
شنبه 29  اردیبهشت  1397    *  3  رمضان  1439     *  19 می  2018   

معلوم نیست اروپایی ها بتوانند 
مانع فروپاشی برجام شوند

صفحه 8

بعضی، مسائلی مانند آتش  زدن 
پرچم را مدام  بهانه می کنند

صفحه 8

برخی جریان های سیاسی 
گرفتار جاهلیت  شده اند

صفحه 8

آزادی فلسطین سنت
الهی است

صفحه 8

بازاریابی محصوالت 
استان با برند معتبر

 مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی بیرجند
استان  های  دانشگاه  رسالتهای  از   
را بایستی ارتباط موثرتر با صنایع و 
یابی  عارضه  و  فعال   های  شرکت 
فعالیت های آنها دانست که ماحصل 
آن ارائه راهکارهای موثر جهت بهبود 
این فعالیت هاست   یکی از مسائل 
جدی که  در اکثر شرکت ها و تعاونی 
های تولیدی و خدماتی استان به چشم 
بازاریابی  نگاه  در  ضعف  خورد،  می 
جذب  را  بازاریابی  است.  فروش  و 

مشتریان ...) ا د امه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*دکتر اسماعیل هداوندی

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره  4071

7بررسی نشاط  اجتماعی  در بیرجند 4جذب گردشگر براي خراسان جنوبي با زبان قلم 7جوانان از آرمان و ارزش های شهدا دفاع کنند

لی
کما

س :
عک

شهر تبدیل به یک کارگاه 
عمرانی شده است 

توسعه ورزش همگانی از اولویت های 
وزارت ورزش و جوانان است

معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه توسعه ورزش همگانی  از اولویت های وزارت ورزش 
و جوانان است، گفت: باید امکان ورزش را برای همه مردم فراهم کنیم که نیازمند همکاری همه 
بخش ها است. احمدی  در آیین تکریم و معارفه مدیران کل قدیم و جدید ورزش و جوانان خراسان 

جنوبی، گفت: ورزش تاثیر بسیار مهمی...) ادامه در صفحه 7(

دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با هنرمند 
پیشکسوت خوشنویسی/ 7

تجلیل از روابط عمومی های دستگاه های اجرایی بیرجند  / 7

ش
کاو

س:
عک

    صفحه 7

برادر گرامی
 جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی 

انتصاب جناب عالی را به سمت  فرمانـدار شهرستان قایـن
 تبریک عرض نموده، امید آنکه مردم فهیم قاین از تجارب ارزنده

 و مدیریت فوق العاده شما به نحو احسن بهره مند گردند.

سرهنگ نیک و خانواده

به مناسبت سومین روز درگذشت                      

مرحومه فاطمه یزدان شناس
)بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی

همسرحاج محمد زمانیان(
مراسمی امروز شنبه 97/2/29 از ساعت ۵ الی ۶ بعدازظهر 

در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( بر گزار می گردد 
حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: یزدان شناس، زمانیان وفامیل وابسته

 به منظور اجرای هرچه بهتر دستورالعمل تعیین صالحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ،
 پشتیبانی و فنی مهندسی ) دستورالعمل شماره 14971 مورخ 88/2/19 ( و در جهت نظارت 
و ایجاد وحدت رویه در تشکیل پرونده ها و جلوگیری از اتالف وقت با ایجاد بانک اطالعاتی 
جامع و کارآمد شرکت های خدماتی ))سامانه اخذ گواهینامه تایید صالحیت و رتبه بندی 

شرکت های خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی (( تهیه و آماده بهره برداری می باشد. 
  www. Ccsrs.ir  بدین وسیله لزوم ثبت نام و پیگیری اخذ گواهینامه از طریق سامانه به آدرس
)عدم پذیرش هرگونه مستندات و مدارک به صورت دستی( از تاریخ 1397/03/01 به اطالع 

تمامی شرکت های فعال سطح استان می رساند.

روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

اطالعیــه

بهشت گمشده بیرجند: باغی فروشی در 3۵ کیلومتری بیرجند بخش مرکزی )بهدان(، 
 دارای 12 سهم آب از یک قنات و 12 سهم آب از یک چشمه و 2 سهم آب از یک کاریز ،
 دارای بیش از 1۵00 درخت میوه از ۵ ساله تا 80 ساله با پیوندهای خارجی و از انواع میوه، 
مساحت باغ بیشتر از 7000 متر می باشد. دارای استخر 90000 لیتری شخصی و خانه 
مسکونی 70 متری با چشم اندازی بسیار جذاب، جهت فروش  و یا معاوضه با ماشین و ملک  
قیمت: 9/000/000/000 ریال )با خریدار واقعی کنار می آییم( 091۵2۶84874 - 091۵7۵۵7003

جناب آقای بهروز کالنتری
مدیر محترم شعب بانک صادرات خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت مدیریت شعب بانک صادرات 
خراسان جنوبی که موید تجربه و تخصص شما در امر مدیریت بانکداری می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس مرتضی یزدان شناس
عضو محترم هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تالم درگذشت خواهر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تان
 تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای شما 

و سایر بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی - بیمارستان ایران مهر

جناب آقای مهندس محمد خوشنام
عضو محترم هیئت مدیره انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان

با کمال تاثر و تالم درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده 
برای آن مرحوم علو درجات و برای جناب عالی و خانواده محترم صبر و شکیبایی 

از درگاه ایزد توانا خواستاریم.

انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس یزدان شناس
ریاست محترم اتاق اصناف مرکز استان
با نهایت تاسف و تألم درگذشت خواهر گرامی تان 

را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، شادی روح آن مرحومه 
و تسلی خاطر بازماندگان را آرزومندیم

مدیریت و پرسنل نمایندگی سایپا 153 بیرجند - فوالدی

جناب آقای مهندس محمد خوشنام
                                    

نایب رئیس محترم هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده 
غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس مجتبی انصاری 
حضور موثر و تالش های ارزنده جناب عالی در مدیریت صادقانه و 
خالصانه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
 بیرجند که از درایت، جدیت و شخصیت واالی شما منشأ گرفته است
هیچ گاه از خاطر ما فراموش نخواهد شد. ضمن آرزوی موفقیت 
شما در مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند  
بدینوسیله مراتب قدردانی همکاران تان را پذیرا باشید. بدون شک زین پس ، تفکر بزرگی که 

شما در این مجموعه به یادگار گذاشته اید، قدم به قدم ما را پیش خواهد برد. 
 جمعی از همکاران تان در سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

جناب آقای  مهندس محمد خوشنام 
عضو محترم  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیزسفرکرده علو درجات

و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.    

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

 به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی می رساند:
جلسه مجمع عمومی سالیانه سازمان روز سه شنبه 97/03/1 راس ساعت17:00 در محل سالن غدیر 

واقع در خیابان پاسداران برگزار می شود. لذا از تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به عمل می آید راس 
موعد مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- بررسی و تصویب عملکرد مالی  سال96)تفریغ بودجه سال96( 2- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی 
سال97 3- تعیین درصد دریافتی سازمان از محل ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده به اعضا، مطابق 

ماده37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 4- تصمیم گیری در خصوص ساختمان اداری سازمان
5- سایر موارد

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(

امسال نیز همچون سنوات گذشته با 

شله مشهدی مخصوص پارس 
در خدمت همشهریان محترم خواهیم بود.

ضمنا آماده پذیرایی از ضیافت های افطاری شما می باشیم

آدرس: سه راه معلم، روبروی بیمارستان بوعلی
سالن پذیرایی پارس     32218420 غذای آماده جوجه طالیی 

شله مشهدی )درجه یک(
سوپ جو مخصوص جوجه طالیی، شله زرد

در ایام ماه رمضان افطار تا سحر میزبان سفره های گرمتان هستیم

آدرس: بلوار توحید نبش توحید 11 
32450033 - 32441755 همراه : 09157565201 با مدیریت : اسدزاده

با نهایت تاسف درگذشت

 پیشکسوت ورزش استان 

شادروان حسین خورشیدزاده
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم
 امروز ساعت4 الی ۵  بعدازظهر از محل سالن اجتماعات آرامستان 
)غسالخانه( برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های:  خورشیدزاده، قیروانی و سایر بستگان
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واکاوي طرح ازدواج دختران بدون اذن پدر

سهيال جلودارزاده نماينده تهران با اشاره طرح ازدواج دختران بدون اذن پدر، گفت: ازدواج دختران بدون اذن پدر مسئله عمومي کشورمان نيست و ممکن 
است در مورد درصد کمي از دختران کشور اين مسئله صدق کند و مورد نياز باشد. منتها همان درصد کم هم دوست ندارند در حالت قهر و نافرماني از پدر و 
مخالفت با خانوادشان ازدواج کنند. تصويب طرحي  مي تواند به پدرها کمک کند تا خودشان را با خواسته هاي فرزندانشان تنظيم کنند. 

بازاریابی محصوالت استان
 با برند  معتبر 
* دکتر اسماعيل هداوندی 

جدی  مسائل  از  يکی   ... اول(  از صفحه  مقاله  سر  )ادامه 

توليدی  های  تعاونی  و  ها  شرکت  اکثر  در  که  
ضعف  خورد،  می  چشم  به  استان  خدماتی  و 
را  بازاريابی  است.   فروش  و  بازاريابی  نگاه  در 
جذب مشتريان جديد با ارائه ارزش باالتر و حفظ 
آنها  رضـايت  جلـب  وسيله  به  فعلي  مشتريان 
مشتری  از  بازاريابی  بنابراين  و  اند  کرده  تعريف 
شروع  بازار  های  خواسته  و  ترجيحات  درک  و 
می شود و اين در حالی است که اکثر شرکتهای 
استان چنين نگاهی ندارند و در بسياری از موارد 
بدون تحقيقات بازار و اينکه مشتری چه چيزی 
های  برداشت  مبنای  بر  صرفا  و  خواهد  می  را 
بعد  و  کنند  می  توليد  را  محصولی  خود،  ذهنی 
بدنبال فروش آن در بازارها می روند که باتوجه 
ناموفق  عمدتا  دارند  هوشمندی  رقبای  اينکه  به 
بوده و بازار را به رقبای استانهای ديگر واگذار می 
 نمايند. وجود يک نگاه درست بازاريابی است که 

می تواند به خلق يک برند قوی بيانجامد. 
است  تصاوير  از  ای  مجموعه  برند  يک 
از  را  شرکت  يک  خدمت  يا  محصول  که 
برند  کند.  می  متمايز  آن  رقبای  پيشنهادات 
برای  بستری  و  مشتری  کلی  تجربه  نماينده 
فعاليت  تمام  زيرا  است  شرکتها  استراتژی 
برند  با  است  درگير  آن  در  شرکت  که  هايی 
تمام  که  است  برند مخزنی  بود.  مرتبط خواهد 
می  ارائه  مشتری  به  شرکت  که  ارزشهايی 
فعاليت  بنابراين  و  گيرد  می  قرار  آن  در  دهد 
قوی،  برند  و  درست  بازاريابی  نگاه  يک  بدون 
تواند  نمی  که  است  مخزن  اين  بدون  فعاليت 
به دستاورد قابل مالحظه ای منجر شود. امروز 
جنوبی  خراسان  استان  که  هستيم  آن  شاهد 
بفردی  منحصر  محصوالت  داشتن  وجود  با 
توليد  وجود  با  و  عناب  زرشک،  زعفران،  مانند 
در  شديدی  فقر  دچار  کيفيت،  با  محصوالتی 
بازاريابی  ديد  نبود  از  که  است  برندسازی 
مثال  اينترنت  در  است  کافی  شود.  می  ناشی 
می  متوجه  کنيم،  جستجويی  زعفران  مورد  در 
و  ايران  در  زعفران  کيفيت  بهترين  که  شويم 
اما  حتی جهان متعلق به خراسان جنوبی است 
و  داشته  موفقی  برندسازی  که  هايی  شرکت 
توانسته اند بازار ايران و حتی بازار صادراتی را 
از آن خود کرده و ارزش اصلی بازار را نصيب 
خود نمايند در استانهای ديگر از جمله خراسان 
رضوی مستقر هستند و اين در حالی است که 
تامين  بيرجند  و  قاين  از  را  زعفران خود  عمده 

می نمايند. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله(  برند سازی قوی، بسته بندی خالقانه 

از جمله فعاليت  با بکارگيری طرح های جذاب  و 
استانهای ديگر  هايی است که شرکتهايی که در 
هستند انجام می دهند و اين در حالی است که ما 
بهترين زعفران را داريم ولی در ايجاد چنين نگاهی 
موفق نبوده ايم. برند برای شرکت به مانند شهرت 
برای يک فرد است و شهرت تنها با توليد بهترين 
و  بندی  بسته  بلکه  شود  نمی  ايجاد  محصوالت 
تبليغات درست هم الزم است که اين کيفيت معرفی 
گردد و اين ضعفی است که در استان وجود دارد. 
کشور  بزرگ  شهرهای  در  مشتريان  از  امروز  اگر 
سوال کنيم که چند برند اصلی زعفران را نام ببرند، 
بود؟     خواهد  آنها  ليست  در  استانی  برندهای  آيا 
زعفرانی که در استان بسته بندی می شود عمدتا 
نه لوگوی خوبی داشته و نه طراحی و بسته بندی 

