانید بفهمید که آیا ویژگی های 

رهبری در شما وجود دارد یا خیر.
1. آن ها فرضیات خود را به چالش می کشند:رهبران بزرگ 
ممکن است که باهوش باشند و چیزهای زیادی نیز بدانند، 
اما آن ها به اندازه ای فروتن هستند تا بتوانند افراد باهوش تر 
در سازمان را شناسایی کنند و از آن ها چیزهای جدید و 

بیشتری را یاد بگیرند. 
2. آن ها اساسا شفاف هستند و این را برای دیگران تبیین 
ویژگی هایی  ترویج  باعث  می تواند  شفافیت  می کنند: 
مثبت مانند احترام، برخورد باز و عزت در یک سازمان 
خود  شفاف  رفتارهای  از  فراتر  شفاف  رهبران  شود. 
هستند. آن ها اجازه ابراز عقیده را به دیگران می دهند و 
مکالمات احساسی، راحت و صادقانه را بین کارمندان در 

اتاق جلسه ترویج می دهند.
بزرگ  رهبران  هستند:  یادگیری  ماشین های  آن ها   .3
می دانند که ما در عصر پیشرفت های فناوری قرار داریم. 
پیوسته و کسب  یادگیری  با  را  توانایی های خود  آن ها 
تخصص در زمینه های گوناگون توسعه می دهند. اما این 
تمایل به یادگیری فقط درون خود رهبران نیست و آن ها 

»روح یادگیری« را درون سازمان نیز ترویج می دهند.
4. رهبران بزرگ منتور دارند و منتورها را با دقت انتخاب 
افرادی  می کنند: رهبران بزرگ همیشه سعی می کنند 
کاربلد و با دانش را به عنوان منتور در کنار خود داشته باشند 
تا از بازخوردهای صحیح و صادقانه آن ها استفاده کنند. 
آن ها همچنین منتورهای خود را با دقت انتخاب می کنند؛ 
زیرا توصیه گرفتن از افراد اشتباه می تواند حوزه کاری افراد 

را محدود کرده و یک حرکت اشتباه باشد.
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عرضه برنج طارم فریدون کنار
 با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت
آدرس: میدان آزادی - کوچه بانک 

ملی پخش مواد غذایی امین

مرکز پخش برنج ایرانی

09155611711 -32314261

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

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

09158254172

مدرک تحصیلی اینجانب علی اکبر 
شاهسواری فرزند غالمرضا رشته 
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی 

دانشگاه آزاد اسالمی با کد ملی 
5239765812 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

تجربه کنید.   09158668002
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

فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان و ...
تلفن تماس: 09157212359  

09364782506 -2605

فروش زمین با آب در روستای بیجار

یک سهم آب بر مدار 12با دو زمین 
زرشک و عناب با منبع آب
 قیمت پایه 35 میلیون 

 روستای بیجار ، کالته بلند

یک سهم آب بر مدار 12با باغ انار 
و زرشک و عناب - قیمت پایه 15 
میلیون  روستای بیجار - کالته پایین

 09120750177
09151643855- بیجاری

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحهخدماتماست

مرکزتخصصیحملونقلاثاثیهمنزل
درخشانسابقهبااداریلوازمو

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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ص

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
  به شماره 26/80559 

تگزاس
14:3018:1522شروع سانس

التــاری
16:1520شروع سانس
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غذایی  رژیم  در  محسوسی  تغییر  دارو،  مصرف  زمان  در 
کاهش  جهت  تصمیم  صورت  در  شود  ایجاد  نباید  روزانه 
با پزشک معالج مشورت کرد.غذاهایی که  باید  وزن، حتما 
صورت  به  نباید  هستند   K ویتامین  باالي  مقادیر  حاوي 
ناگهانی در رژیم غذایی شروع و یا حذف شود. همواره این 
ویتامین در غذاها باید به مقدار ثابتی وجود داشته باشد.

از:  عبارتند  دارند  باال   K ویتامین  که  غذاها  از  بعضی 
چغندر،  برگ  ها،  کلم  انواع  مانند  رنگ  سبز  سبزیجات 
میوه  و  جعفري  کاهو،  پیازچه،  کلم،  گل  اسفناج،  خردل، 
و  گاو  جگر   ، سبز  گوجه  و  کیوی  مانند  رنگ  سبز  های 

مرغ.  و  گوسفند 
همچنین  و  فروت  گریپ  و  انبه  انار،  چون  هایی  میوه 

و  زنجبیل  مانند  دارویی  گیاهان  و  گیاهی  های  عصاره 
با دارو تداخل دارند. چای سبز 

پزشک  با  گیاهی  و  غذایی  ماده  نوع  هر  مصرف  از  قبل 
نمایید. مشورت  خود 

* مرکز اطالع رسانی داروها و سموم معاونت غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

در زمان مصرف وارفارین، استفاده از چه غذاهایی مجاز نمی باشد؟

احتیاط در مصرف داروهای گیاهی 
در اطفال!

به اطفال زیر دوسال، داروهای گیاهی ندهید. برخی 
والدین بدون توجه به هشدارهای متخصصین دست 
به این کار می زنند و موجب صدمات جبران ناپذیری 
به آنان می شوند. استفاده از گیاهان به عنوان دارو 
در  دارویی  گیاهان  گرچه  نیست.  عارضه  بدون 

مقایسه با داروهای شیمیایی کم عارضه تر هستند. از 
۶ سالگی برای درمان یبوست می توان از دانه های 
اسفرزه، از زنجبیل به عنوان داروی ضدتهوع و علف 
چای برای درمان گلودرد استفاده کرد اما این مسائل 
باید زیر نظر پزشک باشد. از ۳ سالگی استفاده از گیاه 
ارنیکا و از ۶ سالگی استفاده از عصاره گل همیشه 
بهار بدون اشکال است. در زیر ۲ سال استفاده از 
هر نوع نعناع حتی شکالت های نعنایی ممنوع است.

روش های عالی برای شادابی 
چشم  در فصل گرم 

  
خیار  آنها  روی  ها،  چشم  استراحت  برای   -1
بگذارید. این کار تسکینی عالی برای خستگی 
های  ورزش  صبح  روز  هر   -۲ هاست  چشم 
چشمی انجام دهید. این ورزش ها برای کسانی 
که هر روز ساعت ها با کامپیوتر کار می کنند 

اهمیت زیادی دارند. چشمان خود را حداقل دو 
بار در روز با آب سرد بشوئید ۳- به مقدار زیاد 
سبزیجات سبزرنگ و غذاهای سرشار از پروتئین 
برای سالمت چشم  ها  خوراکی  این  بخورید، 
عالی اند 4- چشمان خود را مستقیماً در معرض 
دستگاه تهویه هوا نگذارید. این کار باعث خشکی و 
حساسیت چشمان شما می شود 5-  اگر شنا می روید 
حتماً  از عینک های مخصوص شنا استفاده کنید.

آشنایی با آبسه دندان و درمان آن
 

عالئم: درد شدید در لمس دندان مبتال و حین 
گاز زدن و جویدن، سست شدن دندان مبتال، 
تورم حساس و قرمز رنگ لثه روی ریشه دندان، 
آزاد شدن چرک به داخل دندان و اولین عالمت 
این آبسه های خطرناک به طور معمول تب باال و 
بی حالی است. راه های تشخیص: ضربه آرام به 

دندان ها، آزمایش حرارتی، استفاده از یک تستر 
الکتریکی و ممکن است استفاده از X.ray هم 
ضرورت داشته باشد. پیشگیری: رعایت بهداشت 
خوب دهان با تمیز نگه داشتن لثه ها و دندان 
ها از بقایای غذایی می تواند پیشگیری کننده 
مهم  بسیار  دندانپزشکی  منظم  معاینات  باشد 
است اگر شما یک سیستم ایمنی ضعیف داشته 
باشید، حتماً دندانپزشک را از این امر آگاه کنید.

