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 و دبیرکل سازمان ملل
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نقش مردم ومسئوالن 
درحمایت از
 تولید داخلی

رهبر انقالب اسالمی ایران امسال در 
پیام نوروزی خودمساله اصلی کشور را 
اقتصاد ومعیشت مردم دانستند وسال 
۱۳۹۷را سال حمایت از کاالی ایرانی 
اعالم کردند وهمه احاد جامعه اعم از 
مردم ومسئوالن  را مورد خطاب قرار 
راستای  در  اوا  ای  رسانه  دادند.گروه 
شعار سال وحمایت از کاالی ایرانی 
با این تفکر که ابتدا بایدشهروندان از 
شهر و استان خودشان شروع کنندبه 
میان مردم رفتند وبا تعدادی  از آنها 

گفتگو نمودند ... ) اد امه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*خیرآبادی
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    صفحه ۷

جنـاب آقـای بهـروز کالنتـری
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیریت امور شعب بانک صادرات خراسان جنوبی
 که حاصل توانمندی ، تجربه و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند
مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی - برادران خیریه ، فرزین ، صابر تنها

جناب آقای مجتبی فاطمی مدیرکل محترم ثبت احوال استان خراسان جنوبی
جناب آقای علیرضا مهرآور

 معاون محترم فناوری اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
بدینوسیله صمیمانه ترین مراتب تقدیر و تشکر خود را از شما سروران ارجمند که در بازه زمانی کوتاه با سعه صدر و اعزام تیم سیار 

اقدام به صدور و پیگیری کارت هوشمند ملی اهالی روستای گازار نمودید که موجب کاهش هزینه ایاب و ذهاب و رفاه حال اینجانبان 
گردید، اعالم می نماییم. امید است در پرتو حق تعالی پیروز و مستدام باشید. 

شورای اسالمی و دهیاری روستای گازار

رفتی از دیده و داغت به دل ماست هنوز        هر کجا می نگرم روی تو پیداست هنوز
مطمئن باش که مهرت نرود از دل ما         مگر آن روز که در خاک شود منزل ما

در پنجمین سالروز آسمانی شدن عزیزمان شادروان حسین صالحی گیو
 یاد وخاطره اش را گرامی می داریم.

 از طرف خانواده
شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرح جدول ذیل اقدام نماید

مبلغ برآورد موضوعشماره فراخوان
اولیه )ریال(

نوع تضمین و مبلغ 
)ریال(

مدت 
اجرا

رشته و حداقل 
رتبه پیمانکاری

اجرای پوشش جوب ضلع شمالی خیابان جمهوری 200975361000002
اسالمی  بیرجند حد فاصل میدان امام خمینی )ره(
 تا میدان امام حسین )ع( حدود 675 متر طول به 
شرح نقشه و آنالیز قیمت مندرج در اسناد مناقصه

ضمانت نامه معتبر3/000/000/000
 به مبلغ 150/000/000 

طبق بند 8 
اسناد مناقصه

رشته آب 2 ماه
 پایه 5

1- محل تامین اعتبار: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی به شرح بند ۴ اسناد مناقصه
2- کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir برگزار می گردد. 

3-  مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از تاریخ  97/2/25 تا ساعت 19 مورخ 97/2/28  
از طریق سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir  دریافت نمایند. 

4- مهلت ارسال پیشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 19 مورخ 97/03/12 
5- زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 10 صبح یکشنبه مورخ 97/3/13 می باشد. 

6- نشانی مناقصه گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری مرکزی تلفن 05632222200-3
7- مناقصه گران در مورد عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا جهت 
راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند - خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت و معدن - اتاق 11 مراجعه و یا با شماره 

محمد علی جاوید  - شهردار بیرجند  05632221220 تماس حاصل نمایند.

مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت اول(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد: تعدادی از اموال اسقاط و مازاد خویش را از طریق 
مزایده حضوری )حراج( به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با هماهنگی امین اموال دانشگاه از تاریخ 
97/02/25 لغایت 97/02/29 در ساعات اداری از اموال مورد نظر در خیابان معلم درب سابق معاونت بهداشتی دانشگاه )جنب 
 سالن شهید رحیمی( بازدید و در صورت تمایل به شرکت در حراج حضوری مورخ 97/02/30 که ساعت 10 صبح در محل 

فوق الذکر برگزار خواهد گردید، شرکت نمایند. 
شایان ذکر است متقاضیان جهت تضمین شرکت در حراج مي بایستي مبلغ 20/000/000 ریال به شماره حساب 26۴3856 
)بانک رفاه( به نام سپرده شرکت در مزایده واریز و اصل فیش )نسخه صاحب حساب( را در روز حراج به همراه داشته باشند، 
برنده مزایده موظف است 10 درصد مبلغ پیشنهادی را تا پایان وقت اداری همان روز به حساب 2178162198007 )تمرکز 
درآمدهای غیر درمان دانشگاه( واریز و مابقی مبلغ را قبل از بارگیری به حساب فوق الذکر واریز نماید. چنانچه برنده طی دو هفته 
نسبت به انتقال اموال مربوطه اقدام ننماید از زمان انقضای مدت به ازای هر روز 500/000 ریال هزینه انبارداری از وی اخذ خواهد 
شد. کلیه هزینه های بارگیری، حمل، هزینه کارشناسی اقالم و نشر آگهي بر عهده برنده خواهد بود. متقاضیان محترم می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید با اداره اموال دانشگاه به شماره 32395231-056 تماس حاصل نمایند.

توجه: جهت دریافت پیامک های مزایده خودرو و اموال اسقاطی دانشگاه می توانید عدد 2۴ را به شماره 3000۴8۴877 ارسال 
فرمایید

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

آگهی فروش اموال اسقاط و مازاد )حراج(

نوبت دوم شناسه : 173740 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: احداث 21 واحد ویالیی )تا پایان مرحله سفت کاری به همراه دیوار محوطه(
بخش مسکن شهری از محل اعتبارات داخلی خود را در قالب 21 قطعه به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران حقیقی و حقوقی

 در رشته ساختمان واگذار نماید. مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: زمان برگزاری مناقصه از تاریخ 1397/02/19 لغایت 1397/02/29 
 مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز 1397/02/27 محل دریافت اسناد مناقصه: بیرجند، خیابان پاسداران، نبش پاسداران 
30، بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی، امور مالی تلفن: 05632۴2۴908 مهلت تسلیم پیشنهادها و اسناد تکمیل شده: تا پایان 
وقت اداری 1397/02/29 زمان و محل بازگشایی پاکت ها: راس ساعت 10 روز یکشنبه 1397/02/30 - بیرجند ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
خراسان جنوبی، دفتر مدیرکل  محل تسلیم پیشنهادها: بیرجند، خیابان پاسداران ، نبش پاسداران 30، اداره حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

خراسان جنوبی  هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

تعداد شهرستان
واحد

تعداد 
سقف

متراژ تقریبی زیر 
بنا )متر مربع( 

مدت 
اجرای کار

برآورد تقریبی 
به ریال

نحوه واگذاری 
کار

سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال(

رشته و پایه 
پیمانکار

سربیشه 
روستای پخت

به صورت 155/300/000/000 ماه2111344
مقطوع

پایه 5 ابنیه و باالتر 16/300/000
و اشخاص حقیقی

 روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای حاج علی دباغی
با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادر خانم گرامی تان

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند منان برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی

 و برای تمامی بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
 داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 فرماندار شهرستان قائنات
 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه حق تعالی 

توفیقات روزافزون شما را آرزومندیم.

روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره  4068
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تخفیف 5 تا 15 درصدی اقالم حمایتی ویژه ماه رمضان

میرآخورلو معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سیاست های تنظیم بازار بر اساس تجربه سال گذشته اقالم 
اساسی مانند گوشت قرمز، برنج، روغن، مرغ، قند و شکر ذخیره سازی و قیمت آنها مشخص شده است و هیچ نگرانی بابت تامین اقالم 
اساسی وجود ندارد. برای تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان اقالم حمایتی از ۵ تا ۱۵ درصد ارزان تر توزیع خواهد شد.

نقش مردم ومسئوالن 
درحمایت از تولید داخلی 
* خیرآبادی

در  آوا  ای  رسانه  ... گروه  اول(  از صفحه  مقاله  )ادامه سر 

ایرانی  کاالی  از  حمایت  و  سال  شعار  راستای 
و  شهر  از  شهروندان  باید  ابتدا  که  تفکر  این  با 
به میان مردم رفتند  استان خودشان شروع کنند 
و با تعدادی  از آن ها گفتگو نمودند که ماحصل 
گفتگوها در قالب کلیپ هایی در فضای مجازی 
وکانال روزنامه در پیام رسان ها منتشر و در آینده 
نزدیک در روزنامه نیز چاپ خواهد شد. اما آن چه 
قابل تامل بود پاسخ هایی بود که شهروندان به 

سواالت خبرنگاران داده بودند.
زمانی  باشد  برای شما هم جالب وشنیدنی  شاید 
از شهروندان پرسیده می شد کاالهای تولید  که 
شناسید.  می  چقدر  را  جنوبی  خراسان  استان 
زعفران،  زرشک،  محصول  چند  به  فقط  اکثریت 
و دیگر محصوالتی که به عنوان سوغات محلی 
شهرت دارد اشاره نمودند.  این بهانه ای شد که 
سخنی هرچند کوتاه با شهروندان و مسئوالن  در 

این باره داشته باشم.
شعار  به  تنها  داخلی  و  ایرانی  کاالی  از  حمایت 
برای  هم  دست  در  همه  باید  و  شود  ختم  نباید 
تحقق این مهم  بکوشیم. اول این که شهروندان 
استان  داخلی  تولیدات  از  کافی  اطالعات  باید 
داشته باشند که برای دستیابی به این اطالعات، 
رسانی  اطالع  ها  رسانه  ازطریق  باید  مسئوالن 
چرا  نمایند؛  معرفی  را  استان  ومحصوالت  نموده 
از  استان  این  تولیدی  از محصوالت  بسیاری  که 
کیفیت بسیار باالیی  برخوردار است وحتی به سایر 
کشورها نیز صادر می شود. درحالی که خیلی از 
مردم مطلع نیستند درثانی شهروندان عزیز هم نیز 
باید محصوالت استان را در سبد خریدشان اولویت 
دهند و خریداری نمایند و صد البته تولید کنندگان 

نیز به نحو مقتضی تولیدات خود را معرفی کنند.
داخلی  کاالهای  خرید  زمینه  در  شهروندان 
بهتر  تصور  و  دهند  خرج  به  ای  ویژه  حساسیت 
بودن کاالهای خارجی را کنار بگذارند. باید بدانیم 
تولید  از  حمایت  تنها  داخلی  محصوالت  خرید 
کننده نیست بلکه باعث اشتغال بیشتر مردم همین 
استان می شود و تعدادبیشتری از جوانان عزیز و 
متخصص ما جذب کار می شوند و آسیب های 
گریبانگیر  فقر  و  بیکاری  سبب  به  که  اجتماعی 
ماست کاهش می یابد.از دیگرسو مالیات، عوارض 
و سایرحقوق دولتی که تولید کنندگان می پردازند 
توسعه  باعث  و  استان هزینه می شود  در همین 
محصوالت  خرید  البته  شود.  می  منطقه  بیشتر 
داخلی به این معنی نیست چشم بسته ... )ادامه سر 

مقاله در ستون مقابل(

)ادامه سر مقاله( فقط به صرف تولید داخل حتی بدون 

در نظر گرفتن کیفیت خرید  نمایند؛ اما این انتظار 
با  داخلی  محصوالت  از  حمایت  برای  رود  می 
الزم  کیفیت  از  چنانچه  آن،  بخشیدن  اولویت 
کننده  تولید  به  را  انتظارات خود  نیست  برخوردار 
منعکس نمایند تا تولیدکنندگان هم  با ارتقاءکیفیت 
محصوالت خود رضایت آنان را حاصل نمایند. در 
این مسیر رسانه ها نیز به عنوان پلی بین تولید 
آفرینی  نقش  توانند  می  کننده  مصرف  و  کننده 
نموده تا با تعاملی دو سویه بتوانند حمایت واقعی 
از تولیدات داخلی داشته باشند. باتوجه به اینکه در 
این استان در بخش های گوناگون سرمایه گذاری 
خوبی برای تولیدات داخلی شده است اما شاید در 
تولید  سایر  با  رقابت  توان  محصوالت  از  بعضی 
کنندگان غیر بومی را نداشته باشند، اینجاست که 
زمینه  مناسب  ریزی  برنامه  و  تدابیر  با  مسئوالن 
های حمایت از تولید کنندگان را فراهم نمایند تا 
خود  تولیدات  برکیفیت  بیشتر  دلگرمی  با  بتوانند 
بیفزایند و زمینه رضایت مشتریان  و شهروندان 

را فراهم آورند.
با  امیدوارم  است  فراوان  سخن  موضوع  این  در 
حمایت عملی مردم ومسئوالن شاهد تحقق شعار 
ان  مثبت  ونتایج  باشیم  واقعی  معنای  به  امسال 
موجب توسعه بیشتر استان وهمدلی و همبستگی 

مردم قراربگیرد.ان شاا... .

طرح مجلس برای قانونی شدن 
حق اشتغال زنان در صورت 

ممانعت همسر
نماینده تهران از تدوین طرح اصالح ماده ۱۱۱7 
قانون مدینی مصوب ۱3۱4 و الحاق 3 تبصره به 
آن در مجلس خبر داد و گفت: قوانین در زندگی 
روزمره افراد جامعه نقش تاثیرگذار، تعیین کننده و 
غیرقابل انکاری داشته و اگر با توجه به مقتضات 
ارتقاء و  باعث  زمان و شرایط جامعه وضع شوند 
توسعه کشور می شود. حقوق و تکالیف زوجین در 
بعضی موارد دارای ابهام و سکوت است که یکی 
از این موارد حتی اشتغال زنان و محدودیت های 
مربوط به آن می باشد؛ حق اشتغال هم در اسالم، 
هم در قانون اساسی و قوانین عادی محترم شمرده 
شده. متاسفانه جامع نبودن قانون مدنی محدودیت 
هایی را در امر اشتغال زنان ایجاد نموده زیرا در آن 
مواردی که شوهر می تواند ممانعت از اشتغال به 
بازنگری و  لزوم  بنابراین  عمل آورد مطرح نشده 

اصالح ماده ضروری است.

سرمقاله

نه حکمي براي حصر کردن صادر شده نه براي رفع حصر

قاسم میرزایی نکو، نماینده مجلس گفت: کسی در 
خصوص رفع حصر حرف خالفی نگفت، آن زمان 
ما گفتیم که رفع حصر صورت گرفته ولی به کسی 
حکم ندادند، اما باید به این هم توجه داشت که در 
زمان حصر هم به کسی حکمی داده نشد و در واقع نه 
حکمی برای حصر کردن صادر شده نه برای رفع حصر. نمی توان به صورت 
کامل گفت که این موضوع کمرنگ شده اما به هر حال در شرایط فعلی اولویت 
کشور مساله برجام است و برای آن نیاز به بحث های دیپلماسی خارجی داریم.

جمله مکرون یعنی پایان »رهبری آمریکا بر
 دولت های اروپایی«

الحیات چاپ لندن نوشت: موضعی که دولت های 3 گانه اروپایی اتخاذ کردند، 
با اعتراض و  مخالفت رئیس جمهور آمریکا مواجه بود که توافق  هسته ای را 
به منزله طناب نجاتی برای ایران می  دانست که در دریای بحران انداخته شده 
 است. پس از اعالم تصمیم ترامپ، مکرون  اصرار داشت توافق باقی بماند و اجرا 
شود تا آزادی  روابط تجاری اروپا با ایران حفظ شود.  در واقع زمانی که مکرون 
تصریح کرد: مخالف آن است که  آمریکا »پلیس جهان« باشد، ایاالت متحده را 

از رهبری  دولت های اروپایی به کنار زد. 

گره زدن مشکالت کشور به برجام اشتباه بود

جاللی رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به 
خروج آمریکا از برجام، گفت: نباید همه همت ما برای 
حل مشکالت داخلی و اقتصادی کشور معطوف به 
برجام باشد، از گذشته هم شاید گره زدن و حل همه 
مشکالت کشور به برجام، میزانی از اشتباه بود. برجام 
یک ظرفیتی است و باید با کشورهای عضو برجام اعم از روسیه، چین، آلمان، 
فرانسه و انگلیس مذاکره شود، اگر آنها تضامینی بدهند که منافع جمهوری 
اسالمی ایران تأمین شود، طبیعی است که این مسیر می تواند استمرار داشته باشد.