جذابی از نظر مشتری دارند.  
  ما نتوانسته ايم مشتری خارج استان را بشناسيم و 
بفهميم او به چه ترکيبی از ويژگيها برای محصول 
نياز دارد و مشاهدات ما نشان می دهد بخش عمده 
در  مستقر  شرکتهای  در  موجود  مشکالت  از  ای 

استان نبود چنين ديدگاهی است.
کارآفرينان و صاحبان کسب و کار در استان بايد مسير 
سفر مشتری در بازار که به خريد منجر می شود را 
شناسايی کرده تا بتوانند تاثيرگذاری بيشتری نسبت به 
رقبا بر اين مسير داشته باشند.     امروز وقتی مشتری 
برند جديدی را می بيند در اينترنت جستجويی انجام 
می دهد تا اطمينان بيشتری نسبت به اصالت آن 
برند پيدا کند، اين در حاليست که شرکتهای استان 
يا هويت ديجيتال نداشته و يا هويت ديجيتال آنها 
بسيار ضعيف است  . اگر برند هويت ديجيتال داشته 
و از نظر ديگران هم جذابيت داشته باشد و آنها برند را 

تاييد کنند مشتری مسير خود را ادامه می دهد.  
نگاه  ايجاد  بدنبال  بيرجند  صنعتی  دانشگاه  در  ما 
بازاريابی و برندسازی در شرکت های استان هستيم 
بازاريابی  و  “برندينگ  مرکز  منظور  اين  برای  و 
محتوايی” را در دانشگاه ايجاد نموده ايم. در اولين گام 
طراحی هويت شرکتی، برند و بسته بندی جذاب را 
به شرکتهای استان پيشنهاد داده ايم و   بنا داريم 
اولين رويداد طراحی بسته بندی زعفران را با مشارکت 
شرکت زرآورد   برگزار کنيم  .  همچنين مقرر شده 
است سازمان همياری شهرداريها که با مديريت جديد 
خود بدنبال حمايت جدی از بخش خصوصی است 
بتواند به عنوان مرکز شتابدهنده برای شرکت های 
جهت  چنين  اين  رويدادهايی  در  کننده  مشارکت 
دسترسی بهتر به بازارهای داخلی و خارجی قرار گيرد.

سرمقاله

خاطرجمعی وزارت کشاورزی برای اقالم ماه رمضان

مهدی کاظم نژاد، قائم مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: مردم برای 
تامين اقالم مورد نياز ماه مبارک رمضان، نگران نباشند.  به دليل افزايش تقاضای 
کاالها در ماه مبارک رمضان، اقدام به راه اندازی طرح ضيافت کرده ايم کاالهايی 
همچون برنج، گوشت قرمز، تخم مرغ، روغن و شکر و خرما از محصوالتی 
هستند که در طرح ضيافت جای گرفته اند. برخی کاالها همچون مرغ با کاهش 
قيمت همراه خواهند بود که می توان به توليدکنندگان طيور قول داد نگران اين 
کاهش نرخ نباشند؛ زيرا وزارت جهاد کشاورزی برای ذخيره سازی اقدام به خريد 
توليداتشان خواهد کرد. از سوی ديگر به مصرف کنندگان هم اطمينان می دهيم 
اگر محصولی گران شد، توزيع آن محصول مثال مرغ را بيشتر خواهيم کرد. وی 
در خصوص وضعيت بازار شکر و تخم مرغ هم شرايط را آرامش و باثبات عنوان 
کرد و گفت: قيمت تخم مرغ شانه ای ۱۲ هزار و 600 تومان خواهد بود و در مورد 

ساير اقالم هم شاهد ۵ تا ۱۵ درصد کاهش خواهيم بود.

زمان دقیق اعزام های حج اعالم شد

رضايی، معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زيارت اعالم کرد: پروازهای 
مدينه قبل از ۲۷ تيرماه تا ۱۹ مردادماه و پروازهای مدينه بعد از ۸ تا ۲۴ مردادماه 
انجام می شود. ثبت نام حجاج در کاروان ها خيلی روان انجام شد و در همان 
روزهای نخست، ظرفيت کاروان ها به طور کامل تکميل شد. رضايی همچنين 
با اشاره به تاخير در انجام معاينات پزشکی زائران، اظهار کرد: معاينات پزشکی 
نيز تا پايان هفته تکميل می شود. اشخاصی که مرحله پزشکی را پشت سر 
گذاشته اند امکان پرداخت پول باقی مانده حج را در اين مرحله دارند که بايد در 
مهلت تعيين شده انجام شود. ثبت اطالعات برای انجام مقدمات صدور رواديد 
بعد از پايان معاينات پزشکی و واريز مرحله دوم هزينه حج صورت می گيرد. 
رضايی کالس های آموزشی زائران و عوامل را بسيار مهم دانست و گفت: 
مسؤوالن ذی ربط بايد حضور فعال و فيزيکی در کالس های آموزشی حج داشته 

باشند و در آموزش مديران و عوامل نيز بايد دقت عمل صورت گيرد.

لوازم خانگی گران نشده است 

مديرکل لوازم خانگی وزارت صنعت گفت: بر اساس گزارش های ماهانه در 3 
تا ۴ ماه اخير، افزايش قيمتی در حوزه لوازم خانگی گزارش نشده است. عباس 
هاشمی افزود: بايد بررسی کنيم آيا در عرضه افزايش قيمت رخ داده است يا 
در بخش توليد؟ وی ادامه داد: با توجه به ايجاد سامانه »نيما«، تفاوت قيمت 
ارز اين سامانه با بازار قاعدتاً نبايد در افزايش قيمت ها نقشی داشته باشد. 
مديرکل لوازم خانگی و صنايع فلزی وزارت صنعت، معدن و  تجارت با تاکيد 
بر اينکه افزايش قيمت کاالهای صنعتی در حوزه سازمان حمايت مصرف 
کنندگان و توليدکنندگان است، اضافه کرد: بر اساس اطالعاتی که داريم 
واحدهای توليدی ما با توجه به شرايط توليد در کشور می توانند در صورتی 
که متغيرها در بخش توليد شامل افزايش شود از طريق سازمان حمايت با 
ارائه اسناد و مدارک، درخواست افزايش قيمت را به صورت متعارف ارائه کنند 

و سازمان حمايت آن را بررسی می کند.

بهره مندی تمام مشاغل روستایی از بیمه بازنشستگی
زعفران  خريد  قرارداد  انعقاد  جريان  در  تعاون  وزير  ربيعی، 
توليدی کشاورزان گفت: هدف ما در طرح اشتغال روستايی 
حفظ شغل در روستاها، اقتصادی کردن زندگی روستايی و 
يکی  اينکه  بيان  با  است. وی  روستانشينان  معيشت  رفع 
پرداخت  مناطق  اين  توسعه  برای  ما  از سياست های مهم 
مهاجرت  از  جلوگيری  جهت گيری  با  روستايی  تسهيالت 
روستانشينان و مقابله با فقر است افزود: قطعا سياست ما 
متکی به وام و پول پاشی نيست بلکه در اين طرح، وام در 
خدمت ايجاد اشتغال و اقتصاد در روستا است که بايد به 
آن توجه کنيم چراکه با پرداخت صرفا تسهيالت مشکالت 
اقتصادی و اشتغال روستاييان برطرف نمی شود، بر همين 
اساس  بر  روستايی  اشتغال  طرح  توفيق  ميزان  اساس 

مالک  بلکه  بود،  نخواهد  وام  پرداخت  کّمی  شاخص های 
ارزيابی ما از طرح اشتغال روستايی ميزان اشتغال ايجاد شده 
و تحول در زندگی روستاييان است. وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ادامه داد: براساس مطالعات صورت گرفته، تجارب 
بين المللی و ظرفيت های داخلی کشور »طرح کشت مبتنی 
بر سفارش« در قالب طرح اشتغال روستايی را رونمايی کرديم 
که در گام اول اين طرح برای محصوالت گياهان دارويی 
جنوبی  خراسان  رضوی،  خراسان  استان های  در  زعفران  و 
و کرمان اجرا شد. اين عضو کابينه دولت دوازدهم با بيان 
اينکه در گام دوم، طرح »کشت مبتنی بر سفارش« برای 
محصوالت باغی در استان های گلستان، آذربايجان شرقی، 
خراسان جنوبی و خراسان شمالی اجرايی خواهد شد، گفت: 

سيب زمينی  محصول  برای  طرح  اين  اجرای  همچنين 
شده  هدف گذاری  اردبيل  و  قزوين  همدان،  استان های  در 
برای  کرمانشاه،  استان  گوجه فرنگی  محصول  برای  است. 
لبنی  محصوالت  برای  و  يزد  استان  کنجدی  محصوالت 
استان های خراسان رضوی و شمالی به عنوان استان های 
پايلوت کشت مبتنی بر سفارش آغاز خواهد شد که برای 
اين طرح بيش از 60 ميليارد تومان تسهيالت برای بيش از ۵ 
هزار روستايی پيش بينی شده است. ربيعی از پوشش بيمه ای 
بازنشستگی برای کشاورزان خبر داد و گفت: تمام مشاغلی 
که در قالب اشتغال روستايی ايجاد شود به بيمه بازنشستگی 
صندوق روستاييان و عشاير منتهی خواهد شد تا با بيمه 
شدن کشاورزان از فقر سالمندی در روستاها پيشگيری کنيم.

احتمال خاموشی برق در تابستان قوت گرفت
يک مقام مسئول گفت: با کاهش بارش و ظرفيت سد ها 
افزايش  تابستان  احتمال خاموشی در زمان پيک مصرف 
پايه شرکت  يافته است. فراز رابعی مديرکل دفترمطالعات 
مديريت منابع آب با اشاره به خشکسالی در کشور طی ده 
ساله گذشته، اظهار کرد: به دليل کمبود بارش طی ساليان 
متوالی و افزايش تعداد سالهای خشکسالی با کاهش شديد 
منابع آبی در کشور مواجه هستيم. وی با اشاره به کاهش 
به  تا  کرد:  ابراز   ۹6-۹۷ آبی  سال  در  بارش  درصدی   ۵0

امروز ميزان بارش به حدود ۱30 ميلی متر رسيده است که 
در مقايسه با ميانگين بارش در سال گذشته کاهش ۵0 
درصدی را به همراه داشته است. وی با اشاره به بهره برداری 
بی رويه از سفر ه های زير زمينی تصريح کرد:با کاهش منابع 
آبی ،فشار مضاعفی به سفر ه های زيرزمينی برای تامين آب 
و برداشت بی رويه بدون در نظر گرفتن تغذيه سفر های زير 
زمينی آغاز شد. وی ادامه داد: برداشت بيش از ظرفيت آب، 
از سفره های زير زمينی عالوه بر کاهش منابع آن باعث 

فرونشست زمين می شود، پديده ای غير قابل بازگشت که 
خسارات فراوانی را برای محيط زيست به همراه دارد. به 
گفته وی؛ کاهش ۷ ميليارد متر مکعبی از ذخائر سد ها در 
کشور رقم چشمگيری است که نشان از شرايط سخت در 
تابستان پيش رو دارد. رابعی با اشاره به الگوسازی در مصرف 
آب تاکيد کرد: با توجه به کمبود منابع آبی در کشور، بايد با 
تمرکز بر مديريت مصرف و اولويت بندی مصارف استفاده 

بهينه ای از منابع صورت گيرد.