عالئم تجمع بیش از حد جرم در گوش 

احساس پر بودن گوش ها، درد گوش، مشکل 
در شنوایی و روز به روز بدتر شدن آن، زنگ 
زدن گوش )وزوز گوش(، خارش گوش، ترشح از 
گوش، بو دادن گوش و سرگیجه. اگر این عالئم 
را دارید به پزشک مراجعه کنید. برای تمیز کردن 
گوش ها در خانه: 1- موم  هایی که می  بینید را با 

پارچه تمیز کنید ۲- محلول سرومنولیتیک )حل 
کننده موم( را در کانال گوش بریزید. این محلول 
گلیسیرین،  بچه،  روغن  معدنی،   روغن  حاوی 
قطره گوش آب  اکسیژنه، هیدروژن پراکسید و 
محلول نمکی است ۳- اگر موم با این محلول 
خارج نشد، می  توانید گوش را شستشو دهید، بعد 
از حل شدن موم با محلول، با استفاده از یک 
سرنگ گوش را با آب یا محلول نمکی شستشو دهید.

 فایده مکیدن شست 
و جویدن ناخن! 

نتایج تحقیقات، احتمال درستی نظریه ای را تقویت 
می کند که بر اساس آن انسان های رشد کرده 
 در محیط آلوده تر در برابر آلرژی ها مقاوم ترند.
بر این اساس، آلودگی ها ممکن است در پی 
مکیدن شست یا جویدن ناخن وارد بدن کودک 

شوند. در میان آزمایش شوندگانی که در کودکی 
به یکی از این دو عادت داشته اند، ۳8 درصد 
واکنش آلرژیک نشان داده اند و در میان آنهایی 
که در کودکی هم ناخن می جویده اند و هم 
شست می مکیده اند، تنها ۳1 درصد به آلرژی 
مبتال هستند. مبتکران این پژوهش یادآوری می 
کنند که میزان واقعی تأثیر مثبت این عادت ها بر 

سالمتی هنوز مشخص نیست.

یادداشت

مسابقات آموزشگاه های خراسان بزرگ به میزبانی بیرجند - سالن تختی - سال 1364  داده نما

مهندسان در برابر شهرفروشی 
احساس مسئولیت نمی کنند

* محمودی

انتظار ملت از مهندسان سازندگی و آبادانی ایران است. برای پاسخ به 
این انتظار پیش از هر اقدامی نیاز به بازمهندسِی مهندسی است تا ظرفیت 
سازندگی ایران را در خود فراهم آورد. مدتی است که حرفه ی مهندسی 
در ایران از منطق هندسی فاصله گرفته با این وجود، افراد هم چنان انتظار 
خالقیت و پیشرفت دارند. گویند افالطون بر سر درِ آکادمِی خود نوشته بود 
که کسی که هندسه نمی داند وارد نشود. او به خوبی دریافته بود که تجلی 
کالبدی حکمت در هندسه است. مساله ی بنیادین در حوزه ی مهندسی در 
ایران این است که این حرفه نظم هندسی خود را از دست داده و در عینِ حال، 
جامعه از آن انتظار رفتار حکیمانه دارد.مهندساِن جهان دیده و آینده نگر ایران 
این معنی را خوب می فهمند لیکن، بازارِ ناساز، نحیف و گاهی فاسِد خدماِت 
مهندسی، فرسایشی کشنده را بر این حرفه حاکم و آن را دچار دور باطل 
ساخته است. به گماِن من، تا این دور شوم شکسته نشود، مهندسی زایندگی 
الزم را نخواهدداشت و این کار تنها باسیاست گذاری درست، صبر و استقامت 
در برابر مخالفت ها و مدد مهندساِن توسعه گر محقَّق خواهد شد. البته هزینه 

دارد و همه باید هزینه بدهیم و از هزینه دادن نباید بهراسیم.
و  اندازه  خدمات،  دقیق  تعریف  بر  مهندسی  خدمات  بازاِر  هندسه ی 
روابط طولی و عرضِی بین آنها، اصِل صالحیِت مهندسان و بنگاه های 
مهندسی جهت پذیرِش تعهد و رژیم مسؤولیت های حقوقی میاِن آنان 
و خریداراِن خدمات استوار است. زیربنای همه ی این هندسه، عدل به 
اخالِق  و  دادن هر چیز در جای خود  نگه داشتن و جای  اندازه  مفهوم 
حرفه ای مهندسی است. سالیانی است که هندسه ی این بازار؛ اعم از بازار 
خدمات دولتی و خصوصی دچار آشفتگی و از تعادِل پایدار خارج گشته، 
لیکن نکته ی کانونی بحث من در این یادداشت، خلط مبحث نظارت 
و بازرسی در تعریف، صالحیت مهندسان، فراینِد ارجاِع این خدمات و 
رژیِم مسؤولیت حقوقی است. این هندسه ی کار مهندسی در ایران، امکان 
شکل گیری بازار منصفانه ی خدمات مهندسی را از میان برده و رشد و 
توسعه ی مهندسی را با مخاطره ی جدی مواجه ساخته است. البته مشکل 
ساختار بازار خدمات مهندسی محدود به مورد فوق نمی شود. در اینجا به 
اقتضای طرح بحث به آن اشاره شد. به هرروی، تالش کردم که توضیح 
دهم که چگونه همین یک موضوع نظام کنترل ساختمان و حفظ حقوق 
خصوصی و عمومی شهروندان را مختل ساخته و آن که چگونه نگاِه حقیر 
و فرصت طلبانه ی توزیِع حق الزحمه ی نظارِت گاه صوری نظام مهندسی 

ساختمان و فناوری های وابسته به آن را عقب نگاه  داشته است. 
همین نگاه و خودداری از تن دادن به پذیرش مسؤولیت نهایی محصول 
مهندسی و جریان رقابت مانع شکل گیری بنگاه های بزرگ مقیاس مهندسی 
در ایران شده، به نحوی که مهندسان ایرانی با تمام شایستگی هایی که دارند 

عنصر کم وبیش غایب بازارهای مهندسی جهان هستند. 

امالک و 
مستغالت

فروش باغ پسته ، فیض آباد
8000 متر،300نهال پسته  
فی86م یا معاوضه با ماشین 

یاآپارتمان مشهد 09155089646
 

خریدار مسکن مهر
 ارزان در مهرشهر

تلفن تماس:
09153624723

خریدار مسکن مهر
 3طبقه با هم
تلفن تماس:

09156669050
 

فروش یا معاوصه زمین کشاورزی 
شوکت آباد، حدود2000متر آماده 
نهال و... فی: 25 م یا کارشناسی  

09150912394

فروش مغازه در بازار سرپوش
 یا معاوضه با آپارتمان

 در مشهد
09330751696 

فروش آپارتمان70متری،1خواب 
طبقه روی پیلوت،آفتابگیر،خیابان 

فتح روبروی پارک، فی110م
09198160650

   فروش باغ روستای تقاب 
 با مناسب ترین قیمت 

شماره تماس
09157151980 

  فروش یک واحد آپارتمان
 با قیمت مناسب در بیرجند 

خیابان جمهوری 28 
09151641980

 