اعتراض مردم این است که 4 سال مذاکره کردند 
اما در نهایت به ریش ما خندیدند

احد آزادی خواه نماینده مالیر گفت: »آتش زدن برجام در مجلس« خیلی عالی 
و حرف دل مردم بود. اعتراض مردم این است که 4 سال مذاکره کردند اما در 
نهایت به ریش ما خندیدند. سیستم هسته ای ما را از کار انداختند، بتن ریختند 
و سانتریفیوژها را خاموش کردند. چرخ هسته ای که آقای روحانی قول داده 
بود بچرخد، متوقف شد، دالر به 7۵00 تومان رسید. در نهایت هم آمریکا خیلی 
راحت همه تعهداتش را زیر پا گذاشت. این نتیجه مذاکرات و تصمیم اشتباهی 

است که همین مجلس در 20 دقیقه برای برجام گرفت.

آقای جنتی توبه کنید

در  دولت اصالحات  زاده سخنگوی  رمضان  عبدا... 
واکنش به نامه اخیر مجلس خبرگان که در آن خواهان 
عذرخواهی روحانی به خاطر برجام شده بود، گفت: 
الزم است آقای جنتی صادقانه از پیشگاه ملت به 
خاطر حذف شایستگان در انتخابات دوره های مختلف 
 مجلس و ریاست جمهوری، عذرخواهی کند. یکی از علل نابسامانی های
 فعلی کشور نظارت استصوابی آقای جنتی است. البته به خاطر حمایت کامل از 

احمدی نژاد باید عالوه بر عذرخواهی، صادقانه توبه کنند.

نامه ظریف به موگرینی و دبیرکل سازمان ملل

وزیر خارجه از نامه خود به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا خبر داد و گفت: این نامه درباره تخلفات آمریکا است و نامه ایران به عنوان 
سند سازمان ملل منتشر خواهد شد. ظریف درباره سفر خود به بروکسل گفت: 
آقای عراقچی نخستین دور مذاکرات کارشناسی را انجام دادند و قرار است 
وزیران خارجه و خانم موگرینی هم این مذاکرات را به طور جزئی تر انجام دهند. 
ظریف تاکید کرد: کشورهای مختلف باید بتوانند بدون مزاحمت با ایران 
همکاری کنند و از این گذشته ضعف های برجام نیز که به دلیل کارشکنی 

آمریکا ایجاد شده باید درباره دوران بعد از خروج ترامپ رایزنی شود.

آیت ا... آملی الریجانی، رئیس قوه 
جنگ  ها،  تحریم  گفت:  قضائیه 
جنایات  از  ای  وجهه  که  تحمیلی 
آمریکا بود و همچنین اقدامات آمریکا 

کاماًل  ما  برای مردم  از جنگ  پس 
آشناست اما اقدام اخیر تجربه بزرگی 
بود که نشان داد آمریکایی ها غیرقابل 
اعتماد، غدار و عهدشکن هستند. وی 

با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم 
رهبری مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن 
آمریکا در جلسات گوناگون، تصریح 
کرد: مسئوالن مربوطه تالش کردند 

آمریکا نشان داد که  به هرحال  اما 
اهل وفای به عهد نیست و هرگونه 
که منافعش اقتضا کند، عمل می کند 
و در این مسیر از جنگ و کشتار نیز 

ابایی ندارد. وی افزود: آمریکا امروز 
آشکارا برای فروپاشی نظام جمهوری 
اسالمی تالش می کند. در مقابل آنها 
باشیم. شگرد  هوشیار  و  بصیر  باید 
آمریکا و اروپا ایجاد دوگانگی و القای 
آن میان مردم و مسئوالن است در 
حالی که هر فرد عالقه مند و دلسوز 
می داند که باید در مقابل این فریب 
ایستاد. آملی الریجانی گفت: دشمن با 
فشار می خواهد ایران از توان دفاعی 
و موشکی خود عقب نشینی کند، اما 
مسلماً جمهوری اسالمی چنین کاری 
نخواهد کرد و این تحمیل را نخواهد 
های  رهبری  تحت  ایران  پذیرفت. 
داهیانه مقام معظم رهبری راه خود 
را یافته و با امید به آینده و استفاده 
از امکانات مادی و معنوی مشکالت 
گذاشت. خواهد  سر  پشت  را 

علی مطهری نایب رئیس مجلس در 
نامه ای خطاب به آیت ا... احمد جنتی 
به نامه مجلس خبرگان درباره برجام 
واکنش نشان داد. در قسمتی از این 
نامه آمده است: »جناب آقای جنتی 
دامت برکاته رئیس محترم مجلس 
خبرگان رهبری با اهدای سالم در 
نامه ای که در ارتباط با خروج آمریکا 
قابل  نکته  چند  نوشته اید،  برجام  از 
طرفی  از  نامه  این  در  است.  تامل 
مقام  نظر  با  برجام  که  پذیرفته اید 
رهبری امضا شده است و از طرف 
دیگر از رئیس جمهور خواسته اید که 
ناشی  وارده  خسارت های  خاطر  به 
از برجام از مردم عذرخواهی کند. آیا 
این دو سخن تناقض و احیانا تعریض 
نیست؟ رهبری  مقام  به  ناخواسته 
اخذ  صورت  در  گفته اید  همچنین 

نشدن تضمین های جدی و محکم 
از اروپایی ها، خروج از برجام تکلیف 
شرعی و قانونی دستگاه دیپلماسی 
خواهد بود.آیا تکلیف شرعی دستگاه 

تعیین  عالی  جناب  را  دیپلماسی 
می کنید یا مقام رهبری؟ همچنین 
آیا تکلیف قانونی دستگاه دیپلماسی 
یا  می کنید  تعیین  عالی  جناب  را 

مجلس؟ حقیقت این است که یکی 
از معضالت کشور ما دخالت نهادهای 
مختلف در کنار یکدیگر است. وظیفه 
مجلس خبرگان رهبری طبق قانون 

انتخاب رهبر در  از  اساسی، گذشته 
زمان خاص، نظارت بر بقای شرط 
عدالت در مقام رهبری و نظارت بر 
دستگاه های زیرمجموعه رهبر است.

تکلیف شرعی دستگاه دیپلماسی را شما تعیین می کنید؟آمریکا نشان داد غیرقابل اعتماد ، غدار و عهدشکن است

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۶۰۱۰۵ اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف آقای محمدرضا کریم دادی فرزند 

حسن محکوم است به پرداخت مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵2/2۰۰/۶۱4  ریال بابت تاخير تادیه 
با اسفند ماه سال ۱3۹۶ و مبلغ 8/۶8۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱4/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله مرحله 
بدوی و مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی در مرحله اجرا همگی در حق محکوم له بيت ا... برخ و پرداخت مبلغ 
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت، با عنایت به اینکه در قبال محکوميت وی، یک دستگاه 
خودروی زانتيا به شماره انتظامی ۷۹ ق ۷32 ایران 32 متعلق به محکوم عليه در راستای محکوم به، از سوی محکوم له تعرفه 
که توقيف و کارشناسی گردیده است. حسب نظریه کارشناس منتخب، خودروی مذکور زانتيا مدل ۱38۷ نوع پالک ملی به 
رنگ سفيد و شماره موتور ۰۰4۶۷4، وضعيت داخلی و بدنه خودرو ۷۰  درصد سالم، سپر احتياج به بازسازی دارد و چراغ های 
جلو احتياج به تعویض دارد گلگير جلو چپ و راست و درب موتور رنگ دارد و وضعيت گيربکس ۷۰ درصد با توجه به مراتب 
فوق قيمت خودروی مذکور به مبلغ  24۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعيين و ارزیابی گردیده است. این اجرا پس از طی مراحل قانونی و 
با توجه به عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم عليه که از طریق مزایده در تاریخ ۱3۹۷/۰3/۱۰ از ساعت ۹ الی ۹/3۰  صبح 
در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف به فروش برسد قيمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قيمت را پيشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ در صد مبلغ پيشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به باقيمانده ثمن معامله اقدام نماید که پس از تایيد مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده 
حکم، انتقال مالکيت صورت خواهد گرفت در غير این صورت مبلغ ۱۰ درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. متقاضيان در صورت تمایل می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتيب بازدید آنان داده شود. مراسم 
مزایده با رعایت مواد ۱۱3 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجر خواهد شد و هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
مهدی اسماعیلی - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن مهر عدالت گستران استانداری خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده تعاونی مسکن مهر عدالت گستران استانداری خراسان جنوبی 
راس ساعت ۶ بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۹۷/3/۶ در محل سالن ذوالفقار سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی واقع در خيابان 22 بهمن )پشت دیوار یخی( برگزار می گردد. از کليه اعضا دعوت می 
شود جهت اتخاذ تصميم پيرامون موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختيار خود 
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱2 به دفتر شرکت تعاونی واقع در خيابان 
امامت 4۵ جنب آژانس مسعود مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع 

را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غير عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه:

طرح و تصویب اساسنامه جدید 2- اصالح ماده ۵ اساسنامه )تمدید مدت فعاليت تعاونی( 
3- اصالح ماده ۶ اساسنامه )تغيير آدرس(

 هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر عدالت گستران خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
  موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند  شماره ثبت: 16 شناسه ملی: 10360001264

از کليه موسسين و اعضای هيئت امنا و هيئت مدیره موسسه خيریه حضرت رسول ا... )ص( 
بيرجند دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹۷/3/۱۰ که راس 

ساعت 2۰/3۰ در محل خيابان مدرس برگزار می شود، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه :

 ۱- اصالح ماده ای از اساسنامه 2- الحاق ماده ای به اساسنامه 3- تغيير آدرس موسسه 

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  
موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص(  بیرجند  شماره ثبت: 16 شناسه ملی: 10360001264

از کليه موسسين و اعضای هيئت امنا و هيئت مدیره موسسه خيریه حضرت رسول ا... )ص( 
بيرجند دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه مورخ ۱3۹۷/3/۱۰ که راس ساعت 

2۱/3۰ در محل خيابان مدرس برگزار می شود، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه : ۱-  استماع گزارش هيئت مدیره و بازرسان 2- انتخاب بازرسان اصلی 
و علی البدل 3- تصویب صورت های مالی سال ۱3۹۶ 4 – انتخاب اعضای هيئت مدیره

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه  ۹۶۱23۷ اجرایی آقای حسين فضلی فرزند رضا محکوم به پرداخت مبلغ 4۱/22۵/۰۰۰ 

ریال در حق محکوم له آقای عليرضا قربانی و مبلغ 3/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق دولت گردیده است که در قبال بدهی 
محکوم عليه شخص ثالث دو دست مبل )که حسب نظر کارشناس یک دست مبل استيل با پارچه جکوار کرم رنگ و کالف چوبی  
در حد نو و یک دست مبل راحتی تمام پارچه کرم جکوار کارکرده و در حد نو( معرفی و توقيف و به مبلغ شصت و چهار ميليون ریال 
کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده تاریخ ۱3۹۷/۰3/۰8 از ساعت ۱۰ الی ۱۰/3۰  صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع 
شوراهای حل اختالف بيرجند به فروش برسد که قيمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قيمت را پيشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نماید در غير این صورت ۱۰ درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. لذا متقاضيان در صورت تمایل می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خيابان طالقانی - بين طالقانی ۱۶ و ۱4 
مجتمع شوراهای حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

ضمنا 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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختماهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3۹۷۶۰3۰8۰۰2۰۰۰۰۱۹ - ۹۷/2/3 هيئت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد حسين گلچين فرزند 
محمدعلی به شماره شناسنامه 3 صادره از قاین به شماره ملی ۰888۹۶۷۵۱۹ در ششدانگ یک باب منزل مخروبه به مساحت 24۰/۶۰ 
مترمربع در قسمتی از پالک ۶۹2 فرعی از ۱2۶8 - اصلی بخش ۱۱ قاین واقع در قاین - انتهای کوچه جنب بانک صادرات خریداری از 
ورثه غالمرضا کلوخ پران مالک رسمی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/02/09     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/25
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

جهت کار در دفتر پیشخوان دولت 
همکار خانم با شرایط ذیل نیازمندیم.

آشنا به حسابداری- آشنا به تایپ - آشنا به اینترنت- مجرد
پاسداران ، روبروی تأمین اجتماعی دفتر پیشخوان دولت- چمنی

32423242 - 09155614320 یم
د

زمن
آگهی مزایده واگذاری واحدهای تجاری بوستان امام رضا )ع(نیا

شهرداری حاجی آباد در نظر دارد: به استناد مصوبه شماره 2۵/ پ / ۹۷ مورخ ۹۷/۱/23 شورای 
اسالمی محترم شهر حاجی آباد تعداد 4 واحد تجاری خود را از طریق مزایده کتبی به مدت یک 
سال به اجاره واگذار نماید. کليه متقاضيان واجد شرایط می توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ 
۹۷/3/۱ تا پایان وقت اداری ۹۷/3/۱۰ به امور مالی شهرداری مراجعه و پس از تکميل مدارک 

حداکثر تا پایان وقت اداری ۹۷/3/۱2 به حراست شهرداری تحویل و رسيد دریافت نمایند.
شرایط:

مبلغ تضمين شرکت در مزایده می بایست به حساب سپرده پيمانکاران شهرداری واریز گردد . 
به پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. هزینه آگهی به عهده 
برنده مزایده می باشد. بازگشایی پاکت های پيشنهادی ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۹۷/3/۱3 
در محل شهرداری انجام خواهد شد. جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره ۰۵۶32۵۰۱۵۰۰-3 

تماس حاصل فرمایيد. سایر شرایط در اسناد مزایده درج خواهد شد. 

اجاره بهای آدرس - شماره واحدردیف
کارشناسی 

سالیانه

اجاره بهای 
کارشناسی ماهیانه

مبلغ ضمانت 
شرکت در 

مزایده

مساحت 
- متر 
مربع

1/050/00025 ریال1/750/000 ریال21/000/000 ریالبلوار امام رضا )ع( – یک1

990/00025 ریال1/650/000 ریال19/800/000 ریالبلوار امام رضا )ع( - دو2

900/00025 ریال1/500/000 ریال18/000/000 ریالبلوار امام رضا )ع( -سه3

1/560/00025/42 ریال2/600/000 ریال31/200/000 ریالبلوار امام رضا )ع( - چهار4

احسان کریمدادی - شهردار حاجی آباد

اصالحیه آگهی مناقصه 
پيرو چاپ آگهی مناقصه مورخ ۱3۹۷/2/۱۷ مربوط به انجام امور 
خدماتی پایانه مسافربری و ساختمان اداری سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری بيرجند به اطالع کليه متقاضيان می 
رساند: مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری  شنبه مورخ 
1397/2/29 تمدید گردیده است. جلسه بازگشایی پاکت ها 
نيز ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۹۷/2/3۰ در محل سالن جلسات 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بيرجند واقع در 

بلوار مسافر تشکيل خوهد شد.

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری بیرجند

فروش ویـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

علي مطهري، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی: آیت ا... آملي الریجاني، رئیس قوه قضائیه: 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه *25 اردیبهشت 1397*شماره 4068

اجرای طرح سنجش رضایتمندی مشترکان گاز
صدا و سیما-طرح سنجش میزان رضایتمندی مشترکان خانگی در بخش های شهری و روستایی از نحوه ارائه خدمات شرکت گاز در خراسان جنوبی اجرا شد. مدیر عامل شرکت گاز 
استان در کنار توسعه کمی شبکه گاز رسانی در استان، افزایش کیفیت خدمت رسانی و رضایتمندی مشترکان را از اولویت های شرکت گاز استان دانست و گفت: در این راستا، طرح سنجش 
میزان رضایتمندی مشترکان خانگی در استان اجرا شد. هاشمی افزود: این طرح به درخواست شرکت گاز استان و اجرای مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )شعبه خراسان جنوبی( اجرا شد.

تمایل  و  رمضان  مبارک  ماه  به  ورود  آستانه  در 
مردم به پیاده روی از مسئوالن شهرداری منطقه 
یک خواهشمندیم نسبت بهسازی مسیر بقیه ا... 
تا انتهای کارگران و نصب وسایل ورزشی در این 

مسیر ها اقدام نماید  
915...250
احداث جمعه بازار در بیرجند یکی از مواردی است 
که می تواند سبب اتفاقات خیلی خوبی شود. امیدوارم 
واقعا این مهم اتفاق بیافتد و شاهد این اتفاق خوب 

در استان باشیم و فقط در حد وعده نماند!
0935...408

در  بارندگی  جهت  از  خوبی  اتفاقات  مدت  این 
استان افتاده است که در چندسال اخیر بی سابقه 
مدیریت  که  حیف  خود.ولی  نوع  در  است  بوده 
درستی به این باران ها و نزوالت آسمانی نیست.
915...833

با اینکه استان خراسان جنوبی سوارکار خوب زیاد 
دارد،اما یکی از استادان سوارکاری کشور گفته بود 
خراسان جنوبی اول اسب بخرد و بعد حرف بزند.