آگهی دعوت سهامداران شرکت فرهنگی هدایت بیرجند )سهامی خاص(
 ثبت شده به شماره 423 و شناسه ملی 10360016166 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که ساعت 17 الی 19 روز یکشنبه مورخ 
97/3/13 در بیرجند - سالن دبستان غیردولتی هدایت واقع در خیابان مدرس-  انتهای مدرس 22- کدپستی 9718697535 تشکیل 
خواهد شد حضور بهم رسانید. )تلفن: 32433990 ( هر عضو می تواند حداکثر با وکالت کتبی از سوی دو نفر دیگر از اعضا در جلسه حاضر 

و به جای آنان در اتخاذ تصمیم و رای گیری شرکت نماید.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- تصویب تراز مالی و حساب سود و زیان سال 1396 و تعیین پاداش هیئت 

مدیره و بازرس 3- بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم پیرامون سایر مسایل شرکت عند الزوم 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
هیئت مدیره

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی

 به کارفرمای محترم کارخانه ماکارونی مطهر بیرجند

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای 
محترم کارخانه ماکارونی مطهر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد غالمرضا افشار با کد شناسایی بیمه 68914556 
ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر ماکارونی ساز داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی 
مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید 
نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، 
اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن سایت 

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

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

فرزند  نودر  آزاده  موسی  آقای 
ملی  کد  با  ساله   38 رمضان 
0652508928از تاریخ 97/2/17 
از منزل خروج کرده و مفقود شده 
با این  است در صورت اطالعات 

شماره تماس حاصل نمایید. 
09902359010
09944275025

اطالعیه عرضه زمین یك قطعه زمین با کاربري آموزشي در شهر نهبندان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: یک قطعه زمین با کاربری آموزشي در شهر نهبندان را به استناد ماده صد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به فروش برساند. متقاضیان محترم دارای موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذیربط می توانند جهت اخذ فرم 
شرایط خاص عرضه زمین از تاریخ 97/2/29 لغایت 97/3/8 به اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی یا اداره راه و شهرسازي نهبندان مراجعه و مدارک ذیل را از طریق پست سفارشی به آدرس : بیرجند، بلوار شهید آوینی - میدان راه و شهرسازی -  اداره کل راه و شهرسازی استان 

خراسان جنوبی - ساختمان مرکزی ارسال نمایند.
مدارک مورد نیاز : الف( ارائه درخواست واگذاری زمین ب( موافقت نامه اصولی معتبر تائید شده معتبر از مراجع ذیربط  ج( فرم تکمیل شده شرایط خاص عرضه زمین و تعهد اجرای طرح د( ارائه مدارک مثبته مبنی بر توان مالی جهت اجرای پروژه 

هـ( در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد ارائه کلیه مدارک ثبت شرکت، تصویر آگهی روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی و گواهی نمونه امضای مدیران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمی الزامی است.
بازگشایی پاکت ها راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 97/3/12 در محل اداره کل انجام خواهد شد. پرداخت هزینه آماده سازي به متولي امر بر عهده خریدار مي باشد.

مشخصات زمین مورد نظر

مساحت شماره پالک ثبتیکاربرینام شهرردیف
مرجع صدور موافقت اصولیآدرس ملکقیمت هر متر مربع )ریال( بدون هزینه آماده سازی)مترمربع(

اداره کل بهزیستي خراسان جنوبي یا اداره کل آموزش و پرورش استان نهبندان،فاز 2 سایت مسکن مهر5745/6052310/40800.000/یک اصلیآموزشينهبندان1

آدرس دریافت و ارسال مدارک: بلوار شهید آوینی - میدان راه و شهرسازی- اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی - ساختمان مرکزی- کد پستی 9717434757

اداره ارتباطات واطالع رساني اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(

و  ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره 4342 - اصلی بخش یک به نشانی بیرجند ، خیابان شهدا، شهدا 3  پالک های 20 و22 و24 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 8115 صفحه 270 دفتر جلد 26 امالک  بیرجند آقای علی کشتگر فرزند برات  صادر 
تسلیم گردیده و مالی به موجب  سند رسمی شماره 40187 مورخ 96/11/30 نزد دفترخانه اسناد رسمی 18 بیرجند آقای علی حسن نژاد فرزند قاسم دارنده شناسنامه شماره 435 و شماره ملی 0651734053 صادره بیرجند ساکن نشانی فوق را به عنوان قائم مقام 

 خویش معرفی نموده محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی : شماال در سه قسمت درب ها و دیواریست به کوچه عام شرقا یک دیواریست به کوچه عام دو به دیوار اشتراکی با محوطه محصور جدا شده فرزند آقا میرزا پالک یک فرعی از 1427 اصلی بخش دو بیرجند جنوبا 
یک دیواریست به کوچه بن بست دو دیوار به دیوار منزل آقای انصاری مفروض از بند آقا میرزا غربا به دیوار منزل 5 فرعی از 869 اصلی مالک )فاقد حقوق ارتفاقی( که به موجب سند رهنی شماره 106764 مورخ 92/7/7 و سند متمم شماره 108837 مورخ 93/6/11  نزد دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 4 بیرجند در قبال مبلغ 7/260/000/000  ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی آقای جالل الدین عارفی نژاد فرزند صدرالدین دارنده شناسنامه شماره 113 و شماره ملی 5639514558 صادره نهبندان برای مدت چهار سال در رهن بانک کشاورزی شعبه مود 
قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند ، بانک مرتهن مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ 11/853/168/494 ریال طلب خویش بدین شرح : مبلغ 6/630/000/000 ریال 
اصل طلب و مبلغ 4/062/464/384 ریال سود متعلقه و مبلغ 1/160/704/110 ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 96/11/12 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9601285 در این خصوص 
نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند ، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات 
واصله برابر نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان وارده به شماره 1397001008 مورخ 97/2/8  مورد رهن با عرصه ای به مساحت پس از عقب نشینی برابر نظریه شهرداری به متراژ 977/46 مترمربع و دارای اعیانی به مساحت 406/53 مترمربع مشتمل 
 بر بنای اصلی ساختمان مشتمل بر چهار اتاق خواب ، آشپزخانه ، سرویس های بهداشتی و هال و پذیرایی بزرگ بازسازی شده با سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی و سرایداری که به صورت سوئیت مشتمل بر آشپزخانه ، سرویس بهداشتی و یک اتاق خواب و مهمانسرا که 
به صورت سوئیت کامل مشتمل بر آشپزخانه، سرویس بهداشتی، یک اتاق خواب و هال و پذیرایی است با نمای ساختمان در قسمت داخل سنگ و در ضلع شمالی سیمانی با طرح رومی می باشد و دارای دو امتیاز برق و یک انشعاب آب و یک اشتراک گاز که با در نظر گرفتن جمیع جهات 
به مبلغ دوازده میلیارد و نهصد و هشتاد و پنج میلیون ریال )12/985/000/000(  ارزیابی و قطعیت یافته و بنا به درخواست بستانکار در روز یکشنبه مورخ 97/3/20 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد 
رسید ، برابر جوابیه شماره 301/97/1583  مورخ 97/2/20 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند ششدانگ مورد وثیقه در بازداشت غیر نمی باشد و بانک مرتهن طی نامه شماره 72/35/885 مورخ 97/2/23 ضمن گواهی این که مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی است مانده طلب 
خویش را به شرح تقاضانامه به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4- آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر 
عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40 - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک کشاورزی جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

تاریخ انتشار: 97/2/29    غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندهمان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد . 
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نرخ باسوادی استان باالتر از میانگین کشوری
صدا وسیما-نرخ باسوادی در خراسان جنوبی، باالتر از میانگین کشور است. سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش گفت: نرخ باسوادی به استناد سرشماری نفوس و مسکن 
سال 1395، 96 درصد است که باالتر از میانگین کشوری است.جعفری تعداد بی سوادان و کم سوادان خراسان جنوبی را حدود 8 هزار نفر در گروه سنی 10 تا 49 سال اعالم کرد 
و افزود: خراسان جنوبی به لحاظ دارا بودن کمترین آمار بی سواد مطلق ، رتبه دوم استان های کشور را دارد و این یعنی در شاخص سواد ، جزو استان های با سواد کشور هستیم.

سالم می خواستم تشکر ویژه ای از شوار و دهیار 
و رئیس بهداشت روستای دستگرد بیرجند کنم که 
هیچ اقدامی نسبت به جمع آوری گاو وگوسفندای 
که در منطقه مسکونی که آدم زندگی می کند نمی 
کنند که بوی بد و مگس که در آن محل است 
به گرمی هوا آدم نمی شود یک در و  با توجه  و 
پنجره بازکرد از مسئوالن روستای دستگرد بیرجند 

خواهشمندم فکری به حال مردم کنند
915...588
های  صحنه  پخش  بجای  واقع  به  آیا  آوا.  سالم 
تاسف برانگیز  آتش زدن مایحتاج  مردم،  خصوصا 
دیگری  راهکار  جنوبی،  خراسان  محروم  استان 
ما بودن،  قاچاق   صرف  به  آیا  ندارد...!؟   وجود 
از  رو  لوازم  و  پوشاک  کفش،   اینهمه  توانیم  می 
 بین ببریم...!؟ در حالی که اینهمه نیازمند اطرافمان
 هست!؟                                            295...915

سالم چرا مسئوالن به فکر محرومین نیستند افزایش 
قیمت گوشت و برنج واقعا کمر شکن است آیا گوسفند 

هم وارداتی است که تحریمها تاثیر گذار بوده ؟
915...878
روی قیمتهای نمایشگاه نظارت دقیق نمیشه از یک 
سمت سالن تخم شربتی خریدم کیلویی 30 هزار 
تومن از سمت دیگه سالن خریدم کیلویی 15 تومن !
915...443
با سالم - قابل توجه مسئوالن محترم : من رفتم 2 
بسته ران مرغ خریدم ، روی بسته ران مرغ بود و زیر 
آن پشت مرغ که همه اش استخوان است - اینطور 

تقلبی را تا به حال ندیده بودم
990...600
و... خوراکی  اجناس  میگن  که  باسالم.مسئوالنی 
تغییرقیمتی نداشته چطور ما ملت مصرف کننده تهیه 
کنیم با این قیمتای سرسام آور هیچ نظارتی براین 
قیمت ها نیست قیمت دالر نوسان داره اجناس تولید 
داخلی که نبایدگرون بشه مثال سال حمایت ازکاالی 

ایرانیه نه گرونی سرسام آور.
یک شهروند
 مسئوالن میراث فرهنگی که نسبت به فروریختن
کوره های تاریخی آجرپزی بی تفاوت هستند آیا 

خواهند توانست مانند این آثار را دوباره بنا کنند؟
915...254
باالدست  بزرگوار  مسئوالن  این  برای  متاسفم 
مملکتی که اجازه اینقدر حق خوری رو می دهند. 
اجرایی هم که  امسال  دستگاه های  استخدامی 
مثل هر سال گل کاشته... واقعا انصافتون کجاست 
که بین این همه فارغ التحصیل دانشگاهی زدین  
یک نفر یا مرد یا زن ... خنده دارتر از این نبود؟ 
اونم  نتیجش؟ اونقدری هستند تو فک و فامیل و 
با این استخدامیا میاین یک  آشناهاتون که فقط 
پولی از مردم جدا کنید. اولویتم که باز هست فرزند 
شهید و جانباز و ایثار گر و شاهد و نیروی قراردادیو 
... چرا اسمش رو گذاشتین استخدامی واقعا  بذارید 
پول  جدا کردن از یک مشت آدم امیدوار بدبخت 

بعد هم  با نیم سبیلتون بهمون بخندین 
902...526
عوارض  میزان  از  خبری  نشست  در  آقای شهردار 
یکنواخت در کشور فرموده بودند،درحالی که موضوع 
مربوط به عوارض خودرو است و دیگر عوارض مثل 
نوسازی مسکن و غیره با تصویب شورا بایستی باشد 

لطفا کلی گویی نفرمایید
915...348
ظرفیت  کم،  عرض  دلیل  به  عدل  خیابان  سالم 
بار  تقسیم  و  تجاری  واحدهای  برای  مناسبی 
حتی  اراده ای  اندک  متاسفانه  دارد.  ترافیکی شهر 
برای انتقال مشاغل آالینده نیست. دادستان محترم 
در کنار ورود به مسائل مختلف به این مشکل مزمن 

شهر بیرجند نیز ورود بکنند.
915...384
با عرض سالم و ادب  خدمت شهردار سخت کوش 
و زحمت کش  شهر بیرجند  با توجه با تورم بازار و  
فرا رسیدن  ماه مبارک  رمضان  و دعوتی افطاری 
دادن قدرت اینکه ما پرسنل زحمت کش  بتوانیم 
مشارکت  دادن  افطاری  خداپسندانه   امر  این   در 
کنیم نیاز به همت شما شهردار محترم دارد که  در  
صورت امکان  معوقات اضافه کاری های سال قبل 

را پرداخت نمایید.  با تشکر
915...536
از شهروندان عزیز خواهش دارم مدتی به شهردار 
محترم وقت بدهند تا مرحله به مرحله به شهر و 
مشخص  بودجه  با  نفر  یک  برسند.  شهرسازی 
همزمان نمی تواند در همه جای شهر حضور داشته 

باشد.کمی انصاف داشته باشیم
915...212
سالم. اتوبوسرانی محترم ماه رمضونه ها... تو رو خدا 
یکم به فکر مردم بیچاره باشید به اون راننده های 
محترم بفرمایید کولرها رو روشن کنند. خونه که 
نیست که به فکر اومدن قبض و پولش باشند گناه 
دارند مردم . حداقل برای ثوابشون این کار رو انجام 
دهند این که پول می دهیم و حق طبیعیمون هست 

که بهره مند باشیم از امکانات پیشکش
یک شهروند

کمبود فضای آموزشی در خراسان جنوبی یکی از مهم ترین 
و  می شود  کودکان  گیر  گریبان  که  است  دغدغه هایی 
نیازمند ورود و همکاری بیشتر مردم و خیران است. کمبود 
فضای آموزشی در سایت های مسکن  مهر و شهرک های 
اقماری خراسان جنوبی دغدغه ای چندین ساله بوده که هر 
سال با ورود ماه مهر تکرار می شود و نیازمند همکاری و 