خریدار منزل دو طبقه
 در بیرجند و حومه

 تا 150 م
09155614099

باغ در تقاب، هزار متر
 با نیم ساعت آب چاه

 موقعیت خوب
09151612208

مغازه برای اجاره
 واقع در بلوار جماران

تلفن تماس:
09153633509

رهن و اجاره
 همکف، پارکینگ،یک خواب، 
حیاط دارمستقل، معصومیه 

درصورت نیازپیام بدهید
09391613915

جویای کار

یک فروشگاه واقع در خیابان
 معلم برای تکمیل کادر پرسنلی 
خود به یک همکار نیازمند است

09153612754

)فوری( به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در تاکسی تلفنی به 
صورت تمام وقت و نیمه وقت 
نیازمندیم.  09385615244

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

09155612170

spss آشنا به نرم افزار
 آماده همکاری 

با شرکت های تحلیل داده 
09157248102

به تعدادی راننده با ماشین دوگانه 
درمحدوده )الهیه، کویرتایر، موسی 
بن جعفر)ع(، کارگران ( نیازمندیم  

09158103828

به تعدادی راننده جهت کار 
درآژانس به صورت تمام وقت  

نیازمندیم
 09153636255

به دو راننده تمام وقت
 جهت کار در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
09155619072 

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار درآژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
09159658860

به یک نیروی مرد 
جهت کار درگل فروشی

نیازمندیم
09150815011

به تعدادی راننده با ماشین جهت 
کار در تاکسی تلفنی به صورت 
تمام وقت و نیمه وقت نیازمندیم.

09385615244

به نیروی با سابقه کار
  فست فود نیازمندیم

تلفن تماس :
09129150366 

به پیتزا زن با تجربه جهت کار 
در فست فود با حقوق خوب 

 نیازمندیم .
09129150355 

آژانس با زنگ خور باال 
به تعدادی راننده 

تمام وقت و نیمه وقت نیاز دارد 
09395265120

به دوکارگر ساده
 نیازمندیم

تلفن تماس: 
09155616256

خودرو

پراید 80 سفید، دوگانه سی ان 
جی، چند تیکه، بیمه آبان ماه 

تخفیف 8 سال و بیشتر، الستیک
90 درصد  09150912394

فروش یا معاوضه 405 بژ دوگانه، 
 بیمه یک سال، 

روکش و... فی12م 
09150912394

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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پیش بینی وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده/گرد  و خاک مهمان استان 

فارس-کارشناس سازمان هواشناسی خراسان جنوبی گفت: وضع هوای استان طی 24 ساعت آینده نیمه ابری گاهی با افزایش 
ابر، وزش باد شدید و گرد و خاک و وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده پیش بینی کرد. وی با بیان اینکه احتمال بارندگی در 
شمال غرب استان بیشتر است، گفت: تا سه روز آینده این وضع ادامه خواهد داشت و تغییرات دمایی نیز نامحسوس خواهد بود.

شورای  مجلس  در  زیرکوه  و  قاین  مردم  *نماینده 
اسالمی گفت: در پروژه فوالد قاین شاهد تحول هستیم.

*رئیس اداره مدیریت بیماری های طیور و آبزیان اداره 
کل دامپزشکی گفت: از آغاز امسال تاکنون با 560 
نمونه برداشت شده در طرح پایش آنفلوآنزای فوق حاد 

پرندگان، موردی از این بیماری در استان دیده نشد.
*بخش ویژه روشندالن در کتابخانه مرکزی دانشگاه 

بیرجند راه اندازی شد.
* کنسرت ارکستر بزرگ صبا  جمعه شب گذشته در 

باغ اکبریه بیرجند برگزار شد.
*نمایشگاه عکس های قدیمی دانشگاه بیرجند در 
کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی محمدحسن 
گنجی این دانشگاه گشایش یافت این نمایش از روز 

گذشته به مدت سه روز دایر است.
*مدیر امور اجتماعی دانشگاه بیرجند گفت: چهارمین 
جشنواره درون دانشگاهی رویش با فعالیت 22 کانون 
فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشجویی در 

تاالر والیت دانشگاه بیرجند گشایش یافت.
*خمره سفالی تاریخی کهنک سربیشه در آزمایشگاه 

اداره کل میراث فرهنگی استان مرمت شد.
وقف  کّزازی  الدین  میرجالل  استاد  آثار  *مجموعه 
کتابخانه عمومی عالمه شیخ مفید اسالمیه  فردوس شد.

اخبار کوتاه

پرداخت بیش از ۴۱ میلیارد ریال 
وام اشتغال به مددجویان کمیته امداد

یک  منطقه  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رئیس 
بیرجند گفت: کمیته امداد منطقه یک بیرجند مبلغ 
4۱ میلیارد و 540 میلیون ریال وام اشتغال از محل 
منابع بانکی و امدادی به 256 نفر از خانواده های 
تحت حمایت پرداخت کرده است. به گزارش فارس 
هماهنگی  فرعی  شورای  در  دیروز  ظهر  حسینی 
سال  در  کرد:  بیرجند،اظهار  مخدر  مواد  با  مبارزه 
آسیب های  کاهش  خصوص  در  جلساتی  گذشته 
منطقه  امداد  کمیته  هدف  جامعه  برای  اجتماعی 
یک بیرجند برگزار شده است. وی گفت: حدود ۳5 
کالس آموزشی برگزار شد که به صورت میانگین 
40 نفر در این کالس ها حضور داشتند. رئیس کمیته 
امداد امام خمینی)ره( منطقه یک بیرجند با بیان اینکه 
برگزاری مشاوره و کالس های آموزشی مدنظر قرار 
دارد، افزود: در کارگروه کاهش آسیب های اجتماعی 
کمیته امداد به عنوان یک عضو ثابت جهت پیگیری 
و رفع مشکالت آسیب های اجتماعی حضور دارد. 
حسینی تصریح کرد: طرح “فال” نیز در شهرستان 
آسیب های  بحث  به  این طرح  در  که  انجام شده 
اجتماعی در خانواده های مددجویان در مناسبت های 
مختلف اشاره شده است. وی با بیان اینکه کمیته 
امداد منطقه یک بیرجند مشارکت خوبی در بحث 
کاهش آسیب های اجتماعی داشته است، ادامه داد: در 
خصوص اشتغال به خانواده های تحت حمایت و افراد 
آسیب دیده کمک های خوبی صورت گرفته است.

تورم خراسان جنوبی در فروردین،
 ۱.۱ درصد بیشتر از کشور

مرکز آمار ایران نرخ تورم ملی در استان کم برخوردار 
امسال 9.2 درصد  فروردین  در  را  خراسان جنوبی 
اعالم کرد. به گزارش صدا و سیما، سازمان مدیریت 
آمار  براساس  کرد:  اعالم  استان  ریزی  برنامه  و 
منتشر شده مرکز آمار ایران، نرخ تورم ملی کشور 
در فروردین 8.۱ درصد است که این نرخ در خراسان 
جنوبی ۱.۱ درصد بیشتر بود. بر اساس این آمار، نرخ 
تورم شهری در این استان 8.9  و روستایی 9.8 درصد 
در فروردین اعالم شد. نرخ تورم ملی به عنوان معیار 
سنجش تغییرات قیمت کاالها و خدماتی است که 
به مصرف خانوارها در مناطق شهری و روستایی می 
رسد. در طرح آمارگیری از قیمت کاالها و خدمات 
مصرفی برای خانوارهای شهری 455 قلم کاال و 
خدمت و برای خانوارهای روستایی 279 قلم کاال و 

خدمت  ماهانه آمارگیری می شود.