واقعا تعجب آور است که چگونه می شود در استان 
هیچ زیرساختی نباشد؟؟؟

937...020
واقعا و انصافا حق فنی داروخانه ها برای کدام فن 
؟؟ برای دریافت یک عدد شربت کوتریموکسازول 
در  من  از   ... خیابان  در  واقع  داروخانه  کودکان 
 خواست حق فنی نمود و من به ناچار آن را پرداخت 
نموده ام این در حالی است که اگر قراربود دارو را 
به صورت آزاد می خریدم هزینه اش کمتر می شد 
در ضمن مگر نبایستی مسول مربوطه به مراجعه 
 کننده مشاوره بدهد چرا به این امور کسی رسیدگی 
نمی کند و همه این موضوعات به ظاهر بی اهمیت 

ولی مهم را جدی نمی گیرند
937...250
مسئوالن .... خیلی قدرت دارند بیایند ببینند یک تبعه 
تو مغازه تو بازار اصلی جمهوری 8، چندجورجنس 
می فروشد با جواز یک شخص دیگر نمایشگاه بهاره 

رو هم کامل صاحب شدند گشت رمضان پیشکش
990...066
سالم . از مسئوالن سازمان فضای شهر استدعا 
دارم فکری به حال مثال فضای سبز بین نسرین 
سگ  تجمع  برای  محلی  عمال  بکنند.   5 و   3
افراد  توسط  نخاله  تخلیه  یا  و  دیده  آسیب  های 
با  این فضای سبز  بی مسئولیت شده مگر قرق 
فضای سبز کوچه قبلی که با روابط زیاد و حدود 
بار  چندین  چیست.  شده  احداث  پیش  سال   10
اهالی محل استشهاد و درخواست  نامه بردیم و 
امضا کردن ولی به بهانه های ولی انجام ندادند. 

حد اقل بیایند و آسفالتش کنند
915...680

برجام باشد یا نباشد به حال خودشان که تاثیری 
ندارد ما بیچاره ها ایم که باید با این اقتصاد خراب 
بسوزیم وبسازیم تا عده ای غرق در خوشی باشند  

هر روز گرانی  واز این ور کاسبی در حد صفر
905...158
با سالم از مسئوالن خواهشمندم یه نیم نگاهی هم 
داشته باشن به این چایخونه های زیر زمینی که 
واقعا تعدادشون کم هم نیست .باید گفت بیرجند 

شده شهر چایخونه های زیر زمینی
915...093  

با سالم و تشکر ویژه از آوا بابت انعکاس مشکالت 
مردم. لطفا آقای شهردار فکری به حال ترافیک 
شعبانیه  بلوار  مسیر  در  آمدها  و  رفت  شلوغی  و 
مسیر  خصوص  به  بکنید.  اعظم)ص(  پیامبر  به 
کارگران و موسی بن جعفر)ع(. ضمنا مردم محروم 
و مؤمن منطقه موسی بن جعفر )ع( منتظر افتتاح 

پل و طرح فرزان می باشند. با سپاس
915...752

افزایش  اجاره  مبنی  بر  محترم  مسئوالن  دلیل 
رفتن  باال  را  مسکن  که  علت  آن  بهای    و 
شن  و  و  خاک   مگر  چیست؟  دانند   می    ارز 
ماسه  و سایر مصالح  ساختمانی  از آمریکا و کشورهای 
 اروپایی  وارد می شود باعث  گرانی  خودمان  هستیم  چرا 

حقیقت   را  قبول   نمی کنید؟
915...297
بود  استان جالب  با هنرمندان طنز  آوا  گفتگوی  
برای  استان  سیمای  و  صدا  مسئوالن  کاش  ای 
هنرمندانی  که  عزیزان  این  جذب  و  استخدام 
انجام  اقدامی  هستند  داشتنی  دوست  و  محبوب 
ادامه  کار خود  به  کمتر  ای  دغدغه  با  تا  داد  می 
دهند این حداقل کاری است که مسئوالن استان 
می توانند برای این عزیزان بردارند. باورکنید این 
عزیزان چیزی از کمدین های بنام کشور کم ندارند 
به شرطی که دیده شوند مطمئنا مردم حق خود را 

ادا خواهندکرد ولی مسئوالن خدا داند
915...357
بود2020روکه  ماقطع شده  منزل  سالم.اینترنت 
دو   ... کامال  باصدایی  خانمی  یه  میگرفتی 
نشد  کردم  تالش  هرچه  میزد  حرف  ساعت 
بهم  دوشماره  زدم  زنگ  به118  بگیرم  تماس 
دادن32442060 و70 که متاسفانه همون خانم 
مقصد  شماره  شده  عوض  شماره  میگفت  هی 
اینکه  از  از118بعد  نهایت خانمی  در  بگیرید  رو 
شماره  کردم  بیان  هم  تندی  با  که  حرفام  به 
بازرسی مخابرات رو دادند  با گذشت 45 دقیقه 
ازنمازظهرهرچه زنگ میزنم کسی جواب نمیده 

واقعاچه استان گل وبلبلی داریم
915...132
سالم.آقای شهردار از پارک سایت اداری چه خبر؟ 
بچه هامون بزرگ شدند. یک پارک شیک برای 

مظلومان در )داخل نه بیرون(سایت اداری بسازید
915...312

الزم است مشاوره پیش از ازدواج فرهنگ سازی شود و فضا به سمت نهادینه کردن آن برود چرا که در آینده تاثیرات خوبی برای استحکام خانواده و کاهش نرخ طالق دارد*گاهی ازازدواج 
سنتی  بدتر هم هست چون در ازدواج سنتی مالک هایی  وجود داشت و خانواده تاثیر گذار بود ولی در ازدواج مدرن، ازدواج نه سنتی  و نه علمی  است و مالک ها  الزم را دارد و  نقش 
خانواده ها  کمرنگ شده است و در آخر یک ازدواج  نپخته و احساسی  انجام شده و  ضربه به استحکام زندگی مشترک می زند*آمار طالق هم رو پیشرفت  است حتی گاهی بیشتر نیز 
هست چرا که  مشاوره های طالق اجباری شده و دادگستری پای کار آمده تا  زوجین به هر بهانه جدا نشوند*دو مساله در نهایت مشاوره مهم است درست تصمیم بگیرند و پای تصمیم 
شان بماند و بدانند این تصمیم چه مشکالت و تبعاتی در زندگی مشترک خواهد داشت*فرد مطلقه مجبور به پنهان کاری می شود، فرزند طالق از مخفی کاری آسیب می بیند برای دختر 
طالق خواستگاری نمی رود*یادمان باشد اگر هم کسی به دلیل جدا شد جرمی انجام نداده است*ازدواج سنتی و مدرن به  خودی  خود نه خوب نه بد هستند  بلکه یک شیوه  برای ازدواج 
است اما انچه که مهم است  رعایت  پیشفرض ها استدر یک ازدواج موفق نه تنها سن بلکه استقالل شخصیتی و مالی خیلی مهم است ممکن است فردی به سن ازدواج رسیده باشد ولی از 
نظر عاطفی  و مالی هنوزبه خانواده وابسته باشد که محققا برای شروع زندگی مشترک مناسب نیست.همانطور که مشاور ژنتیک  پیش از ازدواج مهم است باید مشاوره  روانشناسی  نیز 
اهمیت پیدا کند باید باور برای مردم جا بیفتد، به پختگی  الزم و کافی برسند  و از افراد متخصص کمک بگیرند*از سال 84 مراکز مشاوره در استان فعال است اما  اگر قرار باشد اثر بخشی  

یک برنامه را  بسنجیم باید ببنیم همان جامعه  و افرادی که از آن خدمات  استفاده کرده  چقدر تاثیر داشته است.

چکیده گزارش

جامعه  در  طالق  و  ازدواج  مساله  کاری-  نسرین 
گفته  به  است.  اجتماعی  مسایل  مهمترین  از  امروزی 
آشنایی  جدید  های  حتی سبک  حوزه  این  کارشناسان 
که به مدل مدرن و جدید معروف شده اند نیز نتوانسته 
و همچنان  کنند  را حل  زندگی مشترک  اند مشکالت 
حاال  است.  افزایش  به  رو  جامعه  در  طالق  معضل 
مساله مشاوره پیش از ازدواج اهمیت زیادی دارد و باید 
 همان طور که به قضیه مشاوره ژنتیک توجه می شود

و  پیشگیرانه  عامل  یک  عنوان  به  موضوع  این  به 
حمایت کننده خانواده ها هم توجه ویژه شود. در این 
مورد با دو کارشناس حوزه خانواده و ازدواج و طالق 

نشستیم. گفتگو  به 

باید مشاوره پیش از ازدواج 
در جامعه نهادینه شود

بیرجند   در  روانشناسی  ارشد  کارشناس  بینش؛  محمد 
عنوان کرد: حدود 10 سال است که در حوزه مشاوره 
برای  راهکار  بهترین  و  کنم  می  کار  طالق  و  ازدواج 
کاهش آسیب ها را  مشاوره قبل از ازدواج  می دانم. 
فرهنگسازی  مشاوره  این  است  الزم  کرد:  تاکید  وی 
شود و فضا به سمت نهادینه کردن آن برود چرا که در 
کاهش  و  خانواده  استحکام  برای  تاثیرات خوبی  آینده 
نرخ طالق دارد. وی ادامه داد: اغلب افراد احساس بی 
نیازی به مشاوره قبل ازدواج دارند و دلیل آن کاهش 
بازتر  روابط  برخی  دانند، شاید  ازدواج های سنتی می 
شده و برخی ازدواج ها در دانشگاه و فضای اجتماعی 
انجام می شود اما کافی و درست نیست.بینش با بیان 
اینکه این ازدواج نوعی سبک جدید تلقی و برخی فکر 
است،  کافی  و  درست  نیست  سنتی  چون  کنند  می 
هست  هم  بدتر  سنتی   ازدواج  از  گاهی  کرد:  اظهار 
و  داشت  وجود  هایی   مالک  سنتی  ازدواج  در  چون 
ازدواج  مدرن،  ازدواج  در  ولی  بود  گذار  تاثیر  خانواده 
را  الزم  های   مالک  و  است  علمی  نه  و  سنتی  نه 
آخر  در  و  است  ها کمرنگ شده  خانواده  نقش  و  دارد 
و  ضربه  انجام شده  احساسی   و  نپخته  ازدواج   یک 
اشاره  با  وی  زند.  می  مشترک  زندگی  استحکام  به 
دام  در  اغلب  افراد  جدید  سبک  ازدواج  در  اینکه  به 
واقعیت خودشان  با  افتند که  تهدیدات می  تصورات و 
از  پس  ماه   6 که  اینجاست  داد:  ادامه  نیست،  جور 
آن که فکر می   “ آید  اساسی پیش می  ازدواج سوال 

کردم نیست” “ آنی که اول نشان می داد نیست “

گاهی مسایل عمیق و پنهان قبل
 از ازدواج جدی گرفته نمی شود

کرد:  نشان  خاطر  روانشناسی  ارشد  کارشناس  این 
نشود  ازدواج جدی گرفته  از  قبل  اگر موضوع مشاوره 
آسیب زیادی به زندگی مشترک خواهد رساند چرا که 
ازدواج جدی  گرفته نمی  پنهان قبل  مسایل عمیق و 
آگاهی  ازدواج  از  داد: در مشاوره پیش  ادامه  شود.وی 
باالتر و فراتر رفته و موضوعات آن علمی است  افراد 
نیاز  به  فرهنگسازی دقیق و کامل دارد چون   نیاز  و 
اینکه  از  انتقاد  با  ضروری و مهم جامعه ماست. بینش 
روند  استان  در  ازدواج  از  قبل  به سمت مشاوره  آمدن 
خراسان  اینکه  به  توجه  با  افزود:  دارد،  کندی  خیلی 
انتظار  است  دانشگاهی  و  فرهنگی  استانی  جنوبی 
اینکه  یادآوری  ضمن  است.وی  اینها  از  بیشتر  خیلی 
سال   10 به  نسبت  استان  در  مشاوره  به  مراجعه  آمار 
گذشته رو به پیشرفت است،  گفت: اما آمار طالق هم 
رو به پیشرفت  است حتی گاهی بیشتر نیز هست چرا 
که مشاوره های طالق اجباری شده و دادگستری پای 

کار آمده تا زوجین به هر بهانه جدا نشوند.

مشاوره ازدواج یک برنامه پیشگیرانه 
برای جلوگیری از آسیب ها

باید   که   است  این  است،  مهم  آنچه  کرد:  تاکید  وی 
مشاوره   از  قبل  کنیم.  فعال  را  پیشگیرانه   برنامه 
بینش  باشیم.  ازدواج  های  مشاوره  فکر   به  طالق 
مالی  و  شغلی  خانوادگی،  وضع  اینکه  به  اشاره  با 
های  سبک  کرد:  نشان  خاطر  شده،  عوض  جامعه 
زوج  یک  اکنون  نیست  جوابگو  امروز  دیگر  گذشته 
شناخت  یکدیگر  از  روحی  و  روانی  نظر  از  باید  جوان 
بشناسند.  را  هم  های  قوت  و  ضعف  باشند،  داشته 
افراد  با  متناسب  کرد:  بیان  خانواده  مشاور  این 
ها مشاوره  زندگی،  به  نگرش  و  سبک  و   گوناگون 

مشاوره  گفت  توان  می  دقیق  طور  به  اما  دارد.  فرق 
قبل از ازدواج کامال تخصصی و دقیق است و کسانی 
این  بعد چند جلسه متوجه می شوند  استفاده کنند  که 
ازدواج به صالح است یا خیر و در نهایت مهارت های 
مساله  دو  کرد:  تاکید  وی  گیرند.  می  یاد  را  زندگی 
پای  و  بگیرند  تصمیم  “درست  است  مهم  مشاوره  در 
تصمیم شان بماند” و بدانند این تصمیم چه مشکالت 

و تبعاتی در زندگی مشترک خواهد داشت.

مشاوره ژنتیک مهمترین بعد زندگی مشترک 
یعنی بعد روانی را می شناساند

بینش خاطر نشان کرد: مشکل اساسی که بین جوانان 
مشاوره  از  نیاز  بی  را   خود  که  است  این  دارد  وجود 
مثل  هم  مشاور  کنند  می  فکر  چون  دانند.  می  رفتن  
یک  نیست  طور  این  که  دهد  می  نظر   مادر  و  پدر 
آنها مشاوره  به  از نظر علمی و کارشناسی  مشاور فقط 
زندگی  بخش  مهمترین  که  روانی  بعد  و  دهد  می 
استانی  هم  ارشد  شناساند.مشاور  می  را  است  مشترک 
نیست،  علمی  غیر  لزوما  سنتی  چیز  هر  اینکه  بیان  با 
آن  و  بوده  درست  بوده،  گذشته  در  آنچه  گاهی  افزود: 

می  رخ  سنتی  ازدواج  در  ها  شخصیت  بودن  مطابق 
گفته  به  باشد.  اجباری  ازدواج  اگر  حتی  است،  داده 
داشته  مرد  از  زن  یک  که  تصویری   زمان   آن  وی 
است،  بوده  یکی  دیده،  می  خود  زندگی  در  واقعیت  با 
نقشی که برای مرد می دیده نقش پدر بوده و احساس 
بودن  دار  به منزله مشکل  این  البته  خوبی داشته است. 
تعارضات  گاهی  هم  قدیم  همان  نیست.  ها  ازدواج  این 
اینکه   به  اشاره  با  است. وی  بوده  باال  تحمل  ولی  بوده 
اکنون حقوق اجتماعی  و حمایت از خانواده ها در جامعه 
بیشتر شده است، ادامه داد: مهمترین بعد ازدواج بخش 
 روانی است که خانواده ها به آن  کمتر  توجه می کنند

و به مشاوره به عنوان  موضوعی لوکس و تجملی  نگاه 
می کنند. بینش با بیان اینکه هزینه مشاوره قبل از ازدواج 
 نسبت به هزینه های بعدی آن خیلی کمتر است، افزود :

وی  است.  الزم  واقعا  مشاوره  ای  دقیقه   45 جلسه   4
است  علمی  مسایل  دنبال  کمتر  ما  جامعه  کرد:  تصریح 
بعد  نوشداری  است. گاهی  پایین  و سرانه مطالعه خیلی 
العمل  اجبار و دستور  باید  مرگ سهراب است. به نظرم 

اجرایی الزام آور داشته باشیم.

برای حل مشکل طالق جسورانه عمل کرده 
و سازمان ها الزام داشته باشند

وی با بیان اینکه اکنون آمار طالق هم  باال  بوده و در واقع 
مشکل خیلی بیشتر است،  گفت: برای حل مشکل  جسورانه 
باشند.  داشته  نهادها  از  باید  را  ها  الزام  کنیم،  عمل  تر 

فرهنگ  کرد:  نشان  خاطر  مشاوره  کارشناس  این 
است  نشده  تعریف  درست  ما  جامعه  در  هم  طالق 
بخواهد  کسی  اگر  که  ایم  کرده  کاری  متاسفانه  ولی 
شود.  می  روبرو  دیگری  های  آسیب  با  شود  جدا 
اند ضرروی  ها  طالق  برخی  اینکه  به  اشاره  با   بینش 
 ادامه داد: چرا برخی نهادهای فرهنگی طالق را مثل 
های  آسیب  رت  صو  این  در  کوبند  می  سرطان  یک 
فرد  یک  مثال  عنوان  به  شود.  می  وارد  تری  جدی 
طالق  فرزند  شود،  می  کاری  پنهان  به  مجبور  مطلقه 
طالق  دختر  برای  بیند  می  آسیب  کاری  مخفی  از 
به  اگر هم کسی  باشد  یادمان  رود.   نمی  خواستگاری 

دلیل جدا شد جرمی انجام نداده است.