ورود هر چه بیشتر مردم و خیران است.
با  را  جامعه  روان  مهر  بوی  پیش  روز  چند  همین  انگار 
که  بود  دیروز  همین  بود.  کرده  عجین  کودکانه  دنیایی 
مادر، پرونده به دست از این مدرسه به آن مدرسه می رفت 
تا برای دختر راهنمایی اش ثبت نام کند. انگار همین دیروز 
کمتر،  یا  بهتر  امکانات  با  مدرسه ای  در  پذیرش  که  بود 

میزگرد تمامی خانواده بود.
تکرار می شود. کمبود مدرسه، کمبود  این قصه هر سال 
کالس درس و کمبود امکانات آموزشی، سال به سال به 
ذهن خانواده ها می آید که مبادا فرزندشان  به حیث ازدحام 

دانش آموز، در مدرسه مورد نظر پذیرش نشود.
اکنون سال تحصیلی 96-97 هم با تمام نگرانی ها گذشت. 
این بار از کمبود امکانات آموزشی در شهرک های اقماری 
سخن نمی گویم. این بار از کمبود کالس درس در سطح 
شهر چیزی نمی گویم. امروز از نبود مدارس دبیرستان در 

شهرک های شش هزار نفری چیزی نمی نویسم.
دغدغه  تنها  تحصیل  که  می گویم  روستاهایی  از  امروز 
فرزندان است. رفت و آمدهای بین روستایی، برای تحصیل 
رنج  دیگر  سویی  از  مدارس  شدن  خالی  و  سو  یک  از 

خانواده ها را دو برابر می کند.
حضور کودکان در کانکس ها به دلیل کمبود مدرسه دردی 
وصف ناشدنی است. کودکانی که سردی زمستان و گرمی 
تابستان را در چهاردیواری آهنین زمان می گذارند به این امید 
که مطلبی بیاموزند و آینده ای روشن را پیش رو ترسیم کنند.
یک سال گذشت کاش برای سال جدید خیران، مسئوالن و 
حتی مردم پای کار بیایند تا دنیای بهاری کودکان خزان نشود. 

اسراف ها سامان دهی شوند

حتی  و  عید  برات،  از  اعم  زیادی  مراسم های  در  ساالنه 
افطاری های ماه رمضان اسراف هایی صورت می گیرد که 

بعضاً ریشه در چشم و هم چشمی ها دارد.
می تواند  ها  پاش  و  ریخت  این  ساماندهی  شک  بدون 
نقش شایسته ای در رفع کمبودهای جامعه داشته باشد. بر 
کسی پوشیده نیست که رفع مشکالت ریشه ای، عزمی 
گامی  می تواند  خیران  ورود  چند  هر  می طلبد.  همگانی 
بزرگ برای انجام اقدامات بزرگ باشد، اما مردم نیز باید 

با درک عمیق مسئله، همکاری کنند.

دغدغه برای تحصیل

با  گفت وگو  در  بیرجند  چهکند  روستای  از  شهروند  یک 
خبرنگار مهر گفت: این روستا دارای بیش از شش هزار 
ندارد.زهرا موسوی  اما دبیرستان وجود  نفر جمعیت است 
در کالس درس،  برای شرکت  ما  دختران  اینکه  بیان  با 
با سرویس های خطی می روند، افزود: این اقدام خطرات 
بسیاری داردوی ادامه  داد: در این روستا حتی در پذیرش 
برای مقطع راهنمایی با مشکل رو به رو می شویم چرا که 
کالس ها ظرفیت تمام دانش آموزان را ندارد.موسوی اظهار 
دغدغه ای  جدید،  تحصیلی  سال  شروع  با  سال  هر  کرد: 
بزرگ سراغ دانش آموزان می آید چرا که نبود مدرسه برای 

تحصیل آن ها را رنج می دهد. 

زمینه مشارکت مردم و خیران فراهم شود

یک روستایی هم بیان کرد: کمبود امکانات آموزشی در 
مدارس روستایی دور از انصاف است. زهرا بخشی با بیان 
مورد  شهری  مدارس  از  کمتر  روستایی  مدارس  اینکه 
توجه قرار می گیرد، اظهار کرد: در مدارس روستایی دانش 
از سیستم های گرمایشی و سرمایشی استاندارد  آموزان 
اینکه کودکان روستایی  بیان  با  نیز محروم هستند. وی 
آموزشی  امکانات  باید  گفت:  ندارند،  تفاوتی  شهری  با 

عادالنه بین مدارس تقسیم شوند.
مناطق  از  بسیاری  در  مدرسه  کمبود  به  اشاره  با  بخشی 

این  مردم  مشارکت  با  می توانند  خیران  کرد:  بیان  استان 
معضل بزرگ را رفع کنند.

مهرشهر نیازمند توسعه مدرسه

این  اینکه  بیان  با  هم  بیرجند  مهرشهر  از  شهروند  یک 
شهرک روزبه روز در حال گسترش است، اظهار کرد: این 
در حالی است که امکانات توسعه  نمی یابد. رضا یعقوبی 
از  بسیاری  کرد:  بیان  آموزشی  کمبود فضای  به  اشاره  با 

دانش آموزان به اجبار برای تحصیل روانه شهرها می شوند.
بدون  مهر  مسکن  بی رویه  ساخت وساز  کرد:  بیان  وی 
زمینه  در  زیادی  کمبودهای  امکانات،  گرفتن  نظر  در 
است.یعقوبی  آورده  وجود  به  رفاهی  و  درمانی  آموزشی، 
این  نیازهای  مهم ترین  از  یکی  را  آموزشی  امکانات 
شهرک ها دانست و افزود: فرزندان از کودکی در مدارس 
آینده ای  نشود،  رسیدگی  آموزش  به  اگر  و  تربیت شده 

مطلوب نخواهند داشت.

رفع محرومیت نیازمند همت مسئوالن است

بیان  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  مدرسه ساز  خیر  یک 
مسئوالن  نیازمند همت  محرومیت  بردن  بین  از  اینکه  
استان  در  پاگیری  و  دست  قوانین  گفت:  است،  استانی 
خراسان جنوبی وجود دارد و با همه مسائل سخت گیرانه 
برخورد می کنند.نیک بین با اشاره به ظرفیت های خراسان 
جنوبی بیان کرد: علی رغم وجود منابع عظیم کشاورزی و 
معادن در خراسان جنوبی، افرادی دلسوز برای توسعه این 

استان وجود ندارد. وی با بیان اینکه خیران به وظیفه خود 
افزود: موسسه خیریه  در قبال محرومین عمل می کنند، 
همکاران  از  خیریه  کمک های  همه  و  شده  دولتی  ثبت 
وجود  به  اشاره  با  می شود.وی  جمع آوری  فرهنگی  خیر 
محرومیت ها در مرزهای خراسان جنوبی، گفت: از شش 
به  کمک  آبرسانی،  عرصه  در  کنون  تا  گذشته  سال 
اشتغال افراد و کمک هزینه تحصیلی و مالی دانش آموزان 

بی بضاعت  اقدامات خوبی انجام شده است. 

فرهنگ مدرسه سازی نهادینه شود

یک خیر مدرسه ساز  که نمی خواهد نامی از او برده شود هم، 
بیان کرد: احداث مدرسه در جایگاه واقعی خود به معنای 
است. کشور  توسعه  و  فرهنگ  راه  در  ایثار  و  پرچمداری 
وی با بیان اینکه احداث فضای آموزشی، کمک به علم 
و فناوری در پیشبرد اهداف مقدس نظام و انقالب است، 
افزود: مدرسه سازی عبادتی بزرگ است که سال ها اجر آن 
باقی خواهد ماند.این خیر مدرسه ساز ادامه داد: مدرسه سازی 

آسیب های  از  بسیاری  از  تا  شود  فرهنگ سازی  باید 
شود.وی  جلوگیری  نیز  فرهنگی  کمبودهای  و  اجتماعی 
فرهنگ سازی  در  باید  رسانه ها  و  مسئوالن  کرد:  اظهار 
بردارند چرا که فرهنگ  بزرگتری  مدرسه سازی، گام های 
نیکوکاری در جامعه وجود داشته اما نیازمند ترویج است.
معظم  مقام  سخنان  به  اشاره  با  مدرسه ساز  خیر  این 
خانواده ام  و  من  کرد:  بیان  مدرسه سازی،  امر  در  رهبری 
مدرسه سازی را به عنوان یک حرکت مقدس فرهنگی در 

دستور کار قرار داده ایم و امیدواریم ذخیره آخرت ما باشد.

3۰ هزار نفر به جمعیت دانش آموزی 
افزوده می شود

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی 
در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نیازهای آموزشی 
استان را طی برنامه ای پنج ساله مشخص کرده ایم، افزود: 
در پنج سال آینده قریب به 30 هزار نفر افزایش جمعیت 
دانش آموزی خواهیم داشت که هر نفر نیازمند هشت مترمربع 
همکاری  خواستار  بیکی  است.محمدرضا  آموزشی  فضای 
تاکنون خیران مدرسه ساز کمک های  و گفت:  خیران شد 
کمبود  اما  داده اند،  انجام  مدرسه  احداث  راستای  در  خوبی 
بیان  با  است.وی  بیشتری  اقدامات  نیازمند  استان  مدارس 
اینکه عالوه بر احداث فضای آموزشی، نگهداری و تجهیز 
فضاها نیز اعتبار زیادی می طلبد، افزود: بنیاد علوی تاکنون 
در احداث 100 کالس درس مشارکت داشته و بنیاد برکت 
نیز بیش از 150 کالس درس احداث کرده است. مدیرکل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: 
در  بزرگی  مجتمع  رضوی  قدس  آستان  تولیت  همچنین 

مهرشهر احداث خواهد کرد. 

کمبود 3۷۴ کالس درس در مسکن مهر

مسکن  در  درس  کالس  کمبود  به  اشاره  با  بیکی 
در  درس  کالس   374 کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  مهر 
و  مردم  توجه  مورد  باید  که  داریم  کمبود  مهر  مسکن 
در  درس  کالس   153 اینکه  بیان  با  وی  باشد.  خیران 
این مسکن ها در حال اجرا است، افزود: همچنین 130 

کالس درس دونوبته نیازمند یک نوبته شدن است.
خراسان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
کرد:  بیان  استان  مدارس  وضعیت  به  اشاره  با  جنوبی 
و  بوده  تخریبی  از کالس ها  درصد   15 حاضر  حال  در 
بیان  با  وی  هستند.  مقاوم سازی  نیازمند  نیز  درصد   48
تجهیز  راستای  در  تومان  میلیارد   20 تاکنون  اینکه 
کرده ایم،  هزینه  گرمایشی  سامانه های  به  کالس ها 
اظهار کرد: از سال 97 نیز تعویض تأسیسات فرسوده در 
اینکه  بیان  با  است.وی  قرار گرفته  اداره کل  این  تعهد 
مردم می توانند کمک شایسته ای در رفع کمبود فضای 
مراسم هایی  در  ساله  هر  گفت:  باشند،  داشته  آموزشی 
مانند برات، اسراف های زیادی شده که می تواند در راه 

احداث مدرسه هزینه شود.

دردی ناتمام برای تحصیل
هر
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کمبودفضایآموزشیدرخراسانجنوبی

آینده کودکان مان را با هم بسازیم

آگهی مزایده اموال منقول-  نوبت اول
مبلغ 183/180/000  پرداخت  به  محکوم  جعفری  هادی  آقای  اجرایی  کالسه 963129  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
قبال  در  و  است  گردیده  دولت  حق  در  االجرا  حق  ریال  مبلغ 9/000/000  و   عباسی  حسین  آقای  حق  در  ریال 
 بدهی محکوم علیه یک دستگاه آسیاب پره ای پودرساز توقیف و به مبلغ 206/000/000 ریال کارشناسی گردیده 

و قرار است از طریق مزایده تاریخ 1397/3/20 از ساعت 9 الی 9/30  صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین 
طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
مهدی چاپاری- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 942552 اجرایی خانم صغری زنگویی و آقایان محمدعلی زرین و رضا عبدا... زاده محکوم به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال در حق بانک صادرات و مبلغ 1/575/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال 
 بدهی محکوم علیه اموال غیر منقول شامل 500 سهم مشاع از 15882 سهم ششدانگ 17 قطعه بند دیمه زار متصل به هم با شماره پالک فرعی 4 از 1832 اصلی به مالکیت خانم صغری زنگویی واقع در محدوده روستای حاجی آباد بیرجند انتقالی از آقای 
علی فرهادی نژاد با فاصله حدود 3 کیلومتر در شمال روستای حاجی آباد و نوع کاربری زراعی و فاصله پالک تا روستا و نبود آب برای زراعت و مشاع بودن هر متر مربع یک سهم 3000 ریال در مجموع 500 سهم به مبلغ 15/000/000 ریال کارشناسی گردیده و 

اموال منقول شامل 4 عدد رینگ اسپرت با الستیک خارجی 80% مبلغ 16/000/000 ریال و 6 حلقه الستیک بارز نو سایز 14 مبلغ 8/000/000  ریال و الستیک پیکانی سایز 13-590 بارز 2 حلقه 2/500/000  ریال و رینگ چرخ مستعمل اتوبوسی 900/000 ریال و رینگ چرخ 
مستعمل پراید به مبلغ 100/000 ریال که جمع کل 5 قلم 27/500/000  ریال کارشناسی گردیده معرفی و توقیف گردیده و قرار است از طریق مزایده  تاریخ 97/3/21 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایدد 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
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پخش فوتبال در سینماها به شدت اتفاق بدی است 
مهرداد فرید تهیه کننده و کارگردان سینما، درباره طرح پخش فوتبال در سینماها گفت: اجرای چنین طرحی به شدت اتفاق بدی است؛ سینما جای 
نمایش فیلم های سینمایی است و فوتبال را باید در ورزشگاه ها و محل های تجمعی مانند کافی شاپ دید. در این رابطه شهرداری می تواند وارد 
عمل شود و ال سی دی هایی در مکان های عمومی قرار دهد تا مردم به تماشای فوتبال بنشینند.