معاون جدید اداری و مالی
 دانشگاه بیرجند معرفی شد 

غالمی-خامسان سرپرست دانشگاه بیرجند در حکمی 
دکتر عباس عابدی را به سمت معاون اداری و مالی 
دانشگاه منصوب کرد. عابدی استادیار گروه فیزیک با 
تخصص نجوم و اختر فیزیک و دارای 22 سال سابقه 
کار علمی، پژوهشی و اجرایی در دانشگاه بیرجند است.  
ریاست دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی، معاونت 
دانشجویی دانشگاه بیرجند، ریاست دانشکده علوم،  
مدیریت گروه فیزیک ، معاونت پرورشی آموزش و 
پرورش بیرجند و ریاست دانشسرای مقدماتی شهید 
محالتی از جمله سوابق اجرایی معاون جدید اداری 

و مالی دانشگاه بیرجند است.

وقوع ۳۴ فقره تصادف 
درجاده های استان

جانشین پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع ۳4 فقره 
تصادف در جاده های استان طی هفته گذشته خبر داد 
و گفت: این حوادث چهار فوتی و 44 مجروح   داشته 
این تصادفات در  از  به گفته وی 48 درصد  است. 
راه های اصلی، 45 درصد در راه های روستایی و هفت 

درصد در راه های فرعی رخ داده است.

آغاز طرح تشدید نظارت
 بر بازار ماه مبارک رمضان 

نائب رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی از آغاز طرح 
تشدید نظارت بر واحدهای صنفی ویژه ماه مبارک 
رمضان در استان خبر داد. به گزارش مهر، علیزاده 
بیرجندی بیان کرد:  طرح تشدید نظارت بر اصناف 
استان از )22 اردیبهشت (، آغاز شده و تا پایان ماه مبارک 
رمضان ادامه دارد. وی کنترل بیشتر بازار و واحدهای 
صنفی را از اهداف اجرای این طرح دانست و افزود: 
نظارت بر کاالهای اساسی، جلوگیری از گران فروشی 
و جلوگیری از عرضه کاالهای بی کیفیت یا کم کیفیت 

از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

درخشان ترین نتیجه برای 
تیم اعزامی بوکس استان

بوکسرهای استان موفق به کسب بهترین نتیجه 
طی چند سال اخیر شدند. سه نقره و یک برنز حاصل 
تالش این ورزشکاران بود. در این راستا پدرام موذن، 
مهدیار علیزاده، ابوالفضل چهکندی نژاد  موفق به 
کسب مدال نقره و مهدی حیدری فخر موفق به 

کسب مدال برنز شدند.

همایش دره پیمایی ویژه 
دانش آموزان دبیرستانی

همایش دره پیمایی ویژه دانش آموزان دبیرستانی در 
آبشار چهارده بیرجند برگزار شد. در این برنامه ورزشی  
به 40 شرکت کننده به سرپرستی و مربیگری مرتضی 
به  فنی  تجهیزات  با  فرود  تکنیک های  صالحی  
شرکت کنندگان آموزش داده شد. عالقه مندان به 
این رشته ورزشی برای ثبت نام به اداره کل ورزش و 

جوانان واقع در استادیوم آزادی مراجعه کنند.

دوقلوهای بیرجندی بر سکوی دوم 
مسابقات سه گانه کشور

سعید و مسعود علیزاده نمایندگان خراسان جنوبی در 
بخش تیمی نایب قهرمان رده امید مسابقات سه گانه 
قهرمانی کشور شدند. در این مسابقات 8۱ ورزشکار از 
2۱ استان کشور در 2 رده سنی بزرگساالن و امید در 

بوستان جوان قم باهم رقابت کردند.

تازه های ورزشی استان 

شورای  جلسه  در  گذشته  روز  رضایی- 
امور  و  بودجه  کمیسیون  شهربیرجندمصوبات 
مالی با حضور اعضا و جاوید شهردار  بررسی  
شد. یزدان شناس، عضو شورا با اشاره به نامه 
ای از طرف شهرداری مبنی بر تغییر سر فصل 
اعتباری مربوط به پارکینگ طبقاتی منتظری 
بیان کرد:  به فرهنگسرای صیاد شیرازی   20
با توجه به اینکه اعتبار این پروژه  از اعتبارات 
اکنون  و  است  شده  تامین  شهرداری  داخلی 

این پروژه به بهربرداری رسیده است، با دادن 
 مجوز  برای عملیاتی شدن  پروژه فرهنگسرا
اقدام خواهد شد. حسنی صفت، عضو شورا با 
اشاره به برداشت ۱.5 میلیارد تومان از حساب 
مختص پارکینگ ها توسط شهرداری  خواستار 
پیگیری برگشت و یا عدم برگشت این اعتبار 
در  همچنین  وی  شد.  شهرداری  طرف  از 
بر  مبنی  گذشته  سال  در  شورا  مصوبه  مورد 
توسط  سال  پایان  تا  بازار  چهارشنبه  ساخت 

شهرداری بیان کرد: با توجه به اینکه جمعیت 
زیادی چهارشنبه در این مکان تردد می کنند 
و همچنین برای دسترسی راحت تر مردم برای 
تامین مایحتاج شان، وجود  این بازار الزامی است.

ایجاد  بازارچه های صنایع دستی و 
محصوالت خاص استان در پارک جنگلی

شهردار در زمینه ایجاد چهارشنبه بازار در محدوده 
اینکه شرایط   به  توجه  با  کرد:  بیان  مهرشهر 

 چهارشنبه بازار در خیابان بهشتی مناسب نیست ،
قصد مناسب سازی این مکان را داریم و ایجاد 
چهارشنبه بازار در مهرشهر با امکانات سازه ای  
مناسب نیز هزینه ای بالغ بر 800 میلیون تومان 
برای شهرداری دارد که با توجه به بررسی ها، 
اگر این هزینه در یک مکان  انجام شود،مفیدتر 
خواهد بود. جاوید ادامه داد: البته برای دسترسی 
مانند  مکانی  ایجاد  برای  بازار،  به  مردم  آسان 
چهارشنبه بازار فعلی مشکلی نداریم. شهردار با 
اشاره به ظرفیت باالی پارک جنگلی و استفاده 
مناسب از آن بیان کرد: در مورد این پارک چیزی 
فضاهای  ایجاد  است  شهرداری  نظر  مد  که 
مناسب،باغ پرندگان و بازارچه هایی مخصوص 
عرضه محصوالت خاص استان و صنایع دستی 
و  پیشرفت  باعث  که  چیزی  افزود:  است.وی 
وجود  شد،  خواهد  مکان  این  به  مردم  توجه 
بازارچه ها است.تقی زاده رئیس شورا در مورد 
استفاده   از پارک جنگلی بیان کرد: وجود بازارچه 
ها عرضه کننده صنایع دستی و محصوالت 
خاص استان می تواند بسیار مفید باشد و در 
جذب گردشگر هم مفید واقع شود.شهردار بیان 
کرد:کانالی که در وسط مهرشهر واقع شده در 

هماهنگی  و  است  شده  طراحی  پارک  قالب 
های آن با اداره آب و فاضالب انجام شده که 
فضای مناسبی برای اهالی ایجاد خواهد شد.