ازدواج سنتی  و مدرن فقط شیوه هستند و به 
خودی خود خوب و بد نیستند

کارشناس  و  روانشناسی  دکترای  دانشجوی  زال؛   بهناز 
مشاوره سازمان بهزیستی استان  هم  بیان کرد: ازدواج 
بد هستند   نه  نه خوب  به  خودی  خود  سنتی و مدرن 
است  مهم  آنچه  اما  است  ازدواج  برای  شیوه  یک  بلکه 
و  قوانین  اینکه  بیان  با  وی  است.  ها  پیشفرض  رعایت 
اصول درست شناخت باید رعایت شود، ادامه داد: زمانی 
باید  آید  می  دست   به  مختلف  طرق  به  شناخت  که  
می  به دست  درستی  به  آشنایی  های  آیا مالک  ببینیم 
آید. کارشناس مشاوره بهریستی استان افزود: موضوعی 
که مردم را سردرگم بین روش ازدواج سنتی و مدرن  می 
کند رعایت آن پیشفرض ها است.وی با اشاره به اینکه  
در مدل سنتی شناخت تا حدی به دست می آمد،  خاطر 
نشان کرد: اما اکنون نیازهای افراد با گذشته فرق دارد؛ 
ادامه داد:   از زندگی مشترک هم فرق دارد. زال  تعریف 
می  انجام  گوناگون  های  مکان  در  شناخت  های  شیوه 
شود و چون علمی و کارشناسی نیست، اطالعات درستی 

از هم به دست نمی آورند.

عالیم هشدار دهنده و تطابق شخصیتی مهم 
در مشاور پیش از ازدواج 

وی تاکید کرد: مساله مهمتر اینکه  دو طرف  باید به 
عالیم هشدار دهنده توجه کنند، دالیل متعدد جذابیت 

و تطابق شخصیتی را بشناسند و این موضوع محقق 
از  قبل  ازدواج  اینکه مشاوره های  نمی شود مگر 
خاطر  مشاوره  کارشناس  بگیرند.  را جدی  ازدواج 

بلکه  تنها سن  نه  ازدواج موفق  نشان کرد: در یک 
ممکن  است،  مهم  خیلی  مالی  و  شخصیتی  استقالل 
از نظر  ازدواج رسیده باشد ولی  است فردی به سن 

که  باشد  وابسته  خانواده  به  هنوز  مالی  و  عاطفی 
نیست.  مناسب  مشترک  زندگی  شروع  برای  محققا 
نمی  افراد  به  اینکه مشاوره هرگز  بر  تاکید  با  زال 

ادامه داد: چون  یا خیر  گوید که بدرد هم می خورید 
و یک مشاوره  است  گیرانه  امر تصمیم  این یک 

بلکه  کند  نمی  گیری  تصمیم  افراد  برای  هیچگاه 

نقاط ضعف و قدرت خود  به  کمک می کند که فرد 
و طرف مقابل پی ببرد و اینکه اصال آمادگی ازدواج را دارد 
یا نه. وی ادامه داد: مشاوره قبل از ازدواج تسهیل گر انتخاب 

درست است و به مراجعه کننده  کمک می کند تصمیم 
درست بگیرند. 

انتخاب نادرست منجر به طالق می شود

پیشگیرانه  رویکرد  یک  مشاوره  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ممکن  نگیرد  انجام  درست  انتخاب  وقتی  افزود:  است، 
است منجر به طالق شود. چرا که مهارت های  کافی 
را ندارند که باید آنها را در حین مشاوره یاد بگیرند.وی 
یادآور شد: مثال مهارت کنترل خشم را فرد در مراکز یاد 
می گیرد تا بتوانند ازدواج موفقی داشته باشند البته این 
نکته را نباید فراموش کرد بخشی از شناختها در بعد از  
مجردی  با  مشترک  زندگی  فضای  شود  انجامی  ازدواج 
اینکه  به  اشاره  با  فرق دارد.کارشناس مشاوره بهزیستی 
هر  زندگی  تصمیم  مهمترین  ازدواج  شده  گفته  همیشه 
فرد است. و همه عمر  را تحت تاثیر قرار می دهد افزود: 
خب برای این مساله مهم آیا بی نیاز به  کمک کرفتن 
از دیگران  هستیم یکی از این دیگران که  با تخصص و 

حرفه ای  کمک می کند مشاور  کارآزموده است.

فرهنگسازی نیاز به مشاوره توسط
 دستگاههای اجرایی و همه مردم 

موضوع  اینکه  به  اشاره  با  روانشناسی  دکترای  این 

فرهنگسازی نیاز به مشاوره پیش از ازدواج  لزوما نباید 
توسط  دستگاه اجرایی انجام شود، خاطر نشان کرد: باید 
مردم به این  باور برسند و  حتی اگر اجباری شود مردم 
ممکن  و  برند  می  پی  آن  فواید  به  کمتری  سرعت  به 
است با یکسری واکنش هایی از جامعه روبرو شود. وی 
تاکید کرد: همان طور که مشاور ژنتیک  پیش از ازدواج 
مهم است باید مشاوره روانشناسی نیز اهمیت پیدا کند. 
باید باور برای مردم جا بیفتد، به پختگی  الزم و کافی 
 برسند و از افراد متخصص کمک بگیرند.وی یادآور شد :

در شش ماه  اول سال 96 آمار مشاوره نسبت به سال 
قبل 80 درصد افزایش پیدا کرده است البته و ضع هم 
با  وی  است.  افزایش  به  رو  و  نیست  خوب  استان  در 

آموزش های قبل  بهزیستی متولی  اینکه سازمان  بیان 
مشاوره  مراکز   84 سال  از  داد:  ادامه  است،  ازدواج  از 
اثر بخشی یک  باشد  اگر قرار  اما  در استان فعال است 
برنامه را  بسنجیم باید ببنیم همان جامعه و افرادی که 

از آن خدمات  استفاده کرده چقدر تاثیر داشته است.

 معتقدم بیشترین طالق ها در افرادی رخ 
می دهد که مشاوره پیش از ازدواج ندیده اند

این  از  بعد  طالق  آمار  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
طالق  هستم  معتقد  افزود:  و  یابد  کاهش  ها  مشاوره 
 بیشتر در افرادی انجام می شود که کال آن آموزش ها

مراحل  پیشگیری  اینکه  به  اشاره  با  زال  اند.  ندیده  را   
گوناگون دارد خاطر نشان کرد: اولین و مهمترین مرحله  
پیشگیری قبل ازدواج  است که این پیشگیری عمومیت 
دارد و افراد زیادی رادر برمی گیرد.وی ادامه داد: مهارت 
افراد  ازازدواج  است که  سطح دوم مشاوره دو نفر پس 
فرزند  زندگی،  مهارتهای  و  زندگی  آموزشهای  متاهل 
پروری و زندگی مشترک را آموزش می بینند وی تاکید 
کرد: و آخرین  مرحله مشاوره خانواده های دارای مشکل 
متخصص مشکالت  کارشناسان  مشاوره  با  که  هستند  
آنان پیگیری شده و بهبودی را در زندگی خواهند دید.وی 
یاد آور شد: در خراسان جنوبی 47 مرکز مشاوره  دولتی و 
غیر دولتی  و یک مرکز مشاوره تلفنی 1480  وجود دارد 
که در تمام ساعات روز به جز ایام تعطیل می توانند از 

راهنمایی مشاوره استفاده کنند.

ری
 کا

ها:
س 

عک

پیشگیری از طالق با مشاوره پیش از ازدواج

خراسان جنوبی 47 مرکز مشاوره دولتی و خصوصی دارد

مراجعه به مراکز مشاوره در شش ماه اول سال، 80 درصد افزایش داشته است
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صدور مجوز فروش سیم کارت های خارجی در ایران

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرده که در راستای حمایت از حقوق مشترکین و افزایش رضایت آن ها به منظور 
ضابطه مند شدن فعالیت عاملین فروش و امکان کنترل و نظارت بر فعالیت آنها، مجوز فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی 
در کشور را به شرکت های غیردولتی و واجد شرایط که در ایران به ثبت رسیده باشند، اعطا می کند. سه شنبه * 25 اردیبهشت 1397 * شماره 4068

گوناگون

عملیات روانی یک پیام رسان 
به نفع کشور نیست

 

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
یکی  اعتراض  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در 
نرم افزاری  چالش های  درباره  پیام رسان ها  از 
زیرساخت و اپراتورها اظهار کرد: ما در کشور پنج 
پیام رسان داریم و یک پیام رسان نداریم. این که 
جلسات  در  موضوع  طرح  جای  به  آن ها  از  یکی 
مرتبا بحث را به موضوع عملیات روانی بکشاند، نه 

به سود آن هاست و نه به سود کشور.

با این دوربین بی سیم از همه جا 
فیلمبرداری کنید 

دوربین  یک   Depstech شرکت  تازگی  به 
بورسکوپی نیمه محکمی به طول ۵ متر تولید کرده 
که می توان آن را به آیفون ها یا موبایل های اندرویدی 
وصل کرد. کاربران می توانند این تجهیز جانبی عجیب 
را از محلی نظیر الی در یا سوارخ های پنجره عبور 
داده و تصویر گرفته شده با این بورسکوپ را در موبایل 
هوشمندشان مشاهده کنند. با استفاده از این دوربین 
بی سیم می توان داخل دیوارها را مشاهده کرده و 

سیم کشی داخل ساختمان را تکمیل نمود.

فناوری اطالعات

امروز ایران را با 
سینمای ایران می شناسند

جهان،  گفت:  سینما  کارگردان  اسعدیان،  همایون 
چون  مفاخری  و  ایران  سینمای  با  را  ایران  امروز 
عباس کیارستمی و اصغر فرهادی می شناسد. ممکن 
برخی  موردپسند  سینماگران  این  فیلم های  است 
نباشد، اما نباید سلیقه شخصی را دخیل کرد چرا که 
این افراد موجب افتخار سینمای ایران هستند. امروز 
می توان با افتخار گفت که سینمای ایران بیش از 
هزار جایزه بین الملل را در ویترین افتخارات خودش 
دارد و جشنواره ای در جهان نیست که برگزار شود و 

سینمای ایران در آن حضور نداشته باشد.

تحول و بر هم ریختن 
شهامت می خواهد

برومند، دبیر جشنواره تئاتر عروسکی تهران با ابراز 
تاسف از بعضی ضعف ها در جشنواره ها گفت: در کشور 
ما بسیاری از کارها فرمالیته و بی تاثیر و در واقع اتالف 
وقت، انرژی و سرمایه است. حال آنکه تحول و تنوع 
و خالقیت در هر چیزی الزم است اما بر هم ریختن 
و نوع دیگر دیدن و بروز کردن، شهامت می خواهد و 
بهتر است به جای بریز و بپاش های مرسوم به روح 

کاری که انجام می دهیم، اهمیت بدهیم.

سینما و تلویزیون

گوشی بعدی بلک بری 
یک ماه دیگر رونمایی می شود

طبق خبری که بلک بری اعالم کرده، قرار است 
گوشی بعدی این شرکت که »کی تو«  نام دارد، 
در ۱۷ خرداد رونمایی شود و شعار »تولد دوباره ی 
یک چهره« را هم به یدک می کشد. گوشی قبلی 
گوشی های  معدود  از  »کی وان«  یعنی  بلک بری 
هوشمند بازار است که یک کیبورد فیزیکی دارد. 
این گوشی هم چنین سخت افزار، دوربین و باتری 
می توانیم  است.  داده  جای  خود  در  هم  خوبی 
این  کی تو  بلک بری  که  باشیم  داشته  انتظار 

مشخصات را پیشرفت دهد.

 گجتی که زباله را به 
سوخت تبدیل می کند

که  ساخته  دستگاهی  انگلیسی  مخترع  یک   
قابلیت سوزاندن بیشتر زباله های خانگی و تولید 
انرژی مورد نیاز برای گرمایش یک خانه را دارد 
و با کمک آن می توان تمام دورریزهای خانه را 
ماشین  یک  اندازه  به  دستگاه  این  کرد.  بازیافت 
لباسشویی است و انرژی کافی برای گرمایش یک 

خانه را فراهم می کند.

علمی

صحراگرد متولد 1340 و کارمند بازنشسته پست 
است. مسئول روابط عمومی اداره بوده و می گوید 
بخشی از موفقیت خود را هم مدیون همین ارتباط 
گیری خوب است. جالب آنکه برعکس خیلی ها 
نه زمین کشاورزی داشته و نه در خانواده کشاورز 
بزرگ شده اما کم کم به دلیل عالقه  و تجربی 

شروع  به کارکشاورزی می کند.
 بعدها مدرک این رشته را هم با معدل ۱9.2۵ می گیرد! 
که  دانشی  فقط  و  نیست  مهم  برایش  مدرک  گوید   می 
به دست آورده اهمیت زیادی دارد. او که تاکنون چند دوره 
کالس های آموزشی کشاورزی برگزار کرده است، عنوان 
می کند: اولین تولید کننده گل حسن یوسف در استان است؛ 
آنهم حسن یوسفی خاص و بسیار مقاوم! در ادامه مشروح 
گفتگوی ما با این فعال بخش کشاورزی و گلخانه ای را 

می خوانیم.
گلخانه ای که نبود!

وارد  که  بود  این  تصورم  بروم.  گلخانه اش  به  بود  قرار 
یوسف« خواهم  از »حسن  دریایی  با  بزرگ  ای  گلخانه 
شد. آقای صحراگرد در را که باز کرد. وارد حیاط کوچکی 
شدم. شاید حدود 40 متر؛ دور تا دور پر از گلدان های 
کوچک و بزرگ بود آن وقت متوجه شدم کار تولید را در 
خانه انجام می دهد. بخشی از گیاهان در حیاط و بخش 
دیگری را در یکی از اتاق های خانه نگهداری  می کرد.  
آن  از  که  فردی  به  منحصر  خاک  نیز  باغچه  در  گویا 

سخن می گفت را تولید می کند.
 برداشت120کیلو بادمجان از یک اتاق 12متری

صحراگرد با بیان اینکه از هر دخمه ای در خانه برای تولید 
استفاده کرده ام، ادامه می دهد: حتی در قندان ها هم گل 
کاشته ام! وی اظهار می کند: نه پدرم کشاورز بوده و نه 
عالقه  اما  بودم  کارمند  ام!  داشته  کشاورزی  زمین  حتی 
زیادی به کار کشاورزی داشتم.کم کم کار را در باغچه 
خانه ام شروع کردم. ادامه می دهد:کیلومترها از اینجا به 
روستاها می رفتم وکارگری می کردم با اینکه شاغل بوده ام 
 تا بفهمم کشاورزان چکار می کنند! می گوید داخل خانه ام
از همین کود، 40  استفاده  با  متری،  دو  در یک قسمت 
اتاق ۱2 متری آوردم. داخل یک  به عمل   کیلو جعفری 
۱20 کیلو بادمجان به عمل آوردم! می افزاید: با چهار بوته 
خیار سبز،40 کیلو خیارسبز به عمل می آوردم. صحراگرد 
اضافه می کند: از حدود ۵ سال پیش بود که فهمیدم در 
بخش تولید انبوه گل هم می توان وارد شد  چون در بازار 
استان،گل حسن یوسف کم بود اما طرفداران زیادی هم 
داشت. شروع به تولید  آن کردم. در ابتدا پشت پنجره اتاق 
، تعداد گل ها به ۱0 عدد رسید. بعد یک ماه این تعداد به 

۵0 گل حسن یوسف تبدیل شد و خیلی سریع تکثیر می 
پهن کردم و  پالستیک  فرش  روی  دهد:  می  ادامه  شد. 
گلدان گذاشتم، اما تکثیر آنقدر زیاد بود که فهمیدم باز هم فضا 

جوابگو نیست. بعد تمام فرش ها را هم برداشتم.
گل های گوناگون را تولید می کنم

کند.  می  تولید  گوناگون  های  گل  همچنین  صحراگرد، 
کاکتوس، پتوس، پاندانوس، گل یخ، گل محمدی، حسن 
و  فروش  ما  گوید:  می  هاست.  گل  این  جمله  از  یوسف 
موجودی خود را تنظیم کردیم. چون نمی خواهم دست مان 
خالی شود و نتوانیم کار کنیم. زیرا باعث می شود گیاه مادر 

را از دست بدهیم.
وی اظهار می کند: بعد از اولین مصاحبه ای که داشتم، تمام 
گل هایم به فروش رفت و مجبور شدیم دوباره خود را بازسازی 
کنیم. یک بار هم گیاهانم سرما کردند و از صفر شروع کردم. 
اما اعتقاد دارم هر شکست تجربه ای دارد و  انسان نباید ناامید 
شود. وی ادامه می دهد: با معدل ۱9.2۵  مدرکم را از دانشگاه 
جهاد کشاورزی گرفتم. از من پرسیدند تو که بازنشسته شده 
ای؛ مدرک را برای چه می خواهی! من هم در پاسخ می گفتم 
مدرک برای من مهم نیست بلکه  اطالعاتی که به دست 

آوردم بسیار برایم اهمیت دارد.
خاک هم تولید می کنیم! سرشار از مواد مغذی گیاه
وی می گوید: در زمینه تولید خاک هم فعالیت دارم. خاکی 
به هیچ عنوان به هم نمی  ام،  تولید کرده  که االن من 
از خاک های دیگر است و هر بسته 3  ارزان تر  چسبد. 
کیلویی را به قیمت دو هزار تومان می فروشم. می افزاید: 

چون برای مردم گمنام هستم، نمی شناسند افرادی که گل 
می خرند گاه چند بسته خاک هم به همراه آن می خرند.
این  در  تولیدی خود می گوید:  ویژگی خاک  درباره  وی 
خاک درصد نسبت های مختلفی که اطالع دارم را مخلوط 
کرده و خاکی که به دست می آید را می فروشم. این خاک 

سرشار از تمام مواد مغذی گیاه هست.
فروش هم در چهارشنبه بازار و هم خانه!