شنبه * 29 اردیبهشت 1397 * شماره 4071

شهدای استان

شهید ابراهیم قلی نژاد

بخشی از وصیتنامه شهید: می دانید همه ما از آن 
خدا هستیم و باز گشت همه به سوی اوست و همه 
شما خوب مطمئن هستید که ما در این دنیا مسافر 
هستیم و امروز و فردا باید به جایگاه ابدیت برویم. 
شما ای پدر و مادر مهربانم چه خوب است قبل از 
اینکه مرگ به سراغ ما آید ما به استقبال او برویم 

و شما به خوبی می دانید مرگ من انتخابی بود و 
)کشته  مرگی  چه  هم  آن  بود؛  من  نهایی  آرزوی 
شدن در راه خدا(. پدر بزرگوارم فقط ناراحت هستم 
که نتوانستم زحمت های پدرانه شما را جبران کنم 
و خیلی دوست داشتم زحمت های شما را بکشم. به 
راستی که اگر من 60 سال را برای شما زحمت بکشم 
به اندازه یکسال زحمتی که شما برای من کشیده اید 
جبران نمی شود و شما ای مادر عزیزم شیر پاکت را 
بر من حالل کن و مرا ببخش از اینکه شما را اذیت 
می کردم. مادرم باید خدا را شکر کنید که فرزندی را 
 بزرگ کرده اید و او را در راه خدا از دست داده اید.
مادرعزیز هیچ راهی بهتر و با سعادت تر و با ارزش 
از اسالم نیست و چه شیرین است دادن جان  تر 
بی ارزش خود در راه پر ارزش و با عزمت اسالم و 
امیدوارم برای به ثمر رسیدن انقالب اسالمی، تمام 
جهان سالح در دست بگیرید و تمام قدرت های 
و  بگذارید  کنار  را  شوروی  و  آمریکا  چون  بزرگ 

انقالب اسالمی را به تمام جهان صادر کنید.

کم هستند ناشرانی که علیرغم وجود مشکالت 
موجود بازار نشر، موفق شده  و توانسته اند به 
گالیه هایی  دیگر  سوی  از  برسند.  سودآوری 
کتاب  مردم  اینکه  بر  مبنی  دارد   وجود 

نمی خوانند یا کتاب ها فروخته نمی شوند. 
آینده”  “متخصصان  انتشارات  مدیر  شعبانی  کاظم 
ناشری  برای  ما  سوژه  کند،  می  فعالیت  بیرجند   در  
انتشار  در  جدیدش  ایده های  بر  که عالوه  بود  موفق 
تصمیم  این  که  گرفته  تصمیمی  کتاب ها،  فروش  و 
و  آمده  خوش  کودکان  و  گردشگری  اهالی  مذاق  به 
تخصصی  ناشر  به  شده  تبدیل  ناشر  این  اینکه  آن 
در  کودکانه  و  مصور  های  کتاب  و  ادبیات  حوزه  در 
موجب  که  استان  گردشگری  های  جاذبه  شناسایی 

او شده است.  جذابیت کار 

بعد از 12 سال پخش کتاب، وارد 
کتاب شدم انتشار  کار 

از  و   هستم   1360 سال  متولد  گوید:  می  شعبانی 
و  مذهبی  فعالیت  سالگی   17 حدود   جوانی،  دوران 
از آن  فرهنگی  خود را شروع کردم و چند سال بعد 

کتاب شدم. و  اجتماعی  مسایل  وارد 
او با اشاره به اینکه عالقه به کار اجتماعی و مذهبی  
سمت  به  مرا  گردشگری  موضوع  اهمیت  مخصوصا 
در  سال   12 از  بعد  افزاید  می  داد،  سوق  انتشارات 
انتشارات  در  است  سال  سه  اکنون  کتاب  پخش  کار 
اینکه  بیان  با  فرهنگی  همشهری  این  دارم.  فعالیت 
اظهار  شده،  تخصصی  هایم  کتاب  بیشتر  تازگی  به 
اهمیت  از  گردشگر  جذب  ما  استان  برای  کند:  می 
زبانی  به هر  و هر کس  است  برخوردار  باالیی  بسیار 
کار  این  قلم  زبان  به  ما  و  کند  کار  راه  این  در  باید 

انجام می دهیم. را 

رنگی  تمام مصور  کتاب  اولین  چاپ 
میراث کهن”  “خراسان جنوبی  نام  به 

اولین  شدیم   موفق  خوشبختانه  دهد:  می  ادامه  او 
جنوبی  “خراسان  نام  به  رنگی  تمام  مصور  کتاب 
کنیم  چاپ  التین  و  فارسی  زبان  به  “را  کهن  تمدن 
این طرح   ایده   و  برنامه ریزی  و  من سرمایه گذار، 
عالی را بر عهده داشتم. وی ضمن نام بردن تعدادی 
حوزه  در  شده  چاپ  کودکانه  مصور  های  کتاب  از 
گردشگری استان خاطر نشان می کند: در این کتاب 
آموز  دانش  شاعران  و  هنرمندان  از  شده  سعی  ها 

شود.  استفاده  هم  استان 

بحث  در  مردم  خوشبختانه  کند  می  اظهار  شعبانی 
کتاب کودک استقبال خوبی داشتند  و کتاب “حسنی 
و سفر به بیرجند شهر علم  و فرهنگ” بعد 5 ماه به 
در  نسخه هم   2000 موفق شدیم  و  رسید  دوم  چاپ 

کنیم.  توزیع  تهران 

کتاب عشق است و در وادی عشق باید 
از دل و جان کارکرد

به گفته وی کتاب عشق است و در وادی عشق باید 
 17 تقریبا  دهد:  می  ادامه  و  کرد  کار  جان  و  دل  از 
سال در کار کتاب هستم. شعبانی در مورد مشکالت 
بسیار  نشر  و  گوید: هزینه های چاپ  کاری خود می 
بودن  دور  علت  به  هم  استانی  ناشران  و  باالست 
هستند. روبرو  بیشتری  مشکالت  با  کشور  مرکز   از 

شدم  مجبور  نفیس  کتاب  همین  در  مثال  عنوان  به 
 وام با سود باال از بانک بگیرم اما اگر استقبال می شد

چاپ  به  کتاب  مطمئنا  خرید  می  جلد   5 اداره  هر  و 
به روز  دوم هم می رسید. همچنین هزینه کاغذ روز 

باال می رود. 
وی با بیان اینکه اکنون مطالب گردشگری در فضاهای 
خرند، می  کتاب  کمتر  مردم  و  شده  زیاد   مجازی 

و  ها  همایش  در  رود  می  انتظار  کند:  می  اضافه 
به  گلیم  یک  مسئوالن  مدیران،  استانی  جلسات 
همراه این کتاب مصور را به عنوان یک هدیه نفیس 
بدهند هم حمایت از کاالی ملی و هم معرفی جاذبه 

است.  استان  گردشگری  های 

10 عنوان  کتاب های مصور کودکانه  
کتاب  خواهد شد

کتاب  شود:  می  یادآور  فرهنگی  همشهری  این 
شد  خواهد  کتاب  عنوان   10 کودکانه  مصور  های 
قاین  گردشگری  به  مربوط  هم  بعدی  مجموعه  و 
است که به زودی به بازار می آید و امیدواریم  مورد 

بگیرد.  قرار  ها  قاینی  ویژه  به  استانی  هم  استقبال 
کودکانه  بعدی مصور  های   کتاب  اینکه  بیان  با  وی 
و  قلعه  سه  و  سرایان  به  مربوط  چاپ  دست  در 
نهبندان و روستاهای خراشاد و فورگ و سایر مناطق 
“جاده  کتاب  همچنین  افزاید:  می  بود،  خواهد  استان 
زیبایی  که  است  چاپ  دست  در  بیرجند”   تا  تهران 
خوسف  و  خور  مثل  استان  شهرهای  و  جاده   های 
تصویر  به  کتاب  این  در  دارد  قرار  مسیر  در  که  را  
کشیده می شود. وی ابراز تاسف می کند از اینکه از  
گرانی  به علت  تمدن کهن”   کتاب “خراسان جنوبی 
استقبال کمتری شده، در حالی که  این کتاب مصور 
شناساندن  برای  عالی  هدیه  یک  تواند  می  زیبا  و 

باشد. استان  گردشگری  های  جادبه 

در  استایی  مولفان  از  ما  انتشارات 
کند کتاب حمایت می  حوزه چاپ 

را  نشر  کار  که  است  سال   چند  کند:  می  تاکید  وی 
شروع کردیم. بیشتر کتاب های تخصصی و گردشگری 
و عمومی و رمان و هدف عمده من  حمایت از مولفان 

استانی است که به هر دلیل نمی توانند کتاب هایشان 
از  به عنوان مثال  یادآور می شود:  را چاپ کنند. وی 
یک مولف روشندل و یک نفر نویسنده کم سن وسال 
کتاب  و  کردیم  حمایت  داشت،  پایینی  مالی  توان  که 
هایشان چاپ شد که با استقبال مردم هم روبرو شده 
است. وی  ابراز امیدواری می کند: در برنامه داریم که  
کتاب  دارای  که  باشیم  داشته  منظوره  چند  انتشاراتی 
آموزشی و رمان و کودکان و گردشگری  های کمک 
این آرزو  آینده  تا چند سال  و فنی و مهندسی شود و 
با  آینده  یادآور می شود: سال  محقق خواهد شد. وی 
همچنان  کنم،  می  شرکت  تهران  نمایشگاه  در  قدرت 
اصفهان  و  شیراز  نمایشگاه  در  هم  گذشته  سال  که 

شرکت کردم. 

قصد داریم ناشران و کتاب های استانی 
کنیم معرفی  بیشتر  تهران  در  را 

از  یکی  همکاری  با  اکنون  اینکه  بیان  با  شعبانی 
دوستان پخش کتاب را در تهران می زنیم، ادامه می 
معرفی کنیم  را  استانی  دهد: می خواهیم کتاب های 
و دعوت می کنم از ناشران مخصوصا کسانی که در 
با  تا  بیایند  ما  انتشارات  به  اند  استان کار کرده  حوزه 

کنیم.  کار  تمام  قدرت  با  گذاری  سرمایه 
که  است  این  من  بعدی  هدفی  کند:  می  تاکید  وی 
کتاب ها را به سمت دیجیتال شدن ببرم تا  از شکل 
اند  اینکه کتاب ها خسته  کاغذی درآیند و در خاتمه 

بدهیم. غلغلکشان  بیاید 

سینما و تلویزیون

عکس: جواد رضایی

جذب گردشگر براي خراسان جنوبي با زبان قلم
مصاحبه  آوا  با  کاظم شعباني، ناشری با ايده هاي جديد

نسرین کاری

شترمرغ  و  مرغ  مثل  امروزی  پرنده های 
ولی  می نشینند.  خود  تخم های  روی  همگی 
دانشمندان همیشه این سوال را در ذهن خود 
دارند که اجداد این پرندگان یعنی دایناسورهای 
بالدار با آن همه سنگینی و با وجود چنگال های 
تخم هایشان  روی  چطور  داشتند،  که  بزرگی 

می نشستند و آنها را نمی شکستند.
که  می دهد  نشان  دانشمندان  جدید  مطالعات 
دایناسورهای خاصی در آن زمان زندگی می کردند 
که استراتژی خاص خود را برای نشستن روی 
تخم هایشان داشتند. آنها با تخم هایشان حلقه ای 
درست می کردند و خودشان در مرکز این حلقه 
می نشستند. در این صورت هم گرمای بدنشان 
به تخم ها می رسید و هم سنگینی بدنشان باعث 

شکسته شدن آنها نمی شد.
از تخم  باقی مانده  دانشمندان روی سه فسیل 
آن  مورد  در سه  کردند که  مطالعه  دایناسورها 
اطراف شان،  با کمک خرده ریزهای  دایناسورها 
بودند.  کرده  درست  تخم هایشان  از  حلقه ای 
گونه های بزرگتر حلقه های بزرگتری درست کرده 

بودند تا مرکز بزرگتری داشته باشد.
دانشمندان با وجودی که قادر به تعیین دقیق 
Ovirapto� یا »خاگ دزدخزندگان«   گونه 

تخم  نیستند،  تخم هایشان  روی  از   rosaur
آنها را به سه دسته تقسیم کرده اند. کوچک ترین 
آنها طولی کمتر از 170 میلی متر دارد و از نظر 
نام  با  دایناسورها  از  گونه ای  به  دانشمندان 
شامل  که  دارد  تعلق   Elongatoolithus
گونه هایی با بدن هایی به وزن ده ها کیلوگرم تا 
100 یا 200 کیلوگرم هستند و اندازه آنها حدودا 

به ابعاد شترمرغ های امروزی بوده است.
میلی متر   240 از  بیش  متوسط  تخم  های 
دایناسورهای  گونه  به  متعلق  که  دارند  طول 
دایناسورهایی  هستند.   Macroolithus
که بزرگترین تخم ها را می گذاشته باالی دو 

هزار کیلوگرم وزن داشته است.