مزایده  مجدد برای تشکیل بازار خودرو 
تقی زاده با اشاره به نامه در خصوص راه اندازی 
بازار خودرو بیان کرد: با توجه به درخواست سه 
متقاضی برای ایجاد این پروژه برای اجرای آن 
زمینه  این  در  جاوید  انجام شود.  اقدامات الزم 
اظهار کرد: با توجه به گفته شرکت قبلی که این 
امر را بر عهده داشته است، مبنی بر برگشت تا 28 
اردیبهشت 97، در صورت عدم تحقق این موضوع 
مزایده مجدد بین سه شرکت متقاضی انجام می 
شود. شهردار همچنین با اشاره به تفکیک پس 
ماندها از مبدا، از واگذاری این طرح به پیمانکار 
خبر داد و اظهار کرد: شهرداری متولی این امر شده 
است که با اختصاص 4 خودرو و همچنین فرهنگ 
سازی و پخش نایلون هایی به خانواده ها برای 
جدا سازی زباله خشک و تر، اقدامات موثری در 
این زمینه انجام خواهد شد. جاوید در مورد المان 
ها شهر،رویکرد شهرداری را استفاده از المان های 
ثابت با طراحی ترکیب رنگ و نور بیان کرد. 

گروه خبر- در اولین همایش توسعه فرصت های 
سرمایه گذاری نهبندان دو تفاهم نامه در زمینه 
گردشگری و معدن امضا شد.روز گذشته همایش 
توسعه فرصت های سرمایه گذاری در نهبندان 
با حضور مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی 
وزارت امور اقتصاد ودارایی، نماینده مردم نهبندان 
مسئوالن  و  استاندار   ، مجلس  در  سربیشه  و 
شهرستان برگزار شد. براساس یکی از این تفاهم 
نامه ها  دهکده گردشگری در منطقه چاهداشی 
در  گذار  سرمایه  شرکت  یک  توسط  نهبندان 
زمینه گردشگری و میراث فرهنگی احداث می 
شود. موضوع  تفاهم نامه سه جانبه دوم میان 
آستان قدس رضوی،استانداری و صنعت، معدن 
در  گذاری  سرمایه  زمینه  در  استان  تجارت  و 
معادن نهبندان است. افضلی، نماینده  نهبندان 
و سربیشه در مجلس در این همایش گفت : 
سند توسعه نهبندان در سال 8۱ نوشته شده اما 
توسعه شکل نگرفت والزم است کارگروه ویژه 
ای در قالب ستاد توسعه نهبندان تشکیل شود 
تا روند توسعه شهرستان شتاب گیرد. استاندار  
هم در این همایش گفت: تمام قد برای توسعه 
نهبندان ایستاده ایم و همه مسئوالن تالش کنند 
تا هر چه زودتر اولویت های سرمایه گذاری و 
زیرساختی نهبندان تدوین شود. مروج الشریعه 
افزود: باند امداد و نجات نهبندان امسال باید به 
بهره برداری برسد تا روال سرمایه گذاری کوتاه 
شود و در تالشیم تا ایرتاکسی  با هواپیماهای 50 
نفره و کمتر از آن را راه اندازی کنیم تا جابه جایی 
ها در استان تسهیل شود. وی همچنین گفت: 
فردا در تهران در سمینار انتقال آب از دریای 
عمان به نمایندگی  از استان شرکت می کنم تا 
در خصوص نقش آب در پایداری جمعیت و لزوم 

انتقال آن به استان صحبت کنم. وی همچنین 
از مذاکره با سرمایه گذار ترکیه ای برای اجرای 
یک طرح ۱60 میلیون یورویی در استان خبر داد.

جهش اقتصادی نهبندان نیازمند 
بهره وری از ظرفیت های این شهرستان

وزارت  خارجی  گذاری  دفتر سرمایه  مدیرکل 
های  گنج  گفت:  هم  دارایی  و  اقتصاد  امور 
جهش  و  پایدار  توسعه  نهبندان،  در  موجود 
اقتصادی این شهرستان را به دنبال دارد. جمالی  
سرمایه  فرصت های  و  توسعه  همایش  در 
گذاری نهبندان با بیان اینکه ظرفیت های این 
نهبندان کامال مشهود است، اظهار کرد: آفتاب 
موجود در نهبندان ظرفیتی بزرگ برای منطقه 
محسوب می شود و بسیاری از کشورهای دنیا 
از جمله پرتغال با فروش آفتاب به اروپایی برای 

معادن  می کنندوی  زایی  درآمد  خود  توسعه 
هر  افزود:  و  دانست  نهبندان  گنج  دومین  را 
کدام از این معادن می تواند توسعه اقتصادی 
یک کشور را رقم بزند. مدیرکل دفتر سرمایه 
دارایی  و  اقتصاد  امور  وزارت  خارجی  گذاری 
ادامه داد: گردشگری و داشتن مواهب طبیعی 

می شود.  محسوب  نهبندان  گنج  سومین  نیز 
همچنین  شهرستان  این  داد:  ادامه  جمالی 
ارزشمندی  و  متخصص  انسانی  منابع  دارای 
است که سالها برای منطقه زحمت کشیده اند. 
وزارت  خارجی  گذاری  دفتر سرمایه  مدیرکل 
امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه ظرفیت 
های متعدد سرمایه گذاری در نهبندان افراد را 
شگفت زده می کند، اضافه کرد: در کنار این 
ظرفیت ها محرومیت منطقه نیز موجب حیرت 
است.جمالی با اشاره به اینکه رفع محرومیت 

با  گفت:  است،  پذیر  امکان  توسعه  طریق  از 
به  می توان  فرصت ها  و  ظرفیت ها  معرفی 
کرد.وی  کمک  نهبندان  از  محرومیت زدایی 
همایش توسعه نهبندان را فرصت مغتنی برای 
رفع محرومیت دانست و افزود: برای معرفی 
راه تهیه و تدوین شود. باید نقشه  فرصت ها 

عمق فاجعه خشکسالی در نهبندان/
بازارچه دوکوهانه فعال شود

امام جمعه نهبندان با بیان اینکه این شهرستان 
دارای بیشترین مشکالت در خراسان جنوبی 
دوکوهانه  بازارچه  بودن  بسته  گفت:  است، 
خزائی  حجت االسالم  است.  بزرگ  مصیبتی 
بیان کرد: شهرستان نهبندان دارای بیشترین 
با  وی  است.  جنوبی  خراسان  در  مشکالت 
بیداد  شهرستان  این  در  بیکاری  اینکه  بیان 
روستای   ۱00 از  بیش  کرد:  اظهار  می کند، 

این  که  می شوند  آبرسانی  تانکر  با  نهبندان 
این  در  خشکسالی  فاجعه  عمق  نشان دهنده 
اهمیت  به  اشاره  با  است.خزائی  شهرستان 
بسته  کرد:  بیان  مرزی  بازارچه های  رونق 
شدن بازارچه دوکوهانه مصیبتی بزرگ برای 
مورد  بازگشایی  برای  باید  که  است  نهبندان 
توجه قرار گیرد.وی با بیان اینکه خشکسالی 
های چندساله مشکالت بی شماری را برای 
این شهرستان به وجود آورده است، گفت: مردم 
نهبندان فقیرانی بر روی گنج بوده و هستند.وی 
با بیان اینکه نهبندان می تواند قطب مناسب و 
فعال برای سرمایه گذاران باشد،اظهار کرد: امید 
است همایش توسعه وسرمایه گذاری نهبندان 
آغازی برای توسعه باشد. خزائی خواستار توجه 
سرمایه گذاران به نهبندان شد و اظهار کرد:  باید 

زمینه ورود این افراد فراهم شود.