 درمورد مکان فروش از وی سوال می کنم،در جواب می 
گوید: پسرم برای فروش به چهارشنبه بازار می رود. آنجا  گل 
و خاک می فروشد. چهارشنبه بازار را شکنجه با اعمال شاقه 
می داند! زیرا مشکالت زیادی برای مکان فروش پیدا می کند 
و شهرداری هم گاه گیر می دهد. می افزاید: البته فقط بخشی 
از محصوالت را در چهارشنه بازار می فروشیم و خیلی ها که 

آشنا هستند به خانه ما  می آیند و از همین جا می خرند.
برخی به من می گویند آقای حسن یوسف !

وی در نقل خاطره ای می گوید: داخل چهارشنبه بازار یک 
بار که می رفتم، آقایی صدایم کرد و گفت: آقای حسن 
یوسف، بیاید اینجا با شما کار دارم!. می افزاید: جای تولید 

انبوه و مکان فروش داشته باشیم ،مسلما بازار دارد.
گلدان و منفذهای زیرش هم خیلی مهم است

وی می گوید: ابتدای کار که گلدان را خریداری می کنم، ابتدا 
زهکشی می کنم. منفذ های زیر گلدان را خیلی مهم می داند 
و حتی وقتی گلدان می خرد سوراخ های بیشتری در انتهای 
آن ایجاد می کند. می گوید: نسبت اندازه گلدان به گیاه خیلی 
مهم است. چون دهانه کوچکتر متناسب با گل کوچک است. 

زیرا آب بیشتری به آن می رسد و شاید ظرف یک هفته هم 
خشک نشود. وی اظهار می کند: دوره آموزشی برای کسانی 
که داوطلب این کار هستند، برگزار کرده و سپس خودشان 
تولید کننده می شوند. می گوید: به شیوه چین عمل می کنم. 
یعنی یک قلمه گرفته و به کسی که داوطلب است، می دهم. 
بعد از همین یک قلمه،یک گیاه بزرگ رشد می کند و در پایان 
ماه، می تواند چندین قلمه گل تولید کند. می افزاید: چون 
معموال خودشان توانایی فروش ندارند، من خودم تولید آنها 
را می خرم و برای فروش کمک می کنم. صحراگرد اظهار 
می کند: تاکنون چندین دوره آموزشی برای عالقه مندان 
در مسجد محل و دوره های دیگری درباره فنون کشاورزی 
برگزار کرده ام و تجربیاتم را در اختیار دوستان گذاشته ام که 

خوشبختانه استقبال هم خوب بوده است.
حداقل می توانم برای 6 نفر شغل ایجاد کنم

می گوید: اگر مکان بزرگی داشته باشم، می توانم زمینه اشتغال 
حداقل 6 نفر را ایجاد کنم و یک کار بنیادی و ماندگار راه بیاندازم 
تا بتوانیم به استان های دیگر هم صادرات گل داشته باشیم. 3 

نفر فقط در بخش تهیه خاک نیاز است.
ثبت برند اولین تولیدکننده حسن یوسف استان

یکی از دغدغه های وی ثبت برند اولین تولیدکننده گل حسن 
یوسف در استان است. می گوید: هنوز برای ثبت نرفتم و نمی 
دانم چگونه است اما خیلی مهم است. می افزاید: گل حسن 
یوسفی که تولید می کنم، بومی شده است و نسبت به گل 
هایی که از شمال می آورند بسیار مقاوم تر است.آنها یک 

هفته بیشتر مهمان نیستند!

کارآفرینی که در 12 متر گل کاشت

امین جم

عکس: جم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول

 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بیرجند )ابن حسام( به نشانی بیرجند- بلوار آیت ا... غفاری- بین غفاری ۲۲و ۲۴ )مناقصه گذار( در نظر دارد:
اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات، به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه ۵ 
ساختمان و ابنیه( واگذار نماید. از پیمان کاران واجدشرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد دعوت می شود برای دریافت 

اسناد حداکثر تا  تاریخ 1397/۲/30 به این آموزشکده به آدرس فوق مراجعه نمایند.

محل عنوان پروژه
اجرا

مدت نوع پیمان
پیمان

برآورد براساس 
فهارس بها

 1397 )ریال(

تضمین ارجاع
 کار )ریال(

تاریخ تحویل
 اسناد

تاریخ 
بازگشایی 

توضیحات

احداث ساختمان 
کارگاهی آموزشکده 
فنی پسران بیرجند 

)ابن حسام(

پیمان به صورتبیرجند
 سرجمع به  شماره

 96/1299188 
مورخ 96/5/4

 4/5
ماه

حداکثر 229907425892/300/000/000
ساعت
 8 مورخ

1397/3/13 

ساعت 
9 صبح

1397/3/13 

دارای 
ارزیابی
 کیفی

 تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار( :
 ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 1۲3۴0۲/ت ۵0۶۵9 هـ مورخ 9۴/9/۲۲  ومورد قبول 
کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره ۴73۵۶۴10۶ نزد بانک تجارت 
شعبه معلم بیرجند در وجه دانشگاه فنی و حرفه ای )آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بیرجند- ابن حسام( و محل تحویل اسناد و پیشنهادات 
دبیرخانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بیرجند )این حسام( به نشانی: بیرجند- بلوار آیت ا... غفاری- بین غفاری ۲۲ و ۲۴ و محل گشایش 
پیشنهادها اتاق جلسات می باشد. ضمنا آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه فنی و حرفه ای نیز حاکم می باشد. همچنین بخشی از اعتبار پروژه 

به صورت اوراق خزانه با سررسید مرداد 97 والباقی از محل اعتبارات سال 1397 )برابر شرایط مناقصه( می باشد.

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بیرجند )ابن حسام(

آگهی مزایده  اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

به استناد مواد 1۲1 و 1۲۲  آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۲۶8/۶1 متر مربع پالک ۵۲37 فرعی از ۴8۶ فرعی یک اصلی که سند مالکیت آن ذیل ثبت 1۵1۲8 
صفحه 107 دفتر جلد 108 - امالک به نام جواد دهقانی فرزند حسن صادر و تسلیم گردیده شماال: در دو قسمت اول دیواریست به طول ۵/9۴ متر به شماره ۴۲۴1 فرعی از یک اصلی دوم به 
دیوار به طول  ۴ متر به شماره باقیمانده ۴8۶ فرعی از یک اصلی شرقا : در شش قسمت که قسمت پنجم آن جنوبی است اول دیوار به دیوار به طول 3/81 متر به باقیمانده ۴8۶ فرعی از یک اصلی 

دوم دیوار به دیوار به طول 8/90 متر به باقیمانده ۴8۶ فرعی از یک اصلی سوم دیوار به دیوار به طول ۶ متر به شماره باقیمانده ۴8۶ فرعی از یک اصلی چهارم دیوار به دیوار به طول 3/7۵ متر به شماره باقیمانده 
۴8۶ فرعی از یک اصلی پنجم دیوار به دیوار به طول 7 متر به شماره باقیمانده ۴8۶ فرعی از یک اصلی ششم دیوار به دیوار به طول 9/۲۵ متر به شماره باقیمانده ۴8۶ فرعی  از یک اصلی  جنوبا: درب  و دیواریست 
به طول ۴/۵1 متر به کوچه عام غربا: در چهار قسمت که قسمت دوم آن شمالی است اول دیواریست به طول 18/01 متر به شماره باقیمانده ۴8۶ فرعی از یک اصلی دوم دیواریست به طول 0/۵8 متر به شماره 
 باقیمانده ۴8۶ فرعی از یک اصلی سوم دیواریست به طول 1 متر به شماره باقیمانده ۴8۶ فرعی از یک اصلی چهارم دیوار به دیوار به طول 11/۴7 متر به شماره ۴۲۴1 فرعی از یک اصلی حقوق ارتفاقی ندارد 
به موجب سند رهنی شماره 3۲3۴۴- 139۶/8/۲9 دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵ نهبندان در رهن پست بانک شعبه نهبندان قرار گرفته لذا مستند به ماده 3۴- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده 
 تقاضای صدور اجراییه علیه جواد دهقان )راهن( و خانم زهرا دهقان )وام گیرنده ( مبنی بر وصول مبلغ ۵۲7000000 ریال )پانصد و بیست و هفت میلیون ( را از این اداره نموده است و پرونده تحت کالسه
9۶0017۵ در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ 139۶/10/9 به مدیونین وفق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف 
10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خویش را پرداخت و تودیع ننموده بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک مذکور را نموده که پس از طی تشریفات به موجب صورتجلسه 
 وارده به شماره 139۶0۵008۲8۲001017 - 139۶/1۲/10 مامور ابالغ و نظریه کتبی وارده به شماره 139۶0۵008۲8۲001077- 139۶/1۲/۲1 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ یک باب منزل 
به مساحت ۲۶8/۶1 متر مربع که دارای حدود 110 متر مربع اعیانی خشتی و گلی و آجری اعم از مسکونی ، انباری و سرویس بهداشتی می باشد. کف واحد مسکونی بتنی و دیوارها و سقف گچ و رنگ آمیزی شده 
می باشد. کف حیاط قسمتی سنگ فرش و قسمتی سیمانی و دیوارهای حیاط آجری و ملک دارای امتیاز آب، برق و تلفن می باشد به مبلغ ۵70/000/000 ریال )پانصد و هفتاد میلیون(  ارزیابی شده که مراتب 
ارزیابی به موجب ابالغیه های شماره 139۶0۵108۲8۲000۴91 - ۲1 / 1۲ / 139۶به بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراض واصل نشده و ارزیابی قطعیت یافته است و پالک  فوق در اجرای مقررات 
آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات پست بانک نهبندان از ساعت 9 الی 1۲ روز دوشنبه مورخ 1397/3/۲1 در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ ۵70/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از 

تاریخ انتشار: 97/2/25                             سید مهدی پروین محبی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندانتعطیلی در همان ساعت  و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 
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قوی پنجگان توانا را جز
 با مکر نتوان شکست داد 

هرگاه  داشت،  النه  ماری  همسایگی  در  ای  قورباغه 
قورباغه بچه ای به دنیا می آورد، مار آمدی و بخوردی. 

قورباغه با خرچنگی دوست بود.
تدبیری  برادر!  ای  گفت:  و  رفت  خرچنگ  پیش  به 
اندیش که مرا خصمی قوی و دشمنی بی رحم است. 

توان  نه  و  کرد  توانم  می  مقاومت  برابرش  در  نه 
مهاجرت دارم،چرا که اینجا مکانی است خرم و زیبا، 
در نهایت آسایش. خرچنگ گفت : قوی پنجگان توانا 

را جز با مکر نتوان شکست داد. 
در این اطراف راسویی زندگی می کند، چند ماهی بگیر 
و بکش و از جلوی خانه ی راسو تا النه ی مار بیافکن، 
راسو یکی یکی می خورد و چون به مار رسد او را هم 

می بلعد و تو را از رنج می رهاند. 
روزی  کرد.چند  هالک  را  مار  حیله  این  با  قورباغه 
به  دیگر  بار  ماهی کرد،  دوباره هوس  راسو  بگذشت، 
دنبال ماهی در آن مسیر راهی شد، پس قورباغه و همه 
ی بچه هایش را خورد. این افسانه گفته شد تا بدانیم 
که حیله و مکر بسیار بر خلق خدا موجب هالکت است.

برای اینکه با استفاده از ایده های جالب و 
تکنولوژی های نو شرکتی بسازی که بتواند برای 
سال ها نوآوری کند، نیاز به نظم بسیاری داری.

استعداد، دنبال کردن عالقه است.
 هر چیزی که حاضر باشید 

تمرین کنید، می توانید انجام دهید.

چون خواجه نظام در چنان محرم شد
فردوس ز فّر قدمش خّرم شد

چون زآن به حساب سال با هم ضم شد
تاریخ وفات صاحب اعظم شد )ابن حسام خوسفی(

هیچ کس حق ندارد به دیگران دیکته کند که چه چیزی 
را باید درک، خلق یا تولید کنند، بلکه هر انسانی باید 

تشویق شود که خودش، یافته ها و عواطفش را ابراز کند.

 بخل ننگ و ترس نقصان است . و تهیدستی مرد 
زیرک را در برهان ُکند می سازد و انسان تهیدست

 در شهر خویش نیز بیگانه است. )حکمت 3(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

حکمت های نهج البالغه

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

]کتابی[ راست و درست تا ]گناهکاران را[ از جانب خود به عذابی سخت بیم دهد و مؤمنانی 
را که کارهای شایسته می کنند نوید بخشد که برای آنان پاداشی نیکوست. کهف  سوره )۲(

حدیث روز  

چون شخص پیروز در طلب مکوش، و چون انسان تسلیم شده به َقَدر اعتماد مکن ]بلکه با تالش پیگیر و اعتماد و توّکل به خداوند، کار کن[. 
امام حسن مجتبی )علیه السالم(

سبک زندگی

مردی به عظمت زبان پارسی؛ حکیم ابوالقاسم فردوسی
شگفت  تالش  مدیون  فارسی،  زبان  ژرفای  تردید   بی 
حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگ ترین شاعر حماسه سرای ملی 
ایران است. معماری حکیمانه او در برپایی کاخی رفیع از نظم 
در زبان فارسی، چنان استوار قامت افراشته است که در قرون 
و اعصاْر مصون از باد و باران و فرسایش، سرفراز بر تارک 
فرهنگ ایرانی و اسالمی می درخشد و نام بلند آن شاعر گران 
مایه را برای همیشه زنده نگه داشته است.برای بزرگداشت 
مقام این شاعر و سخن سرای نامی، روز ۲5 اردیبهشت ماه 
هر سال، به نام حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است 
تا فرصتی فراهم آید که عالوه بر شناساندن این شخصیت 
بزرگ ادبی به اقشار مختلف مردم، زمینه حفظ این گنجینه و 

میراث غنی در همگان افزون گردد.
زندگی نامه حکیم  فردوسی 

حکیم ابوالقاسم، حسن بن علی طوسی معروف به فردوسی، 
پانزده  در  پاژ  روستای  در  قمری،  هجری   3۲9 سال  در 
کیلومتری شمال شهر مشهد قرار دارد، به دنیا آمد. فردوسی، 
یا  روستا  مالک  دهقانان،  زمان،  آن  در  و  بود  زاده  دهقان 
رئیس شهر بودند و فرزندان ایشان، در پرتو رفاه نسبی ای 
که داشتند، با برخورداری از آموزگاران شایسته، با دانش و 
 اخالق و آشنا به تاریخ و فرهنگ و سنت های ایرانی به بار 
می آمدند. آزادگی، فضیلت اخالقی و پاکیزگی زبان فردوسی، 
حاصل تربیت صحیح خانوادگی اش است. حکیم توس سالها 

برای اثر گران سنگ شاهنامه زحمت کشید. 