دایناسورها چطور روی 
تخم هایشان می خوابیدند 

که نمی شکست؟

جذابترین ها

محمدرضا زمانی پور کارگردان اهل بیرجند عرصه 
فیلم کوتاه  درباره جدیدترین فعالیت های خود 
گفت: در حال حاضر مشغول بازنویسی فیلمنامه و 
پیش تولید فیلم کوتاهی با نام »مالقات کننده« 
هستیم که فکر می کنم تا اواخر تابستان آن را 
کلید بزنیم البته با توجه به اینکه بخش اعظمی از 
»مالقات کننده« در کویر فیلمبرداری می شود، 
منتظر یک زمان مناسب برای آغاز کارهای آن 
هستیم از همین رو فکر می کنم اواخر تابستان 

زمان خوبی برای همین منظور باشد.

کارگردان  بیرجندی
»مالقات کننده« را می سازد

اطالعیــه  مهـــم
هیئت پینگ پنگ برای اولین بار با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرستان بیرجند،

 اداره کل ورزش و جوانان ، آموزش و پرورش، بهزیستی و مدیران مهد کودک های استان خراسان جنوبی 
)آقایان و بانوان(:

ثبت نام کالس های استعدادیابی 8-5 سال و 9-8 سال
               و استعدادیابی و اوقات فراغت 9 سال به باال 

محل ثبت نام: بیرجند ، خیابان معلم، چهارراه خیام، سالن شهید سرحدی،
 هیئت پینگ پنگ استان خراسان جنوبی

شروع ثبت نام در شهرستان بیرجند: 97/3/1   
 شروع کالس ها: 97/4/1 )به جز روزهای تعطیل، روزهای زوج ساعت 17/30 الی 20 و روزهای فرد 18 الی 20(

ضمنا کارگاه استعدادیابی و ثبت نام کالس های استعدادیابی در شهرستان ها
 فقط توسط هیئت همان شهرستان با هماهنگی هیئت استان انجام خواهد شد.

شماره تلفن: 09151611057 -09151635073 - 09105473870 
اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر ثبت نام نمایند.
   ttschool.ir   روابط عمومی هیئت شهرستان بیرجند
روابط عمومی هیئت پینگ پنگ استان خراسان جنوبی

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

قابل توجه فعاالن محترم اقتصادی )اشخاص حقیقی و حقوقی(  شناسه: 175164
مهلت ارسال الکترونیکی فهرست صورت معامالت فصلی بهار، تابستان، پايیز و زمستان سال 1396 از طريق سامانه www.tax.gov.ir و يا با ارسال لوح فشرده )CD( تا 30 ارديبهشت 

ماه سال جاری می باشد.يادآوری می شود: در صورت ارسال فهرست معامالت فصلی در مهلت 
روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی "مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526"تعیین شده جرائم ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم وفق مقررات بخشوده خواهد شد.
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مردادارىوهمكارش

روز اول ماه رمضان بود، روزه گرفتيم رفتيم اداره و تازه با 
يك آقايى به اصطالح هم ميز و آشنا شده بوديم. او هم 
روزه مى گرفت. بعد از يكى دو ساعت آن رفيقم گفت: 
فالنى! من مى خواهم يك تذكرى به شما بدهم.گفتم: 
بفرماييد. گفت: من خيلى از شما معذرت مى خواهم كه 
اين  اين تذكر را مى دهم ولى خوب الزم مى دانم كه 
تذكر را بدهم، از اخالق بد خودم است، چه عرض كنم. 
من يك چنين اخالق بدى دارم كه در ماه رمضان كه 
عصبانى  هم  خيلى  مى شوم،  عصبانى  مى گيرم  روزه 
ديگر هرچه  كه عصبانى مى شوم  وقتى هم  مى شوم. 
مى گويم، فحش  بد  مى گويم، حرف  مى آيد  دهانم  به 
مى دهم، توهين مى كنم. ممكن است در اين ماه رمضان 
به جنابعالى جسارتى بكنم. خواهش مى كنم اگر چنين 
شد، ديگر روزه است، اخالق من است، خيلى ببخشيد.

اين آقاى رفيق ما گفت: گفتيم عجب كارى شد! من 
هم گفتم كه عجب تذكر بجايى دادى! اتفاقاً اخالق من 
هم همين طور است و بلكه بدتر، در حال روزه عصبانى 
مى شوم، يك وقت مى بينى كه اين دوات را برداشتم و 
پراندم به سرت. گفت: عجب! خيلى اخالق بدى است. 
پس خوب است هر دومان مواظب باشيم.شهيد مطهرى 
اين داستان را در تبيين معيار كار اخالقى از نظر راسل 
بيان كرده است كه معتقد هستند اخالق را بايد رعايت 

كرد تا دچار عكس العمل هاى منفى آن نشويم.

هیچکس را در زندگیتان مالمت نکنید آدمهای 
خوب برایتان شادی می آورند آدمهای بد 

تجربه بدترین ها درس عبرت می شوند

هر مشکلی فرصتی است که جامه مجهول و 
مبدل به تن کرده است! آسان ترین راه رسیدن 

به آینده، فکر نکردن به آن است.

 تا چند به روى و رنگ بستن توبه
وز ديدن رنگ و رو شكستن توبه

صدبار گناه و توبه و باز گناه
يكبار هم از توبه شكستن توبه

به عاصيان وعده ي رحمت رسيد 
ماهي سرشار از بركت و رحمت و عبادت هاي 

پذيرفته شده برايتان آرزومنديم

خدايا روزى كن مرا در آن روز هوش و خودآگاهى را 
و دور بدار در آن روز از نادانى و گمراهى و قرار بده مرا 
بهره و فايده از هر چيزى كه فرود آوردى در آن به 

بخشش خودت، اى بخشنده ترين بخشندگان

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز سوم ماه رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

اى كسانى كه ايمان آورده ايد روزه بر شما مقرر شده است همان گونه كه بر كسانى 
كه پيش از شما ]بودند[ مقرر شده بود باشد كه پرهيزگارى كنيد. سوره بقره/ آيه 183

حدیث روز  

ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مى افزايد و گناهان را پاك مى كند و آن ماه بركت است. 
پيامبر اكرم )صلى ا... عليه و آله(

سبک زندگی

چگونه شخص معتبری به نظر برسیم؟
هرچيز  كه  داد  خواهيد  اجازه  باشيد،  باتجربه  اگرشخصى 
روند طبيعى خود را پيش بگيرد. اگر شخص معتبرى باشيد، 
صحبت كردن تان  و  رفتار  حركات،  در  باال  اعتمادبه نفس 
پيداست. اعتبار بخشى از ويژگى هاى رفتارى شماست كه به 

آن نياز داريد. در ادامه، روشهاى معتبربودن را شرح داده ايم.
بهدنبالتأییددیگراننباشید

شخصى كه از اعتبار الزم برخوردار است، مدام به دنبال تأييد 
ديگران نيست. اين فرد نوعى تصديق و تأييديه درونى در 
خود احساس مى كند. رسيدن به چنين مرحله اى به صرف 
زمان، كسب دانش، تالش و تمرين و انعطاف پذيرى نياز 
دارد.وقتى خود را وابسته به تأييد ديگران نمى كنيد، احساس 
آزادبودن در وجودتان جارى مى شود. عملكرد عالى شما در 
هر كارى باعث مى شود به توانايى هاى تان اعتماد كنيد و 

درنتيجه به شخصى معتبر تبديل شويد.
در اين حالت، از احساساتى مثل نااميدى دور مى شويد. اين 
دو نوع احساس از عوامل اصلى مسدودكردن فرصت ها و 
بهره  زمان  از  مؤثر  به طور  معتبر،  افراد  هستند.  موفقيت 
دارند و نسبت به  نه گفتن  نياز، مهارت  مى برند، در صورت 
انجام آنچه برايشان مهم و ارزشمند است، كامال متعهدند. 
براى اينكه شخص معتبرى باشيد، بايد در خالل خطرات 

مختلف احتمالى و موجود، تصميم هايى درست بگيريد.
لبخندتانواقعیباشد

براى خوشايند ديگران يا پنهان كردن ناراحتِى خود لبخند 

نزنيد. اين كار اعتبار شما را خدشه دار مى كند و باعث مى شود 
نامطمئن به نظر برسيد. وقتى جايگاه درست خود را بيابيد، 

ناخودآگاه لبخندى رضايتمندانه بر لبانتان مى نشيند.
افراد موفق معموال لبخند مى زنند. براى رسيدن به پيروزى 
بايد از منفى بافى ها گذشت. هر چقدر لبخندهاى زندگى تان 
را بيشتر افزايش بدهيد، بيشتر مى توانيد تأثيرات انرژى هاى 
منفى را در مغز از بين ببريد. مغز به شكل عادى به سمت افكار 
منفى گرايش دارد. با لبخند، نبايد اجازه  ورود سياهى ها را به 
آن بدهيد.هر چقدر بيشتر بخنديد و لبخند بزنيد، الگوهاى 
شد.  خواهد  پررنگ تر  و  پربارتر  ذهن تان  در  مثبت انديشى 
از  و  داريد  خوبى  اعتمادبه نفس  مى دهد  نشان  لبخندزدن 

جايگاه تان در زندگى راضى هستيد.
ارزشسكوترابدانید

عجله اى  باشيد،  واقف  خود  واقعى  ارزش هاى  به  وقتى 
به موفقيت نخواهيد داشت. قدرت سكوت  براى رسيدن 
ارز شمند  چقدر  سكوت  بدانيد  اگر  نگيريد.  دست كم  را 
براى خود فراهم خواهيد كرد. آرام  امن و  است، فضايى 
سكوت به شما اجازه مى دهد شنونده اى مؤثر باشيد. همه 
دوست دارند ديگران حرف هايشان را بشوند، به آن ها توجه 
نشان بدهند و موقعيتشان را درك كنند. براى معتبربودن 
بايد شنونده  خوبى باشيد. قبل از پاسخ دادن به حرف هاى 
ديگران، تمام وكمال به حرف آنها گوش كنيد.گوش كردن 
مؤثر، به شما كمك مى كند به عمق حرف هاى طرف مقابل 

پى ببريد و با ذهنى باز بتوانيد اظهارنظر و همراهى  كنيد. 
اگر  سكوت نشانه  هوش، خرد و اطمينان خاطر شماست. 
خوب گوش كنيد و بعد نظر بدهيد، خردمندتر و معتبرتر 

به نظر خواهيد رسيد.
مسئولیتپذیرباشید

اگر مى خواهيد شخص معتبرى باشيد، هيچ گاه مسئوليت 
كارهايتان را به گردن ديگرى نيندازيد. در خود، منبعى از 
اعتمادبه نفس و كنترل بسازيد تا به كمك آن، تصميم ها و 

اقدامات زندگى تان را خودتان به دست بگيريد. 
با اين روش، اعتمادبه نفس تان باال مى رود و بيشتر به دنبال 
موقعيت هاى مديريت مى رويد.همچنين اين روش، قدرت 
سازماندهى و رويارويى با مشكالت و چالش ها را در شما 
تقويت خواهد كرد. دست از رفتارهاى كودكانه برداريد و 
به  بالغ رفتار كنيد. براى رسيدن  سعى كنيد مانند فردى 
بگيريد.يادتان  برعهده  را  كارهايتان  مسئوليت  بايد  بلوغ، 
باشد ديگران مسئول شكست ها و ناكامى هاى شما نيستند. 

چاپلوسینكنید
چاپلوس نباشيد. براى اينكه شخص معتبرى باشيد، الزم 
نيست مدام از ديگران تعريف كنيد. با اين كار درواقع بى اعتبار 
مى شويد. در برخورد با همه، حتى مديران باالدست خود، 
صراحت و صداقت داشته باشيد. وقتى تملق مى گوييد، نه تنها 
طرف مقابل از اين كار دروغين لذت نمى برد، بلكه متوجه 

نيت شما براى پيشبرد كار خودتان هم خواهد شد. 