پیشرفت نهبندان نیازمند
 توسعه خوشه صنعتی است

فرماندار نهبندان با اشاره به اینکه فعالیت های 
معدنی و تبدیلی یکی از راه های توسعه و رشد 
در کشور است گفت: توسعه خوشه صنعتی برای 
این   نهبندان مهم است. نظافت،نیز در  توسعه 
همایش اظهارکرد: جذب سرمایه گذاری و ایجاد 
اشتغال پایدار در منطقه با توجه به پتانسیل های 
غنی معدنی، کشاورزی و دامپروری و جاذبه های 
کم نظیر گردشگری و نیز زمینه های مساعد 
استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر از اهداف 
این همایش است. وی افزود: در این همایش 
سرمایه  و  معرفی  شهرستان  ظرفیت های 
گذاران با همت خود می توانند با سرمایه گذاری 

زمینه رشد این منطقه را فراهم کنند.

کشف بیش از ۴5 کیلو تریاک
 در سربیشه

فرمانده انتظامي سربیشه از کشف 45 کیلو و 400گرم 
تریاک در این شهرستان خبر داد. کارگر اظهار  کرد: 
مأموران انتظامی سربیشه در بازرسی از یک دستگاه 
تریاک کشف  گرم  و 500  کیلو  موتورسیکلت 25 
مأموران  نیز  دیگر  عملیاتی  در  افزود:  وی  کردند. 
انتظامي سربیشه با همکاري مأموران انتظامي پاسگاه 
“سهل آباد” شهرستان نهبندان در بازرسي از یک 
دستگاه پژو ۱9 کیلو و 900 گرم تریاک کشف کردند.

گیرافتادن نوجوان کبوتر باز بیرجندي 
داخل کانال کولر

نوجوان ۱7 ساله بیرجندی که برای گرفتن کبوتر به 
داخل کانال کولر سقوط کرده بود با کمک امدادگران 
آتش نشانی بیرجند نجات یافت. مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت: 
صبح دیروز  نوجوان ۱7 ساله ای که برای گرفتن 
کبوترش در طبقه آخر ساختمان 4 طبقه واقع در 
خیابان امیدیه شمال شهر بیرجند داخل کانال کولر 
به ارتقاع 5 متری سقوط کرده و گیرافتاده بود با تالش 

امدادگران آتش نشانی نجات یافت.

حوادث استان

در اولین همایش توسعه فرصت های سرمایه گذاری شهرستان نهبندان  امضا شد

 دو تفاهم نامه؛ رهاورد یک همایش 

مجموع  گفت:  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
مساحت محالت هدف بازآفرینی شهر بیرجند 
میزان،  این  از  که  است  هکتار  از 874  بیش 
غیررسمی  سکونت گاه های  را  هکتار   225
در  جعفری  مهر،  گزارش  می دهند.به  تشکیل 
ستاد استانی بازآفرینی پایدار شهری اظهار کرد: 
مجموع مساحت محالت هدف بازآفرینی شهر 
این  از  است که  از 874 هکتار  بیش  بیرجند، 
گستره 225 هکتار را سکونت گاه های غیررسمی 
تشکیل می دهند. مدیرکل راه و شهرسازی بیان 
کرد: همچنین از 874 هکتار حدود 2۳0 هکتار 

بافت نابسامان میانی، 47 هکتار بافت تاریخی، 
و  ادغام شده  روستاهای  هکتار   2۱9 از  بیش 
حدود ۱5۳ هکتار نیز اراضی ناهمگون است.

جعفری در زمینه تعداد پروژه های مصوب برنامه 
اجرایی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران 
در خراسان جنوبی در سال 96 و 97، افزود: ۳۱ 
پروژه در شهر بیرجند، 6 پروژه در قائن، سه پروژه 
در فردوس و دو پروژه مربوط به شهر سرایان 
برنامه  مصوب  داد:پروژه های  ادامه  است.وی 
اجرایی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران 
در خراسان جنوبی در سال 96 و 97 تعداد 49 

پروژه بوده است.جعفری گفت: یکی از پروژه های 
اجرایی جاری در بیرجند احیاء و بازآفرینی محور 
بهارستان - چهار درخت است که طول فاز دو 
آن 6 هزار و ۳5۳ مترمربع است و تا کنون 60 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. جعفری 
افزود: از پروژه های اجرایی می توان به روکش 
آسفالت خیابان شهید مصطفی خمینی محله 
کارگران بیرجند و اجرای روکش آسفالت خیابان 
شهید مصطفی فهمیده محله کارگران بیرجند 
اشاره کرد که پروژه نخست ۱0 درصد و پروژه 
دوم ۱00 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

شبکه  اصالح  عملیات  اجرای  کرد:  بیان  وی 
بیرجند،  کارگران  محله  انشعابات  بازسازی  و 
انشعابات  و  شبکه  اصالح  عملیات  اجرای 
اجرای  و  بیرجند  )ع(  جعفر  بن  موسی  محله 
عملیات اصالح شبکه و انشعابات محله قدی 
است. جاری  اجرایی  پروژه های  دیگر  از  قاین 
با  جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
اجرایی مصوب سال 96،  پروژه های  به  اشاره 
یادآور شد: اجرای احداث میدان شهید فهمیده، 
احداث خانه محله و احداث کتابخانه در محله 
موسی بن جعفر)ع(، احداث و بهسازی کانال 

و  جعفر)ع(  بن  موسی  بلوار  به  فرزان  مسیر 
طرح ایجاد فضای سبز و مرکز خدمات محلی 
در قبرستان ناصح ها ازجمله این پروژه ها است.

در مراسمی با حضور تنی چند از مسئوالن 
استانی هشتمین جشنواره استانی پروژه های 
تحت  ابتدایی  دوره  دانش آموزان  علمی 
جنوبی  خراسان  در  حیان”  “جابربن  عنوان 
افتتاح شد که بیش از ۱5 هزار دانش آموز در 

این پروژه شرکت کردند. به گزارش تسنیم، 
و  آموزش  کل  اداره  ابتدایی  آموزش  معاون 
پرورش صبح دیروز در این مراسم اظهارکرد: 
آموزش  حوزه  در  که  برنامه هایی  از  یکی 
ابتدایی مورد نظر است اجرای پروژه جابربن 

منطق جشنواره  افزود:  است. حسینی  حیان 
در  شرایطی  که  است  این  حیان  جابربن 
خالق  ذهن  در  تا  کنیم  ایجاد   مدارس 
وی  شود.  ایجاد  پرسشگری  آموزان  دانش 
جشنواره  این  شهرستانی  مرحله  در  گفت: 

۱5 هزار و 90۱ دانش آموز، 4 هزار و 2۳8 
طرح را در زمینه های علمی، آزمایشگاهی، 
طراحی و ساخت و حوزه عشایر ارائه کردند 
یافت. راه  استانی  مرحله  به  طرح   ۱7۳ که 
حسینی افزود: 5 طرح از طرح های مرحله 

تابستان  که  کشوری  مرحله  به  نیز  استانی 
امسال در تهران برگزار می شود، راه یافتند.
ایجاد  هدف  با  حیان  جابربن  جشنواره 
شکوفایی  و  پرسشگری  و  خالقیت  روحیه 

استعدادهای دانش آموزان برگزار می شود.