شاهنامه بنایی بلند و یادگاری بزرگ
و  مورخ  نویسنده،   ادیب،  مینوی؛  مجتبی  دکتر  مرحوم 
 مترجم اهل ایران درباره بزرگی و عظمت شاهنامه فردوسی 
می گوید: »شاهنامه، بنایی بلند و یادگاری بزرگ است از 
عصر پهلوانی ایرانی، از عصر جمشید و فریدون و کیخسرو 
و رستم گرفته، تا ظهور شاهنشاهی ساسانیان و انقراض آن. 
و  پهلوانی  خواه  موضوع،  و  فکر  نوع  هر  از  کتاب  این  در 
حماسی، خواه عاشقانه و غزلی، خواه اندرزی و تعلیمی، خواه 
رمزی و نغزی، خواه داستانی و اساطیری که بتوان آن را در 

حوزه مفهوم شعر درآورد، موجود است. 
اهمیت شاهنامه از چند بعد گوناگون

مرحوم دکتر مجتبی مینوی، اهمیت شاهنامه حکیم توس 
را از سه نظر برمی شمارد: اول این که شاهنامه در قیاس 
با آثار ملی دیگر ملت ها، اثری سترگ، عظیم و در خور 
افتخار هر ایرانی است؛ دوم این که شاهنامه، تاریخ داستانی 
ایران و حاوی قصه های ملی ایرانیان است و سوم این که 
زبان فارسی، وسیله استحکام ُعلقه اتحاد و ارتباط طوایف 
ایرانی است و شاهنامه فردوسی، چنان مایه و پایه زبان 
فارسی را غنی و محکم کرد که از آن پس، فراموش شدن 
و از بین رفتنش محال بود. از این رو، این کتاْب پایه و بنیاد 

اتحاد قومی ایرانیان به شمار می آید.
فضیلت های اخالقی در شاهنامه

شاهنامه حکیم توس، گنجینه خرد و دانایی است و سراسر 

آن، درس انسانیت و اخالق و فضیلت است. آزادگی و گردن 
فرازی و تسلیم نشدن در برابر ناحق، اصول ثابت انسانی 
است شاهنامه حکیم  پهلوانان شاهنامه  تمامی  اخالقِی  ـ 
ابوالقاسم فردوسی، سرشار از مصرع ها و بیت هایی است 
که اکنون به نام ضرب المثل، در بین مردمان به کار می رود. 

رمز هوشیاری فردوسی
این که شاهنامه را امروز و بعد از هزار سال، حتی ایرانیان درس 
ناخوانده هم می فهمند، دو سبب دارد: یکی این که فردوسی 
آن را به زبان ساده عصر خود سروده است و دوم این که در طی 
هزار سال، ایرانیان مدام آن را خوانده اند و تعبیرات شاهنامه، 
بر سر زبان ها مانده و از گزند نیستی رسته است. شاهنامه، 
شاهکاری مردمی و به زبان مردم روزگار سراینده آن است. رمز 
هوشیاری فردوسی هم در این است که آن را به نثر ننوشته که 
فقط با سوادان معدود آن عصر و قرن های بعد بتوانند آن را 
بخوانند و از آن بهره گیرند. آن را به نظم درآورده تا دست مایه 
کار شاهنامه خوان ها گردد و در خاطرها جای گیرد و در میان 

توده های مردم رواج یابد و تأثیر بخشد.
فردوسی در خارج از مرزهای ایران

از روزی که شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به زبان های 
اروپایی ترجمه شده، با این که دقایق و ظرایف فکری و 
هنرِی شاهنامه در ترجمه به زبان های دیگر انتقال پذیر 
نبوده، و با این که شاهنامه، آیینه فرهنگ ملتی بوده که 
با تمدن ملت های دیگر و آداب و رسوم آن ها فرق های 

اساسی داشته، عظمت شاهنامه و قدرت آفرینندگی فکری و 
هنری فردوسی کار خود را کرده است. ادب شناسان اروپایی، 
پیام های انسانی و لطایف اندیشه فردوسی را نیک دریافته 
اند و آن را از میراث های جاودانِی فرهنگ بشری شناخته 
اند. کسانی، آن را هم پایه بزرگ ترین شاهکارهای ادبی و 
فکری جهان شمرده، و از آن میان، دانشمندانی که از بند 

تعّصب رسته بودند، آن را برتر از همه دانسته اند.
فردوسی در کالم ادب شناس بیگانه

یان ریپکا، دانشمند بزرگ و ادب شناس کشور چک، در 
کتاب تاریخ ادبیات ایران خود، درباره فردوسی می نویسد: 
»فردوسی در سراسر عرصه ادبیات فارسی، چون تهمتن قد 
برافراشته است«. همو در جایی دیگر از همان کتاب، نوشته 
است: »حقیقت مسلم این است که در پهنه گیتی، هیچ ملت 
دیگری دارای یک چنین حماسه با عظمتی نیست که تمام 
تا  اساطیری  تاریک  دوران  از  را،  اش  تاریخی  سنت های 

اواسط سده هفتم در برداشته باشد«.
فردوسی در کالم برتلس

برتلس، خاورشناس بزرگ روس، در مراسم هزاره فردوسی، 
سخن گفت: »مادام که در جهان مفهوم ایرانی وجود خواهد 
داشت، نام پرافتخار شاعر بزرگ هم که تمام عشق سوزان 
قلب خود را به وطن خویش وقف کرده بود، جاوید خواهد 
این  به  با خون دل نوشت، و  را  ماند. فردوسی، شاهنامه 
قیمت، خریدار محبت و احترام ملت ایران به خود گردید«.
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چگونه از مغزمان برای رسیدن
 به موفقیت استفاده کنیم؟

هر مغزی ساختار منحصر به فرد خود را دارد. این عبارت، 
یعنی اینکه شما باید روش  هایی را بیابید که با نحوه  ی 
یادگیری مختص خودتان تناسب داشته باشند. فرایند 
یادگیری و برقراری ارتباط در افراد مختلف متفاوت است. 
در هر سبک یادگیری، از بخش  های مختلف مغز استفاده 
به طور شنیداری  که  مثال، کسانی  به عنوان  می شود. 
چیزی را فرا می  گیرند از شنیدن برای پردازش اطالعات 
استفاده می  کنند در حالی که افراد بصری، برای یادگیری 
متکی بر دیدن هستند. اگر می  خواهید از یک تجربه  ی 
یادگیری، حداکثر استفاده را ببرید بهترین راه این است 

که استراتژی  های یادگیری چند بعدی را پیدا کنید.
واقع،  در  نیست:  دیر  یادگیری  برای  وقت   هیچ 
دانش جدید بر اساس اطالعات موجود در مغز ساخته 
می  شود، بنابراین هر چه بیشتر بدانید به همان اندازه قادر 
به یادگیری بهتر در آینده خواهید بود. به یاد داشته باشید 
که یادگیری، مستلزم کارهای هدف دار و قابل  تکرار است. 
اگر هدفی خاص دارید و می  توانید کارهای قابل  تکرار را 
ترکیب کنید، حافظه تان تقویت می شود و عملکردتان 
بهبود می یابد. رهبران برای رشد خود و زیردستان شان 
می  توانند این روش را به کار گیرند. دیگران را به چالش 

بکشید تا از فرصت  های جدید استفاده کنند.
 فعالیت فیزیکی، برای سالمت روان مفید است: مغز به 
مواد شیمیایی مثل اندورفین نیاز دارد که از طریق ورزش 
شدن  آزاد  باعث  فیزیکی  فعالیت  می  شود.  آزاد  کردن 
عوامل رشد می شود و مغز را به گونه  ای تغییر می دهد که 
از حافظه و مهارت  های تفکر محافظت کند. مهم  ترین 
نکته  این است که ورزش و تمرین های خود را به طور 

مستمر و باثبات انجام دهید. 
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یزابرهشینیبزیر1
دامادوکوکیمسا2
کلسمخسانیگراب3
واایهمنخدوع4
کلاورلاسمهله5
یلیرایراکورا6
لیلیتوبیجرگنس7
وتوسلنرتفابشک8
مرلولسنروتیاو9
تایمیکهلیپنی10
رهاتسورالودی11
شاکهتدهدهرل12
منرتمایرتباوت13
اینکارفانازرا14
رهشیداهتنیرالک15

به یک کارگر خانم جهت کار در غذای 
آماده )شمال شهر( نیازمندیم.

32311717 -09384306497
در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 

همکار و شراکت در کار نیازمندیم.
09158254172

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

تجربه کنید.   09158668002

فرصت ویژه
 بازماندگان از تحصیـل
 برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
 09155612739 
09357787912

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

آگهـی استخـدام
 به افراد ذیل نیازمندیم :
* حسابدار با تجربه کافی

* مسئول فروش مبلمان اداری 
و منزل

) 3dmax طراح )مسلط به *
ساعت تماس:

 8 الی 13و 18الی 20
09151104997
09153518455

32218349

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

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

فروشـی
فروشگاه مانتوی زنانه در بهترین 
موقعیت )مدرس( با فروش باال 

با کلیه امکانات به فروش می رسد.
)به علت مهاجرت( 09361609696

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

اخالق، انصاف، کارخوب2605- 09364782506
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، 

شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690
05632228718

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

غذای آماده برادران خزیمه )شمال شهر( 
کباب کوبیده ،حلیم ، سوپ

بلوار شعبانیه ، وصال جنوبی   32311717
شعبه 2: غذای رز، بین معلم 49-47

32342008
آماده پذیرایی در ماه مبارک رمضان

چند روزی مانده به ماه مبارک رمضان و در این راستا
 خیریه آبشار عاطفه ها برای تهیه سبد غذیی نیازمندان با کمک و عنایت 
شما نیکوکاران ارجمند به میدان آمده تا بتواند دل نیازمندان را شاد نماید. 

بی صبرانه منتظر کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین عزیز هستیم

آدرس: بیرجند، انتهای حکیم نزاری، طبقه فوقانی صندوق انصار المهدی
شماره تماس: 05632233977

شماره حساب بانک ملی 010670157007 
شماره کارت بانک مهر ایران 606373101179102
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خوردن میوه بین وعده های غذایی پیشنهاد می شود. در این زمان 
سیستم گوارشی بهتر عمل می کند و میوه ای که می خورید به 
خوبی هضم خواهد شد. اما این در صورتی خوب است که خیلی به 
وعده غذایی که می خورید نزدیک نباشد. مثال حداقل نیم ساعت 
بعد از وعده غذایی فعلی و نیم ساعت قبل از وعده غذایی بعدی 
میوه بخورید. برای افرادی که دیابت دارند این زمان باید بیشتر 

شود. این افراد باید میوه را حداقل دو ساعت بعد یا یک ساعت 
پیش از خوردن وعده غذایی مصرف کنند. میوه یک میان وعده 
عالی و سالم است، میان وعده ای که کالری زیادی ندارد در عین 
حال سرشار از مواد معدنی، سدیم، پتاسیم و آنتی اکسیدان است. 
میوه کمک می کند با گرسنگی های وقت و بی وقت مقابله کنید. 
خوردن میوه در صبح، هنگامی که هنوز معده خالی است گزینه 

خوبی است. خوردن میوه با صبحانه باعث می شود صبح خود را با 
انرژی بیشتری آغاز کنید.خوردن میوه قبل و بعد از ورزش کردن 
نیز مفید است، قبل از ورزش میوه به بدن انرژی و قدرت می بخشد 
و شما با انرژی بیشتری ورزش می کنید و بعد از ورزش نیز انرژی 
تخلیه شده را به بدن باز می گرداند. اگر اهل ورزش هستید، میوه 

هایی نظیر موز یا انبه را به شما پیشنهاد می کنیم.

بهترین زمان برای خوردن میوه

۷ فرمان 
تا ۱۰۰ سال زنده باشید!

سال  تواند ۴  می  تحرکی  باشید.کم  فعال   -۱
سطوح   -2 بکاهد  فرد  یک  زندگی  دوره  از 
کلسترول خود را کنترل کنید 3- از رژیم غذایی 
کنترل  را  فشارخون   -۴ کنید  پیروی  مناسب 
 ۴۰ تا  را  سکته  خطر  منظم  فشارخون  کنید. 

 درصد و خطر حمله قلبی را تا 2۵ درصد کاهش
 می دهد ۵- وزن مناسب داشته باشید و آن را حفظ 
کنید.چاقی می تواند تا ۴ سال از عمر شما بکاهد 
6- دیابت را کنترل کنید. دیابت؛ خطر فشارخون 
باال، تصلب شرایین، تنگی عروق، بیماری تصلب 
عروق و سکته را افزایش دهد 7- از تنباکو دوری 
کنید. به محض این که از مصرف سیگار خودداری 

کنید، خطر بیماری قلبی و سکته کاهش می یابد.

۱۰ نکته طالیی آب غوره 
  

۱- غوره از نظر طب قدیم ایران سرد و قابض 
است 2- در درمان ورم مخاط دهان و نرمی 
درمان  برای  آب غوره  است 3-  موثر  ها  لثه 
چاقی مفید است ۴- بلوغ دختران را جلو می 
اندازد و قاعده را باز می کند ۵- آبغوره چون 
درمان  برای  است،  پتاسیم  تارتارات  دارای 

سیاتیک و رماتیسم حاد بسیار مفید است 6- 
حرارت و صفرای بدن را دفع می کند و روده 
تقویت  آبغوره  را ضد عفونی می کند 7-  ها 
کننده است 8- برای برطرف کردن ورم گلو  ، 
آب غوره قرقره کنید 9- برای دفع کرم روده 
و تقویت معده باید مدت پنج روز آش آبغوره 
همراه با زیره سیاه مصرف کنید ۱۰- آب غوره 
درمان کننده پا درد و کمردرد نیز می باشد.

دارچین را از یاد نبرید

برابر  در  محافظت   -2 کلسترول  کاهش   -۱
بیماری های قلبی 3- موثر در درمان بیماری 
دهان  بد  بوی  از  جلوگیری   -۴ لنفاوی  های 
۵- درمان سنتی دندان درد 6- درمان سرفه 
دارای  اعصاب 8-  سیستم  آرامش  مزمن 7- 
خواص ضدقارچی، ضد ویروسی، ضد باکتریایی، 

ضد عفونی 9- درمان سنتی زخم معده ۱۰- 
درمان گرگرفتگی در زنان یائسه ۱۱- خواص 
سر  شپش  درمان  در  موثر   -۱2 التهابی  ضد 
از  جلوگیری   -۱۴ مفاصل  درد  کاهش   -۱3
افزایش   -۱۵ خون  پالکت  ناخواسته  تجمع 
سوءهاضمه  درمان   -۱6 بدن  ایمنی  سیستم 
عفونت  کاهش   -۱8 خستگی  کاهش   -۱7
های ادراری ۱9- سرشار از فیبر، آهن و منگنز

سالمت استخوان ها با خوردن قارچ 
  

قارچ نیز همچون بدن انسان در واکنش به نور 
فرابنفش ویتامین D تولید می کند که برای حفظ 
استحکام استخوان ها و کمک به جذب کلسیم 
میزان  که  افرادی  دارد.  اهمیت  بدن  در  بیشتر 
ویتامین D پایینی دریافت می کنند استخوان های 
در  که  افرادی  همچنین  دارند.  شکننده ای 

محیط های سرپوشیده و بسته فعالیت دارند، بیشتر 
در معرض کمبود ویتامین D هستند. قارچ ها منبع 
سرشاری از ریبوفالوین، نیاسین و سلنیوم هستند. 
همکاری  با  که  است  اکسیدانی  آنتی  سلنیوم 
ویتامین E سلول ها را از تاثیرات آسیب رسان و 
امان نگه می دارد.  آزاد در  مخرب رادیکال های 
همچنین مصرف سلنیوم در مردان مسن خطر بروز 
سرطان پروستات را تا 6۵ درصد کاهش می دهد.

خوردنی هایی برای افراد پریشان

۱- پروبیوتیک ها: مواد غذایی تخمیرشده نظیر 
ماست، کفیر و ترشی ها 2- دانه های کدو تنبل: 
این دانه ها منبع غنی اسیدآمینه های موسوم 
میزان  تغییر  به  که  هستند  تریپتوفن   -L به 
سروتونین مغز کمک می کنند 3- بادام و گردو: 
به حفظ سیستم ایمنی بدن در افراد مضطرب و 

پراسترس کمک می کنند ۴- پرتقال: کمبود 
عالئم  تشدید  موجب  تواند  می   C ویتامین 
استرس و اضطراب شود ۵- مواد خوراکی غنی 
افزایش  منیزیم هم موجب  منیزیم: کمبود  از 
استرس می شود، اسفناج، موز، آواکادو و ماهی 
منبع خوب منیزیم. 6- اسیدهای چرب اُمگا-3: 
یا  بروکسل  کلم  سالمون،  نظیر  غذایی  مواد 
کلم فندقی، تخم مرغ و سویا 7- چای بابونه

یادداشت

مسابقات قهرمانی آموزشگاه های خراسان سال 1354 به میزبانی شهرستان طبس  
 داده نما، آوای خراسان جنوبی از راست علی انگشتری )والیبال(، علی قربانزاده )هندبال( ، هوشنگ رفیعی )وزنه برداری( * گردآورنده: سیدحسین اصغری 

تولید ملی و خصومت های داخلی
* عبدالملکی

کرد:  تقسیم  دسته  دو  به  توان  می  را  داخلی  های  خصومت 
با  ارتباط  تولید و در  به فرهنگ  از خصومت ها مربوط  یک دسته 
تولیدکنندگان است و دسته دوم خصومت های داخلی، بحث عدم 

از تولید ملی است. پشتیبانی نظام حقوقی و اجرائی کشور 
یا  تولید  به  مربوط  فرهنگی  بحث  واقع  در  که  اول  بخش  در 
که  شده  انجام  زیادی  مطالعات  است،  تولید  فرهنگی  های  آسیب 
جمع بندی نتایج بخشی از آن مطالعات در این جا بیان می شود.