خودتانرادوستداشتهباشید
خوشحالى و رضايت، درون هر فرد شكل مى گيرد و باعث 
به وجودآمدن اعتبار مى شود. از اين فرمول غلط و تكرارى 
پرهيز كنيد: »اگر موفق بشوم رضايت و خوشحالى به  سراغم 

خواهد آمد.« اين روند كامال برعكس است.
براى موفق شدن ابتدا بايد شادى و انرژى را به زندگى تان وارد 
كنيد. براى شادبودن بايد به اندازه كافى به خودتان رسيدگى 
كنيد: خوب بخوابيد، خوب بخوريد و سالم باشيد، حواستان 
به احساسات و افكارتان باشد و اين افكار و احساسات را 
به سمت حق شناسى و راه حل هاى مثبت سوق بدهيد.افراد 
معتبر، ويژگى مهم ديگرى نيز دارند: آنها همان شخصى 
هستند كه ادعا مى كنند. هيچ نقابى ندارند و خوِد خودشان اند. 
اين افراد ازنظر احساسى به ثبات رسيده اند و نتيجه اين ثبات 
نيز خردمندى آنها در رفتار است، خردمندى و اعتبارى كه 

براى ديگران نيز مفيد خواهد بود.
بپذیریدکهجایزالخطایید

همه ما انسانيم و امكان بروز خطا در رفتارمان وجود دارد. 
بپذيريد كه گاهى دچار اشتباه مى شويد و ضعف هايى داريد كه 
لزومى ندارد پنهان شان كنيد. هيچ گاه ادعا نكنيد همه چيز را 
بلديد و مى دانيد.اگر الزم شد، از ديگران كمك و يارى بخواهيد. 
فروتن باشيد و در زمينه هايى كه ضعف داريد، طالب كمك 
باشيد. حواس تان باشد كه هميشه در رويارويى با چالش ها قوى 
مى شويد و شانس بيشترى براى كسب موفقيت پيدا مى كنيد.
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تاثیراسمنامناسببرروىافراد

شكل گيرى  در  بسزايى  تاثير  مناسب  اسم  انتخاب 
شخصيت افراد دارد؛ انتخاب اسم نامناسب حتى مى تواند 

باعث سرخوردگى، گوشه گيرى و انزواى فرد شود.
ابهرى، رفتارشناس، با بيان اينكه انتخاب نام براى فرزندان 
توسط والدين يكى از اصلى ترين حقوق آنها است، گفت: 
انتخاب اسم نقش بسيار مهمى در زندگى، سرنوشت و 
آينده افراد دارد. اسم يكى از فرآيندهايى است كه تا پايان 
عمر و حتى بعد از آن نيز همراه با فرد مى ماند، بنابراين در 

انتخاب آن بايد دقت و توجه كافى مبذول شود.
اسامى انتخاب شده بايد خوش الحان با بيانى ساده باشد 
و مورد تمسخر كودكان نيز قرار نگيرد. در حقيقت نبايد 
براى كودكان  آئين  و  فرهنگ  با  مغاير  اسامى دشوار، 
در  به خصوص  تحصيل  دوران  در  زيرا  شود.  انتخاب 
دوران دبستان صدا كردن و خطاب فرد دشوار بوده و 

ممكن است باعث تمسخر وى شود.
اسامى بايد بر اساس باورها، فرهنگ، عرف و سنت هاى 
خانوادگى و اجتماعى انتخاب شوند و براى افرادى كه 
حامل آن اسامى هستند، غرور و شخصيت خاصى را 
فراهم آورد. اسامى بايد داراى عناوين مذهبى يا فرهنگى 
فرهنگى  فضاى  و  شخصيت  اشخاص  براى  تا  بوده 
هنگام  تنها  نه  اسامى  از  برخى  همچنين  كند.  ايجاد 
خطاب، دشوار، ناموزون و ناهماهنگ است؛ بلكه مغاير 
با معيارهاى ارزشى و فرهنگى ما هستند. بنابراين اسم 
يكى از موضوعاتى است كه در زندگى هر كس نقش 
مهمى داشته و والدين نيز هنگام انتخاب نبايد گرفتار 

مسائل غيرفرهنگى و غيرارزشى و غيرسنتى شوند
اسم نبايد شكسته شود؛ زيرا برخى از افراد اسامى ديگران 
را به خاطر دشوارى در صدا كردن و تلفظ به بخش هاى 

مختلف تقسيم كرده و مى شكنند.
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به یک منشی خانم آشنا به امور حسابداری 
نیازمندیم. شهرک صنعتی - انتهای بلوار صنعت 
)مقابل کارخانه آیدا سرام( - نبش مبتکران 1 - 

نگارسنگ     09131184845

به یک کارمند بازنشسته جهت 
همکاری با مشاور امالک نیازمندیم.

09301501544

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

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

را تجربه کنید.   09158668002

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
09357787912 - 09155612739 

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

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

09158254172

یک شرکت پخش مواد غذایی 
به تعدادی مسئول فروش و 

بازاریاب خانم و آقا با سابقه کار 
و روابط عمومی باال جهت تکمیل 
کادر فروش خود نیازمند است.
حقوق ثابت + بیمه و پورسانت 

09365403880
32236651

شرکت مز مز شعبه بیرجند
جهت تکمیل کادر فروش خود از تعدادی 
بازاریاب فعال و با حقوق و مزایای عالی 

دعوت به همکاری می نماید.
شرایط :

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
 کارت پایان خدمت - ضامن معتبر 
متقاضیان می توانند جهت تکمیل 

پرسشنامه استخدامی به آدرس بعد از 
چهارراه انقالب ، جنب پمپ بنزین شهدا ، 

کنار باسکول 60 تنی مراجعه نمایند. 
ساعت مراجعه و تماس: 9صبح لغایت 13

تلفن: 32231503 

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
 09153635015

 ناصری نژاد

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس

 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح
)کاغذ، سنگ و ...(

 09156655054 

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

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903
در اسرع وقت و تضمینی

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، 

شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690
05632228718

ود  
حد

وم
ژه  

 وی
ش

رو
ف

درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات

خیابان شهید رجایی  
نبش رجایی 15   
09155614880

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

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

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

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

انتهای خیابان آیت ا... غفاری
 ارسال نماید.

کارت ملی اینجانب هادی رشید واشان فرزند محسن 
به شماره ملی 0640513824 از تاریخ 96/11/1 

مفقود گردیده از یابنده تقاضا می شود با شماره 
09154981502 تماس حاصل فرماید.

حادثـه خبـر نمی کنـد 
هم استانی های عزیز برای مقاوم سازی منازل مسکونی و یا محل کار خود 
 در برابر زلزله و بازسازی با شماره 09338401595 تماس حاصل فرمایید.

شرکت ساختمانی و تاسیساتی بیرجند آرک

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

32311717 -09384306497
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جلوگیری  بدن  در  چربی  تجمع  از  رمضان،  ماه  در  ورزش 
ورزش  همچنین  می کند.  تسهیل  را  ساز  و  عمل سوخت  و 
سهم  جسمانی،  توانایی های  بر  مثبت  تاثیر  بر  عالوه 
ذهنی  توانایی های  و  یادگیری  قدرت  افزایش  در  زیادی 
بیشتر  قدری  باید  روزه داران  روی:  پیاده  دارد.  انسان 
است  ممکن  چراکه  باشند.  خود  سالمت  حفظ  مراقب 

فعالیت های  انجام  نیز  هوا  گرمای  روزه داری،  بر  عالوه 
مواجه  کند.  مشکل  با  را  ورزش  جمله  از  روزانه  جسمی 
 اما اگر شما هم به ورزشی منظم و مرتب عادت داشته اید،

متوقف  را  خود  فعالیت های  تمام  یکباره  که  نخواهید  شاید 
بدن  در  چربی  تجمع  از  رمضان،  ماه  در  ورزش  کنید. 
را تسهیل می کند. ورزش  جلوگیری و عمل سوخت و ساز 

زیادی  توانایی های جسمانی، سهم  بر  مثبت  تاثیر  بر  عالوه 
در افزایش قدرت یادگیری و توانایی های ذهنی انسان دارد. 
تداوم ورزش، راهی مناسب برای سالمت و لذت بردن بیشتر 
رعایت  را  تغذیه ای صحیح  اصول  فرد  اگر  است.  ماه  این  از 
و مالیم  به ورزشی منظم  روزه داری  کند، می تواند در کنار 

نیز بپردازد و این گونه سالمت جسمی خود را تامین نماید.

چطور در ماه رمضان ورزش کنیم؟

توصیه هایی برای افزایش حجم آب 
در ماه مبارک رمضان

1- آب خوردن با لیوان های بلند شیشه ای 
را انتخاب کنید به همراه چند قطره آبلیموی 
ترش 2- انداختن چند حلقه خیار تازه آن هم 
با پوست یا قطعات آناناس در یک لیوان آب 
از  رقیقی  شربت   -3 کنید  امتحان  را  خنک 

میوه های خانگی مانند آلبالو یا توت فرنگی 
تهیه و آن را با تکه های یخ در مخلوط کن 
به صورت یخ در بهشت درآورید قطعًا میزان 
آب دریافتی افزایش چشمگیری پیدا خواهد 
کرد 4- شما می توانید آب پرتقال تازه را به 
یک لیوان آب اضافه کنید که البته این نسبت 
می تواند مساوی یا یک به 3 باشد. به این 

ترتیب ویتامین C هم نیز دریافت کرده اید.

روزه دارانی 
کـه  سردرد می گیرند

 
برای اینکه بتوانید با این نوع سردردها که عمدتا 
می آیند  پدید  تشنگی  یا  گرسنگی  نتیجه  در 
و خوراک تان  الگوی خورد  کنید، کمی  مقابله 
و  کنید  را کم  تغییر دهید. حجم غذای تان  را 
از  یکی  بخورید.  ُپرکالری  هله هوله های  کمتر 

عمده دالیل بروز سردرد در افراد روزه دار، کم 
نوشیدن چای است. می توانید با کم نوشیدن 
دچار  کمتر  افطار،  در  چای  نوشیدن  رقیق  و 
سردرد شوید. ضمن اینکه حتما وعده سحری 
یا 12 شب و اصاًل  را بخورید نه ساعت 11 
نیندازید. خوردن جدای  آن را پشت گوش 
افطار و شام از هم و با فاصله ی دو تا سه 

توصیه می شود. زمینه  این  در  نیز  ساعت 

توصیه های روزه داری 

1- حذف غذا های سرخ کردنی و چرب 2- داشتن 
خواب و استراحت کافی 3- اگر سردرد به علت 
را  باید روزه  باشد،  افت فشارخون بسیار جدی 
شکست 4- حتی اگر دیابت نداشته باشید، مصرف 
زیاد قندهای ساده در وعده سحر می تواند باعث 
ترشح زیاد انسولین و افت قند در طول روز شود 

5- خرما و میوه های شیرین را جایگزین قند های 
ساده کنید 6- برای پیشگیری از مشکالت کلیه 
حتما از نوشیدن آب کافی در افطار و سحر غافل 
با  روزه داری  هنگام  اگر  سالمندان   -7 نشوید 
سرگیجه و سردرد مواجه می شوند، مراقب باشند 
افتادن و شکسته شدن استخوان  زیرا با خطر 
مواجه می شوند 8- ضعف، سرگیجه، خستگی، 
سردرد، تعریق و ... از عالئم افت قند خون است.

درمان های خانگی 
برای مشکالت ناشی از گرما

 
1- آفتاب سوختگی؛ درمان با سرکه: دستمال 
کاغذی آغشته به سرکه سفید را روی قسمت 
های سوخته قرار دهید و تا خشک شدن دستمال 
صبر کنید 2- عرق سوز؛ درمان با جوش شیرین: 
در وان آب چند قاشق غذاخوری جوش شیرین 

اضافه کنید و قسمت عرق سوز را در آن خیس 
آنرا  ژل  ورا:  آلوئه  با  حل  راه  تاول؛   -3 کنید 
روی تاول بمالید و با باند بپوشانید 4- گزیدگی 
حشره؛ راه حل با روغن نعناع: روی آن بچکانید 
5- خراش و بریدگی؛ راه حل باعسل: روی زخم 
بمالید6- موهای خشک؛ راه حل با آواکادو: آواکادوی 
رسیده و پوست شده را با یک قاشق مرباخوری 
جوانه گندم مخلوط کنید و موها را باآن بشویید.

پیشگیری از عصبانیت 
با خوردن غالت در وعده سحر

وعده  در  غالت  و  ای  نشاسته  مواد  مصرف 
سحر از بروز سردرد، سرگیجه و عوارض عصبی 
پرخاشگری  و  حوصلگی  بی  عصبانیت،  مانند 
پیشگیری می کند. روزه داران باید حتما سحری 
بخورند، مصرف سبزی ها و میوه های حاوی 

مقدار زیادی ویتامین و امالح در ماه رمضان را 
ضروری است ، از خوردن غذاهای شور و چرب 
در ماه رمضان باید پرهیز شود و به جای شیرینی 
ها و انواع مواد شیرین از مواد نشاسته ای به 
میزان متعادل استفاده شود. ماه رمضان فرصت 
خود  وزن  که  است  چاق  افراد  برای  مناسبی 
را به تعادل برسانند و موقعیتی مناسب برای 
افرادی است که مبتال به ریزه خواری هستند.