محالت هدف بازآفرینی بیرجند ۸۷۴ هکتار است

طرح شهرداری و شورا برای رونق عرضه محصوالت خاص استان و صنایع دستی

بازار در پارک جنگلی

هشتمین جشنواره استانی جابربن حیان در خراسان جنوبی افتتاح شد 

بهره مندی ۱5 هزار بیمار
 از ویزیت رایگان

۱5 هزار نفر در شهرستان خوسف از خدمات پزشکی 
و درمانی کاروان مردم یاری پزشکی نیروی هوایی 
ارتش بهره مند شدند. به گزارش صدا و سیما،فرمانده 
هوایی  نیروی  درمان  و  بهداشت  اداره  رزم  طب 
پزشکی  سالمت  یاری  مردم  کاروان  گفت:  ارتش 
۱8 اردیبهشت با ۱4 متخصص در خوسف آغاز به 
کار کرد و در مدت 4روز خدمات پزشکی و درمانی 
رایگان به مردم ارائه دادند. عقیقی افزود: این کاروان 
مرکز  در  روز  و 2  در مرکز شهر خوسف  روز  یک 
در دهستان خور خدمات  روز  و یک  ماژان  بخش 
پزشکی ارائه کردند. وی گفت: خدمات دندانپزشکی، 
و  اندوسکوپی  سیار،  عمل  اتاق  سیار،  داروخانه 
به  رایگان  که  است  خدماتی  دیگر  از  دامپزشکی 
مردم ارائه شد. خوسف چهاردهمین مقصد کاروان 
مردم یاری پزشکی نیروی هوایی ارتش ایران  است.

آزمون ورود به حرفه مهندسان
 در بیرجند برگزار شد

کاوش- این آزمون در خراسان جنوبی با حضور 85۳ 
داوطلب در روزهای 20 و 2۱ اردیبهشت با حضور 
85 داوطلب آقا و 768 خانم برگزار شد. این آمار به 
نسبت سال گذشته 5/6 درصد کاهش تعداد متقاضی 
داشته  است. داوطلبان در این آزمون در مباحث 22 
گانه مقررات ملی ساختمان به صورت جزوه باز برای 
به  هم  با  مهندسی  کار  به  اشتغال  پروانه  دریافت 
رقابت پرداختند. این آزمون در رشته های عمران 
)نظارت(، نقشه برداری، معماری )نظارت(، تاسیسات 
و  )نظارت(  مکانیکی  تاسیسات  و  )نظارت(  برقی 
معماری )اجرا( و عمران )اجرا(، عمران )محاسبات(، 
و  برقی  تاسیسات  )طراحی(،  مکانیکی  تاسیسات 
معماری )طراحی( برگزار شد. سواالت آزمون ورود 
به حرفه مهندسان از سوی سازمان سنجش طراحی 
شود. می  اعالم  دیگر  ماه  سه  حدود  آن  نتایج  و 
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گامی دیگر در پیشبرد ایجاد اشتغال برای زندانیان استان
فاز 2 مزرعه شترمرغ بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی افتتاح شد

بنیاد تعاون زندانیان  افتتاح فاز 2 مزرعه شترمرغ  سیده الهام حسینی- مراسم 
خراسان جنوبی با حضور غمخوار رئیس هیئت مدیره و مطهری نژاد مدیر عامل بنیاد 

تعاون زندانیان کشور قبل از ظهر دیروز برگزار شد.
معرفی این مجموعه به عنوان قطب پرورش شتر مرغ در شرق کشور

غمخوار رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون زندانیان کشور در این مراسم با بیان این که این بنیاد 
کامال غیرانتفاعی بوده و از بودجه دولتی استفاده نمی کند، عنوان کرد: هدف ما توانمندسازی 
مددجویان است، زیرا معتقدیم بسیاری از افراد داخل حبس سواد ندارند و حرفه خاصی را 
بلد نیستند، به همین جهت عالوه بر حرفه آموزشی به شکل استاد شاگردی، برای تغییر 
روحیات و منویات آنان نیز تالش می کنیم. به گفته وی هر کدام از مددجویان که شغلی پیدا 
و حقوقی دریافت می کنند، از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری می شود، اضافه کرد: 50 
درصد از حقوق آنها به خانواده هایشان و 50 درصد دیگر به خودشان داده می شود. غمخوار 
با اشاره به این که 50 هزار نفر از مددجویان کشور در بخش های مختلف مشغول به کار 
هستند، ادامه داد: خوشبختانه اکنون با ثبت برند »حامی« بسیاری از محصوالت تولیدی در 
خارج از کشور نیز به فروش می رسد. وی با بیان این که قصد داریم این مجموعه به عنوان 
تولید کننده اصلی محصوالت و پرورش شترمرغ در خراسان جنوبی و شرق کشور مطرح 
شود، یادآور شد: انتظار و تالش ما این است که در سفر بعدی به این استان، 50 درصد از 
مددجویان شاغل شده باشند. رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون زندانیان کشور به ظرفیت بسیار 
خوب معادن استان اشاره کرد و گفت: اگر فرصت های سرمایه گذاری این استان به ما ، 

خوب معرفی شود، آمادگی سرمایه گذاری در آن را داریم.
مقامات کشوری، سوء پیشینه را از جرائم غیر موثر پاک کنند

مطهرنژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور هم با اعتقاد بر این که زندان کارخانه 
انسان سازی است، عنوان کرد: باید به زندانیان در دوران محکومیت و هم بعد از آن شغلی 
داده شود تا از آسیب های اجتماعی جلوگیری شود. به گفته وی طبق آمار، این گونه 

بازگشت آنان به زندان از 40 درصد به یک تا دو درصد کاهش پیدا می کند.
وی با بیان این که طی 6 سال مدت زمان همکاری من با این بنیاد، زندانیان توانستند 3 
هزار و 500 نوع کاال در 800 مجموعه تولیدی ایجاد کنند، اضافه کرد: در این مدت نزدیک 
به 80 میلیارد تومان به زندانی ها و خانواده هایشان دستمزد داده شده است. مدیر عامل 
بنیاد تعاون زندانیان کشور با اشاره به این که طی این مدت، 200 میلیارد تومان برای احداث 
واحدهای جدید سرمایه گذاری شده است، خاطرنشان کرد:300 واحد تولیدی نیز به مجموعه 
واحدهای این بنیاد اضافه شده است. مطهرنژاد از مسئوالن و مقامات کشوری تقاضا کرد: 

سوء پیشینه را از جرائم غیر موثر پاک کنند تا فرد برای مشغول شدن در کاری دچار مشکل 
نشود. از طرفی رسانه ها نیز باید تصورات مردم را نسبت به این گونه زندانیان اصالح کنند. 
وی خطاب به تاجدار مدیر نمایندگی بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی نیز عنوان کرد: با 
رعایت بهداشت و استاندارد برای بازدید گروه های دانشجویی و دانش آموزی از این واحد 

برنامه ریزی کنید تا ترغیبی برای وارد شدن آنها به این عرصه تولید در آینده باشد.
 کسب عنوان استان برتر در معرفی برند »حامی«

تاجدار مدیر نمایندگی بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی، ضمن تشکر از تمام حامیان بنیاد 
و حاضران در جلسه، گزارشی از اقدامات انجام شده از سال 92 تاکنون ارائه داد و افزود: 
احداث کارگاه سراجی با تولید ساالنه 10 تا 15 هزار کیف مدرسه، کارگاه خیاطی و تولید 
انواع لباس های بیمارستان و کارگاهی، کارگاه چاپ سیلک و کارگاه های صنایع دستی از 
جمله معرق، کفش، چرم دوزی و قالیبافی برخی از کارهای انجام شده در این مدت است. 
به گفته وی احداث نهالستان، باغات عناب و خرما در نهبندان و طبس، 40 هکتار باغ پسته 
در فردوس ، راه اندازی غرفه دائمی صنایع دستی در نمایشگاه بین المللی بیرجند، برگزاری 
نمایشگاه عیدانه در تمام شهرستان های استان و کسب عنوان استان برتر در معرفی برند 
»حامی« گوشه دیگری از فعالیت های این بنیاد است. تاجدار با اشاره به این که گلخانه 
»حامی« با مساحت 4 هزار مترمربع و کشت هیدروپنیک، توانست سال گذشته 120 تن 
گوجه و خیار به بازار عرضه کند، اضافه کرد: ساخت فاز یک مجتمع خدمات رفاهی »حامی« 
نیز با اعتبار 226 میلیون تومان و با همکاری اداره راهداری و حمل و نقل شروع شده است، 