هایی  نارسایی  و  مشکالت  با  ایران،  در  تولید  فرهنگی،  دربعد 
مربوط  و  تربیتی  این مشکالت، مشکالت  از  بخشی  است.  مواجه 
است.  تولیدکنندگان  و  مردم  اجتماعی  و  فردی  شخصیت  به 
فقدان  پذیری،  مسئولیت  عدم  گریزی،  ریسک  مثل:  مشکالتی 
از  برخی  ها  این  و...  تنبلی  و  مشارکتی  و  گروهی  کار  روحیه 

مشکالت تربیتی است که تولید ایران را زمین گیر می کند.
از  استفاده  در  پایین  وری  بهره  موجود،  مشکالت  دیگر  از 
در  عقالنی  اصول  حاکمیت  عدم  همچنین  است.  تولید  عوامل 
فقدان  گریزی،  قانون  مثل:  تولید  با  مرتبط  های  گیری  تصمیم 
یک  فقدان  توقعات،  توازن  عدم  و  اجتماعی  و  بلندمدت  نگاه 
تولیدی،  گیری  تصمیم  در  شرعی  و  اخالقی  و  اعتقادی  چارچوب 
ایران هستند. مفاهیمی مثل رزق و  اقتصاد  از مشکالت جدی در 
برکت که عقاید اقتصادی اسالمی هستند، متاسفانه تا حدودی در 

اند. ایران مغفول مانده  جامعه 
این بخش، فقدان روحیه کارآفرینی  از مشکالت دیگر در  یکی 
برای  کافی  فنی  دانش  ایران  تولیدکنندگان  از  برخی  است. 
قدرت  از  تعدادی  نیستند،  پذیر  ریسک  گروهی  ندارند.  کارآفرینی 
آخرین  نهایت،  در  و  کنند  نمی  استفاده  خود  نوآوری  و  خالقیت 
های  آموزش  فقدان  شود،  می  مطرح  بخش  این  در  که  مشکلی 

ابعاد فعالیت اقتصادی است. صحیح دینی و علمی در 
نظام  کافی  حمایت  عدم  بحث  داخلی،  های  خصومت  دوم  بعد 
در  کشور  اقتصادی  فضای  متاسفانه  است.  اجرایی  و  حقوقی 
راستای حمایت از تولید ملی نیست و انگیزه کافی را برای تولید و 
تولیدکننده ایجاد نمی کند؛ بلکه اقتصاد و سرمایه ها را به سمت 
فروش  و  خرید  و  بازی  سفته  سمت  به  غیرمولد،  های  فعالیت 
افزوده خاصی  ارزش  آنها  کاالهایی که در جریان خرید و فروش 

ایجاد نمی شود، سوق می دهد.
پس الزم است نظام حقوقی و اجرایی کشور به نحوی اصالح و 
تغییر پیدا کند که این ظرفیت تولید کشور را به فعلیت برساند و از 
معطل ماندن نهاده های تولید و همچنین بهره برداری ناکارآمد و 

استفاده از روش های نامطلوب در تولید، جلوگیری بکند.

امالک و 
مستغالت

واحد های مسکونی بنیادمسکن 
اول حاجی آباد طبقه همکف، 

کامل، دوخواب، شمالی آفتابگیر 
فی: 65 م  09153638297

 60 متر زمین تجاری، 
توحید،2طبقه بنای اسکلت،دارای 

مغازه تجاری،روبروی بازار روز 
فی150م 09198160650

آپارتمان شیک، فول امکانات 
طبقه سوم، سایت اداری

)فروش با تخفیف(
09151609309

فروش زمین مغازه تجاری 
50متر،معصومیه، خیابان تالش، 
آینده دار،دوکله ،قیمت استثنایی

09151609309

فروش 204متر زمین  شمالی،
مهرشهردارای قراردادبنیاد وپروانه 

و امتیازات 
09157230845

فروش ویالیی، امامت
 تمام اسکلت، 240متر زمین 

دوکله ، 2 طبقه
09198160650

فروش ویالیی
خیابان مدرس 

تلفن تماس
09151613831

باغ فروشی
 روستای بهدان

تلفن تماس
09153116358 

جویای کار

 به تعدادی راننده با ماشین 
دوگانه جهت کار در آژانس واقع 

در غفاری با زنگ خور خوب 
نیازمندیم.   09157246276

به یک نیروی ماهر 
جهت کار در کارواش 

نیازمندیم
09159372644  

به یک نفر جهت شیفت عصر 
فروشگاه پوشاک محدوده

 اول معلم نیازمندیم
09156671255

به یک نیروی مرد 
جهت کار درگل فروشی

نیازمندیم
09150815011

به دو نفرکارگر ساده و نیمه ماهر 
 mdf برای کابینت

 نیاز مندیم
09155613235

 

به یک نیروی ماهر
به کارواش 
نیازمندیم.

09155615786

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

 نیازمندیم .
09129150355 

خودرو

فروش پراید87 دوگانه، نقره ای، 
بی رنگ دست اول  

فی: 13/200م 
 09159646081

فروش ماشین
 جک جی 5

شماره تماس 
09330751696

سمند سورن مدل 87،تمام رنگ 
دوگانه، بیمه تا برج 10 

 فی: 13م
09153634205 

سمند دوگانه کارخانه
 مدل 94 یا 95  سفید 

خریداریم
09017021446

فروش ماشین  آردی، دوگانه، ال 
پی جی مدل 84،  سبز یشمی  

با 9ماه بیمه از اول تخفیف 
09153281445

فروش فوری 206  تیپ2 ، مدل 
88، سفید، بدون رنگ، بسیار تمیز 

بیمه4 .97 فی22600م
09159658433

متفرقه

فروش یخچال تمام ویترین 
مغازه مناسب برای پروتئینی
غذا آماده,سوپرمارکت و...

09159632945

 j7core گوشی سامسونگ
درحد آک،1ماه کار، مشکی

فی: 1م مقطوع
09155640643

  

لوازم منزل

 فروش یک تختخواب و درآور 
آینه آرایش، دو کمد بغل 
تخت ،تمیز با رنگ مشکی 

 09151605249

میز ال سی دی بزرگ 
ام دی اف دو کشویه
 250000 تومان
09153636856

فروش یک عدد تلویزیون
 14 اینچ سالم
تلفن تماس:

09361542796 

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 2۰ 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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تداوم ناپایداری ها ی جوی در استان

صدا و سیما-ناپایداری های جوی به شکل وزش باد شدید لحظه ای همراه با گرد و خاک ، رگبار و رعد و برق درخراسان جنوبی ادامه دارد. کارشناس هواشناسی استان گفت: وزش باد شدید 
لحظه ای همراه با گردو خاک تا فردا و ناپایداری ها به صورت رگبار، رعدو برق و احتمال برخورد صاعقه تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. زارعی با بیان اینکه ایجاد رواناب به ویژه در نیمه 
شمالی استان تا پایان هفته دور از انتظار نیست، افزود: دمای هوا امروز نسبی افزایش دارد و از فردا روند کاهشی دما شروع و تا پایان هفته دمای هوا به طور میانگین 4 تا 6 درجه کاهش می یابد.

* همزمان  با   آغاز برداشت جو پیش بینی می شود 59 
هزار تن جو از مزارع زیرکشت این محصول برداشت شود.

*تیم مشاوره ژنتیک سیار اداره کل بهزیستی استان، از 
ابتدای امسال تاکنون به 52 خانواده دارای چند معلول 

خدمات مشاوره ای ارائه دادند.
*مدیرکل دامپزشکی از آغاز طرح تشدید نظارت بر 
مراکز عرضه فرآورده های خام دامی استان در آستانه 

ماه مبارک رمضان خبر داد.
امور خیریه سربیشه مقام نخست  و  اوقاف  *اداره 
استان در اجرای ویژه برنامه های عملیاتی در طول 

سال 96 را کسب کرد.

اخبار کوتاه

بهره مندی 5 هزار و 468 کودک 
ازیک وعده غذای گرم

صدا و سیما - 5 هزار و 468 کودک در روستا مهدها و 
مهدهای حاشیه خراسان جنوبی از یک وعده غذای گرم 
بهره مند شدند. مدیرکل بهزیستی گفت: طرح یک وعده 
غذای گرم از ابتدای سال تحصیلی برای 3 هزار و 522 
کودک در روستا مهدها و هزار و 946 کودک درمهدهای 
شهری مناطق محروم در 5 روز هفته اجرا شد.عرب نژاد 
افزود: سرانه هر وعده غذای گرم 2 هزار تومان در روز 
است که با اعتباری بیش از یک میلیارد و 357 میلیون 
تومان در 120 وعده غذایی بین کودکان دچار سوءتغذیه 
توزیع شد. وی  گفت: کمک به بهبود تغذیه کودکان و 
کاهش فقر غذایی از جمله اهداف اجرای این طرح است.

 “انفاق” یکی از راه های 
انسان سازی است

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه انفاق یکی 
از راه های انسان سازی است، گفت: از راه های وصول 
کمال نیز توجه به فقرا و اکرام فقرا است. به گزارش 

تسنیم، آیت ا... عبادی صبح دیروز در همایش طالیه 
 داران زکات  اظهارکرد: به دلیل اینکه انسان نیازمند 
است خدای متعال سخت افزار و نرم افزار را با توجه 
به نیاز او خلق کرده است و اگر جامعه ای بخواهد بنده 
پرور باشد به زکات، خمس، حج و تولی نیاز دارد.عبادی 
به فقر در جامعه اشاره و تصریح کرد:فقر ساختنی است 
و سرمایه داران بی ایمان فقر را می سازند که چیز خوبی 
نیست و این عارضه نامطلوب بر اساس ظلم عده ای در 
جامعه وجود دارد.وی با اشاره به زکات خاطرنشان کرد: 
زکات دهنده پیش از آنکه زکات گیرنده نیاز دارد زکات 
دریافت کند او نیاز دارد زکات بدهد.نماینده ولی فقیه با 
بیان اینکه یکی از چیزهایی که انساز ساز است انفاق 
است یادآور شد: انسان باید فقیر نواز باشد و اگر ایمان 
باشد همه مشکالت را هضم می کند.عبادی با بیان 
اینکه کمبود اصلی انسان، کمبود ایمانی است اظهار 
کرد: انسان تا به مال دل بستگی داشته باشد دل بسته 
به خدا نیست چراکه انسان مال و کار حالل را به خاطر 
خدا دوست دارد.وی یکی از راه های وصول کمال را 
توجه به فقرا و اکرام فقرا عنوان کرد و افزود: انفاق 
یک نیاز است و پیش از آن که برای انفاق گیرنده 
نیاز باشد برای انفاق دهنده نیاز است.عبادی خطاب 
به طالیه داران زکات استان بیان کرد: شما   پیامتان را 
که پیام دین است به مردم می رسانید و مردم را در این 

پیام الهی کمک نرم افزاری می کنید.

نیازمند 10 میلیون تومان  اعتبار 
برای تنها  استخر دانش آموزی استان

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از نیاز 
10 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل استخر شنای 
استاندارد دانش آموزی استان خبر داد. به گزارش 
تسنیم، المعی با بیان اینکه 344 نفر از فرهنگیان 
استان در آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس ایران 
در خارج از کشور شرکت کردند، اظهار کرد: 261 
مرد و 83 زن در 12 رشته تدریس و 6 رشته اجرایی 
و اداری در این آزمون شرکت کردند.المعی گفت: 
بیرجند با 7 معلم بیشترین مأمور در مدارس ایرانی 
خارج از کشور را دارا است و شهرستان های فردوس 
با 4 نفر، طبس با 3 نفر و قاین و نهبندان با 2 نفر در 

رتبه های بعدی قرار دارند.

جمع آوری بیش از دو میلیارد 
تومان زکات در خراسان جنوبی

)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  ایسنا-مدیرکل 
خراسان جنوبی گفت: طی سال گذشته دو میلیارد و 
600 میلیون تومان زکات در استان جمع آوری شده 
است. سلم آبادی،دیروز در همایش طالیه داران زکات 
خراسان جنوبی، اظهار کرد: هدف از تشکیل کمیته 
امداد، مشارکت مردم در رفع فقر و زنده نگه داشتن 
فرهنگ خیرخواهی و خیر اندیشی بوده است وی 
اظهار کرد: مجموع کمک های مردمی طی سال 
گذشته در تمامی بخش ها 34 میلیارد تومان بوده که 
از این میزان هشت درصد آن سهم زکات بوده است.

دوره های آموزش ارتقای سالمت 
همگانی در بیرجند برگزار می شود
از  جنوبی  خراسان  اجتماعی  تأمین  درمان  مدیر 
برگزاری دوره های آموزش ارتقای سالمت همگانی در 
بیمارستان شهید رحیمی بیرجند خبر داد و گفت: حدود 
2 سال است برنامه مستقیم آموزش به بیمه شدگان 
را آغاز کردیم. به گزارش تسنیم، فیروزی دیروز  در 
سالمت  ارتقای  آموزش  دوره های  برگزاری  حاشیه 
همگانی که در بیمارستان شهید رحیمی بیرجند برگزار 
شد، اظهار کرد: این برنامه از یک فراخوان وسیع برای 
شناسایی تمام افرادی که دچار دیابت بوده و مستمری 
اجتماعی هستند،  تامین  بازنشسته سازمان  یا  بگیر 
آغاز شده است. وی بیان کرد: در این راستا برای این 
افراد 3 جلسه گروهی بسیار بزرگ ترتیب دادیم و از 
تا  کردیم  دعوت  مربوطه  تخصصی  رشته  اساتید 
هم برای دارو، هم برای مراقبت و هم برای تغذیه 
دوره آموزشی ارائه دهند. وی از برگزاری دوره های 
آموزش ارتقای سالمت همگانی در بیمارستان شهید 
رحیمی بیرجند خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از 
برگزاری این دوره ها این است که با افزایش آگاهی 
و  تغذیه  بهداشتی،  به مسائل  نسبت  بیمه شدگان 
مسائل مربوط به بیماری ها زمینه افزایش سالمت 
به  افراد  این  که  طوری  به  کنیم  فراهم  را  آنان 
خدمات درمانی کمتر نیاز پیدا کنند.مدیر درمان تأمین 
اجتماعی خراسان جنوبی یادآور شد:برگزاری دوره های 
آموزش ارتقاء سالمت از جهت حفظ سالمت جامعه 
است. ارزشمند  درمان  بخش  هزینه های  وکاهش 

بهسازی خیابان جمهوری با بهره گیری 
از معماری بومی انجام می شود

شهردار گفت: در صورت تصویب شورای اسالمی 
شهر بیرجند، بهسازی خیابان جمهوری با معماری 
گزارش  به  شود.  می  انجام  جاری  سال  در  بومی 
مهر، جاوید  با اشاره به طرح هایی که برای بهسازی 
پیاده راه های شهر در نظر گرفته شده، گفت: خیابان 
جمهوری به عنوان یکی از قدیمی ترین خیابان های 
این شهر از شاخص های منحصر به فردی برخوردار 
می باشد که متاسفانه مورد کم توجهی قرار گرفته 
است. وی افزود: آنچه در دستور کار شهرداری قرار 
دارد، احداث پیاده راه های بزرگ در دو طرف سمت 
پیاده  به  کندرو  مسیرهای  کردن  اضافه  با  خیابان 
روهای قبلی و بهسازی و نوسازی این پیاده راه ها در 
فاز اول از پل دژبان تا میدان امام حسین)ع( خواهد 
بود. جاوید درباره فاز دوم این طرح اظهار کرد: در 
فاز دوم جداره سازی فضاهای تجاری اطراف این 
مالکین  با همراهی  امیدواریم  باشدکه  خیابان می 
ذینفع انجام شود. شهردار گفت: در صورت اجرای 
این پروژه یکی از زیباترین فضاهای اجتماعی در 
شهر بیرجند ایجاد خواهد شد که باعث رونق تجاری 

و سرزندگی شهری می شود.

آموزش پلیس استان البرز
 توسط  مربی پارکور خراسان جنوبی

اعزام شد.  البرز  به  پارکور خراسان جنوبی  مربی 
به  پارکور  ورزشی  انجمن  مدرس  اکبرزاده  علی 
دعوت فرماندهی یگان ویژه کشور به استان البرز 
اعزام شد تا به مدت 10 روز فنون رشته پارکور را 

به پلیس استان البرز آموزش دهد.

معلول بیرجندی نفر اول
 مسابقات سنگ نوردی کشور

پنجمین  در  بیرجندی  نورد  سنگ  پدید  الهام 
دوره مسابقات سنگ نوردی قهرمانی معلوالن 
کرد.  کسب  را  اول  مقام  کشور  جانبازان  و 
قهرمان  پیاپی  سال  دومین  برای  پدید  الهام 
مسابقات پاراکالیمینگ کشور شد و بر سکوی 
گرفت.  قرار  مسابقات  از  دوره  این  قهرمانی 
جانبازان  سنگ نوردی  مسابقات  دوره  پنجمین 
بانوان، روز گذشته  و معلوالن کشور در بخش 

در تهران برگزار شد.

حضور اسکیت باز بیرجندی 
در تست انتخابی تیم ملی اسکیت

تیم  تست  در  برای شرکت  مقدم  احمدی  منیب 
ملی فری استایل انتخابی مسابقات جهانی هلند 
آباد  نجف  در  امروز  مسابقات  این  شد.  دعوت 

اصفهان بین 19 بازیکن برگزار می شود.

تازه های ورزشی استان 

نشست  از  صباحی  چند  هنوز  اصغری- 
در  ورزش  نظران  صاحب  با  آوا  روزنامه 
در  ورزشی  جامعه  رنگ  بی  نقش  با  رابطه 
است  نگذشته  ورزش  دار  سکان  انتخاب 
موفق   مدیران  از  سرپرست  مهران  که 
دستگاه ورزش پایتخت با حکم سلطانی فر 
و  ورزش   مدیریت  دار  ورزش،عهده  وزیر 
جوانان استان شد. مهمان تازه وارد ورزش 
در  هایی  موفقیت  نیز   84 سال  در  استان 
بدنی  تربیت  کل  اداره  اولین  اندازی  راه 
تاسیس  تازه  استان  در  جنوبی  خراسان 
ریاست  او  کاری  سوابق  در  است.  داشته 
های  فعالیت  بر  هماهنگی  و  نظارت  گروه 

اداری کل  مناطق  و  ها  ورزشی شهرستان 
ورزش جوانان استان تهران * ریاست دفتر 
به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  بازرسی، 
عملکرد(  مدیریت  دفتر  )رئیس  شکایات 
مرکز  *کارشناس  تهران  ورزش  کل  اداره 
)دفتر  ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور 
 * آموزش(  و  تحقیقات  ریزی،  برنامه 
ملی  نمونه  کارشناس  عنوان  به  انتخاب 
سال 87 سازمان تربیت بدنی* دبیر کمیته 
تهران   بدنی  تربیت  کل  اداره  وری  بهره 
و  علمی  کمیته  در  عضویت  همچنین 
وزارت  معاونت سالمت،  در  اجرایی ورزش 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ریاست 

هیئت ورزش های همگانی استان خراسان 
جنوبی و دبیری مجمع هیئت تربیت بدنی 
خراسان جنوبی  به چشم می خورد.انتخاب 
ورزش   وزارت  بدنه  از  سرپرست  مهران 
نظران  صاحب  بین  را  هایی  امیدواری 
دلسوز  مدیری  دنبال  به  که  استان  ورزش 
، متخصص و فراتر از مسائل جناحی بودند 
مدیر  برای  موفقیت  آرزوی  با  کرد.  ایجاد 
از  امیدواریم  استان  بدنی  تربیت  کل جدید 
اتحاد و  پویایی،  این پس شاهد شکوفایی، 
به  دادن  و سامان  و سر  همدلی، همکاری 
گیر  گریبان  مشکالت  و  مسائل  و  اوضاع 

اداری و دستگاه ورزش استان باشیم.  

با  زنان  افزایی  توان  ملی  طرح  کاری- 
عنوان  با  کارآفرینی  و  وکار  کسب  رویکرد 
سراسر  در  من«،  کار  و  کسب  »مسیر 
صاحب  جوانان  از  نفر   100 برای  کشور 
برگزار  جنوبی  خراسان  در  همزمان  و  ایده 
و  پروژه طرح  مدیر  براتی،  ناصر  شود.  می 
کارآفرینی  توسعه  بنیاد  مدیره  هیئت  عضو 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  جوانان،  و  زنان 
مخاطبان  سازی  آگاه  هدف  با  طرح  این 
های  فرصت  و  اقتصادی  های  مزیت  از 
راه  فرآیند  با  بومی،آشنایی  کار  و  کسب 
برای  ترغیب جوانان  و  وکار  اندازی کسب 
ورود به عرصه ی کارآفرینی اجرا می شود.

افزایی  توان  ملی  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
کارآفرینی  و  وکار  کسب  رویکرد  با  زنان 
و  زنان  امور  معاونت  مشترک  همکاری  با 

امور  مدیریت  جمهوری،  ریاست  خانواده 
بنیاد  و  ها  استانداری  خانواده  و  بانوان 
عملیاتی  جوانان  و  زنان  کارآفرینی  توسعه 
می شود، اظهار کرد: در این طرح 100 نفر 
از جوانان عالقه مند هر استان، شناسایی و 
 در سه روز از خدمات آموزشی و مشاوره ای

طرح بهره مند می شوند. مدیر پروژه طرح 
ها استان  بانوان  ویژه  این طرح  داد:   ادامه 

هر  سهمیه  از  درصد   30 حداکثر  و  است 
مندی، عالقه  و  نیاز  حسب  بر   استان 

به مردان اختصاص پیدا می کند. 
کنندگان  شرکت  شرایط  مورد   در  براتی  
بودن  رایگان  به  اشاره  با  طرح  این  در 
عالقه  جوانان  افزود:  شده   ارائه  خدمات 
مند به خویش فرمایی، جوانان صاحب ایده 
دارند می  پا  نو  و جوانانی که کسب و کار 

توانند در این طرح شرکت کنند.وی با بیان 
اینکه شرط سنی شرکت کنندگان 20 تا 40 
سال است،  ادامه داد: ثبت نام در این طرح، 
 www.foundationed.irصرفا ازطریق سایت 
بین  از  نهایی  مخاطبان  و  شود  می  انجام 
ثبت نام کنندگان انتخاب می شوند. براتی، 
به خدمات ارائه شده در طرح اشاره و ادامه 
داد: افراد با شرکت در این طرح می توانند 
زمینه  در  هایی  آموزش  دریافت  بر  عالوه 
و  کار  و  کسب  های  فرصت  جستجوی 
و  کسب  مدل  بوم  یابی،  ایده  کارآفرینی، 
کار و ترسیم نقشه راه با الگوی کارآفرینان 
مشاوره  خدمات  از  و  شده  آشنا  نیز  موفق 
ایده  فردی و گروهی جهت تجاری سازی 
خود بهره مند شوند. به گفته وی بعد از ماه 
خواهد  برگزار  روزه  سه  پکیج  این  رمضان 

شد  و زمان و مکان دقیق ان با هماهنگی 
 مدیر کل بانوان و امور خانواده استانداری ها

خواهد  اعالم  کشور  های  استان  تمام  در 

نهایی  زمان  است،  ذکر  به  الزم  شد. 
انتخاب  نام و  از ثبت  برگزاری رویداد پس 
متقاضیان تعیین و اطالع رسانی می شود.

دبیرخانه  هماهنگی  مسئول  غالمی- 
خراسان جنوبی  اجتماعی  آسیب های  علمی 
بانوان  ویژه  شاد  بانوی  اردوی  گفت: 
علمی  دبیرخانه  همت  به  دار  خانه 
جنوبی  خراسان  اجتماعی  آسیب های 
پیرو  کرد:  اظهار  محمودی  شد.  برگزار 
دفتر  و  جهاددانشگاهی  تفاهم نامه  انعقاد 
عنوان  با  استانداری  اجتماعی  و  فرهنگی 
بزنیم”  حرف  افسردگی  مورد  در  بیا   “
 30 از  بیش  شرکت  با  شاد  بانوی  اردوی 
شد. برگزار  اردیبهشت   23 یکشنبه  نفر 

اطالعات  افزایش  وی،  گفته  به 
و  شهر  تاریخی  بناهای  به  نسبت 
از  دارویی  گیاهان  دانستنی های 
بود.  اردو  این  برنامه های  جمله 
علمی  دبیرخانه  هماهنگی  مسئول 
اظهار  خراسان جنوبی  اجتماعی  آسیب های 
کرد: این طرح به عنوان سیاستی تشویقی 
شرکت  ویژه  کتابخوانی،  ترویج  برای 
سوی  به  »کتابخوانی  مسابقه  کنندگان 
آن،  بر  عالوه  که  شد  برگزار  آرامش« 

سرپرست  )بانوان  امداد  کمیته  مددجویان 
دارای  بهزیستی)مادران  و   ) خانوار 
مند بهره  اردو  این  از  نیز  معلول(   فرزند 

علمی  دبیرخانه  هماهنگی  مسئول  شدند. 
با  خراسان جنوبی  اجتماعی  آسیب های 
آشنایی  اردو  این  برگزاری  اینکه  بیان 
در  استان  گردشگری  جاذبه های  با 
به  را  نشاط  و  شادی  روحیه  ایجاد  کنار 
نظرسنجی  طبق  افزود:  دارد،  دنبال 
از  حاضران  رضایتمندی  شده،  انجام 
خواستار  و  بود  باالیی  سطح  در  طرح 
بودند. ها  برنامه  از  گونه  این  تکرار 

اردو  این  اجرای  در  کرد:  بیان  محمودی 
علمی  دبیرخانه  شعار  تحقق  دنبال  به 
 “ عنوان  با  استان  اجتماعی  آسیب های 
دست  برآید،  دست  ز  گر  که  آنم  سر  بر 
هستیم.  “ سرآید  غصه  که  زنم  کاری  به 

بانوان  فعال  حضور  شاهد  شد:  یادآور  وی 
خانه دار در این اردو بودیم که این استقبال 
افزایش  در  بانوان  رغبت  دهنده  نشان 
است.  زندگی  در  شادابی  و  نشاط  روحیه 

مسافر  نقل  و  دفتر حمل  مدیرکل  حسینی- 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان 
آنجایی  از  استان  این  : در  کشور عنوان کرد 
که به دلیل رفتارها، تصادفات بیشتری رخ داده 
است، به دنبال ایجاد اقدامات ایمنی فراتر از 
استاندارد جاده ای هستند، و گرنه جاده ای که 
 استاندارد نباشد، از ابتدا بهره برداری نمی شود.

مسافر  خدمات  ارتقای  جلسه  دیروز  صبح 
منطقه شرق کشور به میزبانی خراسان جنوبی 
استان  نقل  و  و حمل  راهداری  کل  اداره  در 
برگزار شد. حمیدرضا شهرکی ثانوی مدیرکل 
دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای کشور در حاشیه جلسه، 
به سامانه سپهتن که مشترک بین پلیس راه 
و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در 
حال اجراست، اشاره کرد و افزود: این سامانه 
فنی،  مباحث  جمله  از  گوناگون  موضوعات 
پشتیبانی و اجرایی را دنبال می کند. وی با بیان 
این که بیشتر این سامانه را به عنوان سامانه 
اما می  ای نظارتی می شناسند، اضافه کرد: 
توان از آن اطالعات مختلفی برای کمیته فنی 
در حوزه بهره برداری برای مستقبلین و خانواده 
و  ناوگان  مالکان  همچنین  داد،  ارائه   مسافر 

سرمایه گذاران نیز می توانند از این اطالعات 
استفاده کنند. شهرکی ثانی با تاکید بر این که 
و  ارتقا  اطالعات  این  تا  هستیم  این  بدنیال 
هوشمند شوند، تصریح کرد: تمام اتوبوس ها 
سامانه سپهتن دارند و اتوبوس های بدون این 

سامانه امکان تردد ندارند. مدیرکل دفتر حمل 
و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل 
ناوگان  نوسازی  کار  انجام  از  کشور،  جاده ای 
مسافری از منابع سازمان سخن گفت و یادآور 
شد: هر هفته به استان ها لیست قراردادها ، 

نحوه تسهیالت ، تعداد تعهدات و بازپرداخت 
پروژه  اعالم می شود. همچنین یک   ... و  ها 
در حال  ریاست جمهوری  به همت  نوسازی 
انجام است که در صورت اجرایی شدن قیمت 

تمام شده ناوگان به صرفه تر خواهد شد.

عمر مینی بوس ها اوضاع خوبی ندارد 
شهرکی با بیان این که میانگین عمر مینی بوس 
ها در استان مشابه کشور اوضاع خوبی ندارد و 
در  داد:  ادامه  هستیم،  آن  نوسازی  دنبال  به 
 اتوبوس میانگین کشوری 10.3 سال و این جا
ای  کرایه  سواری  در  البته  است،  سال   10.7
سال  یک  جنوبی  خراسان  در  عمر  میانگین 
پایین تر است.وی با اشاره به این که ظرفیت 
درصد   50 اتوبوسی  بخش  در  کشور  اشغال 
است، خاطرنشان کرد: طی سال های گذشته 
شده  بیشتر  صندلی   25 های  اتوبوس  تعداد 
است، همچنین به دنبال تغییر تعریف ناوگان 
هستیم زیرا که تقاضا برای اتوبوس های دارای 
15 صندلی برای افزایش کیفیت خدمات بیشتر 
شده است.وی در ادامه سهم کشته ها ناوگان 
عمومی از تمام کشته های کشور را فقط 5 
درصد عنوان کرد و گفت: بر اساس همکاری 
با پلیس راه شناسایی نقاط حادثه خیز راه ها در 
حال انجام است. وی عنوان کرد: سهم کشته 
ها ناوگان عمومی از تمام کشته های کشور را 
بر اساس  فقط 5 درصد عنوان کرد و گفت: 
همکاری با پلیس راه شناسایی نقاط حادثه خیز 

راه ها در حال انجام است.

مصوبات خوبی برای حمایت  از هیئت 
علمی دانشگاه  ها در قانون ایجاد  شده

با  بودجه  قانون  در  گفت:  بهداشت  وزیر  مشاور 
توجه به جایگاه هیئت علمی و با توجه به اینکه 
در  بوده  وابسته  انسانی  علوم  به  کشور  توسعه 
ماده 6 و 12 که در مورد حقوق صحبت می کند 
مصوبات خوبی داشته ایم. به گزارش فارس، امین  
لو صبح دیروز در یازدهمین جشنواره دانشگاهی 
بیرجند،  پزشکی  علوم  دانشگاه  مطهری  شهید 
اظهار کرد: در زمینه امور سالمت کارهای بسیار 
مهمی در بیرجند انجام شده که نتیجه و نمود اجرای 
طرح تحول سالمت بوده است. وی اضافه کرد: در 
قانون بودجه با توجه به جایگاه هیئت علمی و با 
توجه به اینکه توسعه کشور به علوم انسانی وابسته 
بوده در ماده 6 و 12 که در مورد حقوق صحبت 
هیئت  برای  و  داشته ایم  خوبی  مصوبات  می کند 
علمی در زمینه پاداش، تعیین میزان حقوق و مالیات 

مصوبات خوبی وجود داشته است.

راهکار کاهش آمار باالی تصادفات جاده ای استان :  

اقدامات ایمنی فراتر از استاندارد جاده ای

“مهران سرپرست” به عنوان ششمین مدیر کل ورزش استان معرفی گردید

برگزاری طرح ملی توان افزایی زنان با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی در استان 

اردوی بانوی شاد برگزار شد
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امام علی علیه السالم فرمودند:
حاِب، فانتَِهُزوا فَُرَص الَخیِر؛ الُفرَصُة تَُمرُّ َمرَّ السَّ

فرصت، چون ابر می  گذرد. پس، فرصتهای کار خوب را غنیمت شمرید.
)نهج البالغه: حكمت 21(

 

شب هاي باصفاي رمضان 96 در توانبخشي حضرت علي اکبر)ع( به روايت تصوير

در ماه مهماني خدا ، مهمان فرشتگان زميني اش باشيد
 همشهریان نیکوکار پیشاپیش ضمن تبریک فرارسیدن بهار مؤمنان 

 ماه مبارک رمضان 
مؤسسه خيريه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بيرجند بر اساس سنت 
حسنه هر ساله و استقبال فراوان بندگان خاص خداوند ، امسال نیز با اعالم 
 آمادگی در برگزاری و ميزبانی مجالس معنوی، مذهبی )قرآن ، دعا(
به صورت خانوادگی، هيئتی، سازمانی و... شما مردم فهیم را به خلق 
عبادت های عاشقانه در کنار 400 فرشته خود دعوت می کند؛ امید است 

آرامش دین و آخرت مان را به همراه داشته باشد.

هم اکنـون رزرو کنيـد 
 32252050-056 )ساعات اداری( و  09151637231 )در طول شبانه روز(

شماره حساب های مؤسسه: بانک ملی 0105625232002
بانک کشاورزی 48988685        کارت پاسارگاد 5022291900043355

»پايگاه سيار مؤسسه با شماره 09153636314 آماده دريافت نذورات، اهدای 
 هزينه های وليمه و کمک های غيرنقدی شما خوبان در هر ساعت از شبانه روز می باشد.

روابط عمومی مؤسسه خيريه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بيرجند