تکمیل آن در سنوات آینده جزو برنامه های ما خواهد بود.
4 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز 

برای احداث کشتارگاه و تکمیل پروژه
وی با بیان این که فاز اول مزرعه پرورش شتر مرغ نیز سال 94 با مساحت 20 هکتار و 
زیربنای احداث شده هزار و 920 مترمربع مسقف افتتاح شد، خاطرنشان کرد: در این فاز، 
360 متر جوجه کشی ، 600 متر مهد ، 960 متر مولد و 7 هزار و 440 متر گردشگاه است. 
به گفته وی این مجموعه ظرفیت 300 قطعه مولد در 5 هزار پرواری را دارد ولی در زمان 
حاضر 100 قطعه مولد و 300 پروار موجود است. مدیر نمایندگی بنیاد تعاون زندانیان با اشاره 
به سرمایه گذاری 948 میلیون تومان و سرمایه در گردش 300 میلیون تومان فاز یک اشاره 
کرد و افزود: فاز دو که با راه اندازی سایت پرواربندی شتر مرغ دیروز افتتاح شد، 3 هزار و 
600 متر مسقف با ظرفیت 2 هزار و 500 قطعه دارد، همچنین 350 میلیون تومان سرمایه 
گذاری و 300 میلیون هم سرمایه در گردش آن است. تاجدار با تاکید بر این که برای تکمیل 

آن و ساخت یک سالن مولد دیگر 2 میلیارد و 600 میلیون اعتبار نیاز است، تصریح کرد: 
 قصد داریم کشتارگاه شترمرغ را نیز همین جا احداث کنیم که با این حساب در مجموع 
4 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار می خواهیم. به گفته وی همچنین دیروز نمازخانه 

مجتمع خدمات رفاهی و کارخانه چرم دوزی داخل زندان مرکزی افتتاح شد.
40 درصد از زندانیان استان تحت پوشش حمایت ها

هاشمی مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان هم در این مراسم وظیفه این 
ارگان را نگهداری از زندانی و اجرای حکم حبس بیان کرد و افزود: ولی در کنار این کار، 
از آن جایی که با اشرف مخلوقات سر و کار داریم، اصالح و تربیت آنان نیز رسالت ما می 
باشد. وی با اشاره به این که نتیجه کوتاهی بسیاری از دستگاه های اجرایی ، وجود زندانیان 
بیرجند و سایر زندان های کشور است، اضافه کرد: در حق هر کدام از این زندانیان به شکلی 
کوتاهی شده که اکنون این جا هستند. برای مثال زمانی که یک دانش آموز از مدرسه فرار 
می کند باید تنها چشم انداز پیش رو را زندان ترسیم کرد، اما متاسفانه کسی برای بازگشت 
وی به مدرسه کاری انجام نمی دهد. هاشمی در بخش دیگری از سخنانش به هزینه کرد 
98 درصد از اعتبارات در بخش نگهداری از زندانیان اشاره کرد و گفت: برای انجام رسالت 
خود هیچ اعتباری نداریم اما با تالش همکاران از جمله بنیاد تعاون زندانیان که همگی متحد 
و برای یک هدف واحد کار می کنند، کارهای خوبی انجام شده است. وی از تحت پوشش 
قرار دادن 40 درصد از زندانیان استان سخن گفت و عنوان کرد: این زندانیان بالغ بر 2 هزار و 

700 فرزند با استعداد دارند که اگر به آنها توجه شود آینده درخشانی خواهند داشت.
25 درصد از زندانیان استان مشغول به کارند

مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان با بیان این که 5 درصد از زندانیان 
خراسان جنوبی در داخل زندان و 20 درصد در خارج از آن مشغول به کار هستند، ادامه 

داد: متاسفانه 75 درصد آنها بیکار هستند و شیطان به دست های بیکار، کار می دهد.
هاشمی، هدف دعوت از مقامات کشوری بنیاد تعاون زندانیان را کمک به ایجاد اشتغال 
بیشتر برای زندانیان استان اعالم کرد و یادآور شد: این بنیاد با همکاری فنی و حرفه ای، 
جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی و صنایع دستی، اقدامات بسیار خوبی انجام داد که از 
جمله آن، برگزاری 153 دوره آموزشی و شرکت 3 هزار و 475 نفر در آن بود، همچنین 
بیش از 2 هزار نفر در این آزمون ها قبول شدند. وی به اعطای وام های 5 تا 20 میلیون 
تومانی توسط مراکز امور خدمات اجتماعی به زندانیان پس از خروج از زندان اشاره کرد و 
 افزود: با همت بنیاد در زندان های استان 857 نفر مولد داریم و در کنار آن به خانواده های

زندانیان نیز برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی کمک می شود.

عکس: حسینی

همایش ملی نکوداشت خادمان علم و فرهنگ )ویژه خاندان راشدمحصل( * عکس: زهرا شریف

سپاس بیکران پروردگار مهربان را که دشوارترین روزهای زندگی مان را 
مرهون لطف عزیزانی نمود که حضور گرم و صمیمانه شان موجب شد 

تا غم هجران عزیز از دست رفته مان را شکیباتر تحمل کنیم. 
بدین وسیله از اظهار همدردی و عنایت تمامی اقوام، دوستان، آشنایان، 

ادارات، نهادها، ارگان ها و بخش های خصوصی
 که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

شـادروان حـامد هنـری
 شرکت نمودند خصوصا بانک ملی ایران اداره امور شعب استان خراسان 

جنوبی ، مدیریت و پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند - دهیاری، شورای اسالمی 

و اهالی روستای شاخن- مجتمع تهیه و تولید مواد معدنی خراسان جنوبی 
صمیمانه سپاسگزاریم. سالمتی و بهروزی یکایک شما عزیزان را خواستاریم. 

خانواده های: هنری ، صحرایی ، حکاکان

مسابقات والیبال کارکنان دولت )ویژه آقایان(
جـام رمضـان

محل ثبت نام: استادیوم آزادی - خانه ورزش 
مهلت ثبت نام: 97/2/25

تاریخ قرعه کشی: 97/2/26
تلفن تماس: 09155614756

ضمنا همایش بزرگ ورزش صبحگاهی
) آقایان و بانوان ( 

سه شنبه 97/2/25  ساعت 6:30 صبح - پارک توحید 

خانواده محترم عباسی
با نهایت تاسف درگذشت

 شادروان کربالیی حسن عباسی )خادم هیئت(
 را خدمت شما سروران ارجمند تسلیت عرض نموده، ضمنا به اطالع می رساند 
جلسه سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده امروز یکشنبه 97/2/23 
از ساعت 16 الی 17 در محل هیئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد

 حضور شما بزرگواران مزید امتنان است.
موسسه  خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

همکاران محترم جناب آقای حاج غالمرضا ذاکریان

عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه تزئینات ساختمان 

و آقای سعید ذاکریان  
مصیبت وارده را محضر شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده 

از خداوند متعال علو درجات برای آن مرحومه و طول عمر و صبر جمیل و اجر جزیل 
برای شما و سایر بازماندگان آرزومندیم.

اتحادیه تزئینات ساختمان، فرش ماشینی و موکت بیرجند
 و اعضای تحت پوشش