یادداشت

مقام قهرمانی مسابقات دوسرعت آقای حسن مقرنسی  قهرمان قهرمانان دوهای سرعت خراسان بزرگ 3 رشته انفرادی و یک رشته تیمی 
سال 1355) بیرجند(؛ مدال را ازدست فرماندار وقت آقای زمانی دریافت می کند. * گردآورنده: سیدحسین اصغری

 داده نما

»روز ملی آواز«
 در تقویم رسمی گنجانده شود
* سعیدی

»آواز یکی از مهم ترین هنرهای ملی ما و دربردارندۀ گنجینۀ توأمان 
ادبی و موسیقایی ماست. همه ما می دانیم که با افول این هنر در سال ها 
و دهه های اخیر تا چه حد از توجه مردم به شعر غنی پارسی کاسته شده و 
احیای آواز به نوعی می تواند شعر دیرینه و پرافتخار ما را نیز احیا کند. من 
خودم خیلی از دوستان را می شناسم که می گویند اولین شعر مولوی را با 
آواز فالن خواننده بزرگ شناخته اند و بعداً از همین طریق به دنیای پررمز 
و راز این شاعر بزرگ راه پیدا کرده اند. یا مثاًل بد نیست در نظر داشته 
باشیم که به هر حال بخشی از اقبالی که در قرن اخیر به سعدی و حافظ 
مبذول شده از طریق اجراهای مکرر آوازخوانان بزرگی همچون بنان، 
ادیب، طاهرزاده و بقیه هنرمندان این عرصه بوده است. بنابراین شکی 
نیست که احیای آواز به احیای خیلی از رشته های هنری دیگر ما هم 
منجر خواهد شد و در کل به نفع فرهنگ دیرینه پارسی تمام می شود.در 
سال های اخیر شاهدیم روز ملی سینما در تقویم گنجانده شده که از هر نظر 
تصمیمی درست و منطقی است. به هر حال سینما هنری است وارداتی که 
در دهه های اخیر خوشبختانه وجه ملی آن نیز توسط برخی سینماگران بزرگ 
و شاخص ایرانی در کشورمان لحاظ شده و از همین طریق، فرهنگ ناب و 
دامنه دار ما در جهان خوش درخشیده است. هنر آواز با وجود قدمت چندین و 
چند برابر و اثرگذاری آن که تا همین چند دهه پیش ادامه داشت، در صورت 
توجه مسئوالن و مدیران فرهنگی و حتی مسئوالن صنف موسیقی، می تواند 
دوباره مطرح شود. بنابراین نخستین گام در راه احیای این هنر سترگ، در نظر 
گرفتن روزی مانند زادروز استاد بنان یا ادیب و طاهرزاده و اصاًل شاید مبدأ 

ضبط صفحه های موسیقی ایرانی به عنوان روز ملی آواز است. 
برای هرچه بهتر برگزار شدن این روز مهم نیز می توان برنامه های مفصلی 
را تدارک دید. مثاًل برگزاری مرحله نهایی جشنواره آواز ایرانی که مدت هاست 
بنده پیشنهادش را داده ام و روز پایانی و فینال این جشنواره می تواند مقارن با 
روز ملی آواز باشد. تجلیل از بزرگان هنر آواز و همچنین برگزاری جشن های 
ویژه در شهرهای دور و نزدیک و ده ها فکر و ایدۀ دیگر هم می تواند به این 
برنامه ها افزوده شود. مهم این است که اراده ای جدی و مؤثر برای احیای آواز 
ایرانی دست به کار شود وگرنه افراد زیادی هستند که با دلسوزی و اشتیاق 
منتظر همراهی و ایفای نقش در چنین رخداد فرهنگی هنری بزرگی هستند.

مهم این است که تا دیر نشده برای هنر آوازمان که به نفس تنگی 
دچار است تصمیمی درست و منطقی بگیریم. خوشبختانه تجربه برگزاری 
سلسله نشست های تخصصی آوازی در این چند ساله به من و همکارانم 
این نکته را ثابت کرده که استعدادهای فراوانی در هنر آواز در گوشه و کنار 
به هنرنمایی و هنرجویی مشغول هستند اما یک رشته همچون نخ تسبیه 
باید این عزیزان را به هم پیوند دهد و توجه مردم را نیز دوباره به آثار آوازی 

جذب کند. راه طوالنی و دشوار است اما غیرممکن نیست.«

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

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

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

مــژده   
پخت با برنج

 100 درصد ایرانی
پنیر، سبزی، خرما  ضمنا 

چای رایگان می باشد
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7
امداد رسانی به 7۳7 تن در پی بارش های ۴ روز اخیر

کاوش-در پی بارش های ۴ روز گذشته به ۷۳۷ تن توسط نیروهای امدادی هالل احمر امداد رسانی شد. مدیر عامل جمعیت هالل احمر در خصوص گزارش پایانی عملیات امدادگران در 
سیل و آبگرفتگی از ۲۴ تا ۲۸ اردیبهشت گفت: در این مدت به ۱۷ منطقه استان امداد رسانی و به ۷۳۷ تن خدمات امدادی ارائه شد و همچنین بیش از ۵۰ نفر اسکان اضطراری یافتند. 

شهریاری با اشاره به اینکه از ابتدای بارندگی ها ۹۶ نفر در قالب ۲۴ تیم در حالت آماده باش هستند، گفت: در مجموع چند عملیات  ۲۲۱ نفر در قالب ۶۹ تیم به محل حوادث اعزام شد. 

*فرماندهی و جمعی از فرماندهان مرکز آموزش ۰۴ 
امام رضا )ع( از خانه فرزندان امام علی )ع( در روز اول 

ماه رمضان دیدار و دلجویی کردند.
*نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای 
اسالمی از دستور ویژه وزیر بهداشت برای افزایش 
ضریب کار و مقیم و همچنین مشوق های الزم برای 
ماندگاری پزشکان متخصص طرحی در شهرستانهای 

قاینات و زیرکوه خبرداد.
* کارخانه پترو فردوس بیش از ۳۰۰ هزار مترمربع 

ایزوگام به افغانستان صادر کرد.
* دو خیر سربیشه ای ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
برای خرید تجهیزات پزشکی و هزینه درمان بیماران 

صعب العالج کمک کردند.
از  نفر  راهیابی ۸  از  پرورش  و  آموزش  * مدیرکل 
فرهنگیان استان به مرحله کشوری مسابقات قرآن 
عترت و نماز در چهار رشته قرائت، حفظ ۱۰ جزء، نهج 

البالغه و احکام خبر داد.
* رئیس اداره تبلیغات اسالمی درمیان از اعزام ۵۰ 
مبلغ همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به نقاط 

مختلف این شهرستان خبر داد.
*معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی بیان کرد: نمایش فیلم در روزهای ماه 
مبارک رمضان، بهای بلیت برای همه سینماها تا زمان 

افطار نیم بها و بعد از آن تمام بها خواهد بود.
*کارشناس هواشناسی گفت : بر اساس گزارش های 
رسیده در شبانه روز گذشته ایستگاه معدن قلعه در طبس 

با ۱۷ میلیمتر بیشترین بارندگی  را داشته است.
طرح  اجرای  در  گفت:  طبس  اوقاف  اداره  *رئیس 
ضیافت الهی در ایام ماه مبارک رمضان۴۴ فقره موقوفه 

جهت افطاری روزه داران داریم.
*مدیر عامل بنیاد زائر استان گفت: زائر سرای خراسان 
جنوبی که برای اسکان زائران  استان در مشهد مقدس 

ساخته می شود، نیازمند کمک خیران و مردم است.

اخبار کوتاه

“ خطبه های آدینه”

روزهملکهعالیتقوارادرانسانتقویتمیکند
امام جمعه موقت بیرجند گفت: عبادت و بندگی خدا 
برای رسیدن به ملکه تقوا و توسعه و تعمیق تقوا 
است لذا روزه ای که می گیریم باید با توجه باشد تا 
ملکه عالی تقوا در انسان تقویت شود. حجت االسالم 
مختاری  در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه، ماه 
رمضان را ماه روزه و تمرین تقوا دانست و اظهارکرد: 
قرآن کریم فلسفه بسیاری از عبادات از جمله روزه را 

رسیدن به ملکه تقوا بیان می کند.
آمریکاواروپامتعهدبهحفظاسرائیلهستند

امام جمعه فردوس در خطبه های نماز جمعه با بیان 
اینکه آمریکا و اروپا برای حفظ موجودیت اسرائیل 
تعهدات مشترک دارند افزود: دولتمردان در مذاکرات 
برجام با اروپا باید هوشیار باشند، زیرا اروپایی ها  از هم 
اکنون نگرانی خود را در خصوص صنعت موشکی و 

نفوذ منطقه ای ایران بیان می کنند.
مهمتریندغدغهمردمطبس»وحدت«است

در  طبس  جمعه  امام  محمدی  االسالم  حجت 
مهمترین  وحدت،  گفت:  جمعه  نماز  های  خطبه 
بین  امیدواریم  است،  طبس  مردم  امروز  دغدغه 
گروه های مختلف با کمک مردم، مسئوالن دولتی 

و غیر دولتی وحدت ایجاد شود.
روزهسببخودسازیوپاالیشروحیمیشود
حجت االسالم رحمانی امام جمعه قاین در خطبه 
های نماز جمعه قاین با دعوت مردم به رعایت تقوای 
الهی و ضمن تبریک ماه مبارک رمضان گفت: ماه 
 رمضان،ماه ضیافت و ماه میهمانی خداوند متعال است .
وی ادامه داد: اگرچه یکی از فلسفه های روزه داری 
مواسات و یاری با فقیران ونیازمندان است اما علت و 
فلسفه بیشتر روزه داری که باید به آن توجه داشت 

مسئله پاالیش روحی و خودسازی است .

قضاوت داوران استان
 درلیگ برتر فوتبال ساحلی

دو داور خراسان جنوبی در لیگ برتر فوتبال ساحلی 
کشور سوت می زنند. ابوالفضل داوطلب داور بیرجندی 
در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال ساحلی دیدار 
تیم های شهرداری بندرعباس و ملوان بندرگز را سوت 
زد. این دیدار  روز گذشته در ورزشگاه ساحلی غدیر 
بندرعباس برگزار شد. همچنین محمد علی نژاد  امروز 
۲۹ اردیبهشت دیدار تیم های ایفا اردکان و پیام کویر 

اردکان را قضاوت می کند.

تازه های ورزشی استان 

امام  و  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
جمعه بیرجند با تاکید بر هوشیاری جوانان در 
برابر فتنه های زمان گفت: جوانان باید با عزم 
جزم و بدون تردید از آرمان و ارزش های به جا 
مانده شهدا دفاع کنند. به گزارش ایرنا، حجت 
االسالم عبادی در هفتمین یادواره شهید گمنام 
دانشگاه بیرجند که با حضور خانواده شهید مدافع 
حرم مرتضی بصیری پور و جمعی از دانشجویان 
برگزار شد، اظهار کرد: خداوند شما جوانان را 
 در چهارراه آزمایش آخرالزمان قرار داده است.
وی برگزاری این یادواره ها را بهانه ای برای 
یادآوری اندیشه و افکار شهدا دانست و افزود: 
آنچه در میدان بین المللی امروز مشاهده می 
کنید جنگ تمام عیار حق و باطل و صحنه 
های افتخار برانگیز مجاهدت، صبر و مقاومت 
در مقابل ستم است. وی گفت: برای رسیدن به 
حقیقت باید دیدگاه های انسان شناسی، هدف 
شناسی و جهان شناسی وارد کار شده تا این 
موضوع را در باطن مسائل کشف کند. وی با 
تاکید بر اینکه فلسفه زندگی یا شکست است یا 
پیروزی ادامه داد: نظام هستی یک نظام احسن 
است و اگر انسان از این فلسفه سردر نمی آورد 
مشکل هدف ها و آرمان های جهان نیست بلکه 
از خود اوست.وی افزود: گر چه ممکن است در 
برخی از زندگی ها شکست نباشد اما این موضوع 
شرایط خاصی را می طلبد به طوری که باید 

عناصر انسانیت را به صورت کارشناسی استفاده 
کرد، آن زمان می توان گفت که زندگی شکست 
ناپذیر است اما با توجیه های جاهالنه و پیروی 
از هوای نفسانی نمی توان فلسفه شکست و 

پیروزی را تحلیل کرد. 

 راهپیروزیتحملسختیهااست
گاه  علم هیچ  اینکه حقیقت  بیان  با  عبادی   

دنیا  تمام  اگر  شد:  یادآور  خورد  نمی  شکست 
را ابوجهل ها پر کنند باز هم هیچ وقت علم 
شکست نمی خورد، اگر عالم یا دانشمندی هم 
شکست خورد در زاویه جهل شکست خورده 

است. وی با تاکید بر اینکه زندگی متکی بر علم 
شکست ناپذیر است، افزود: عقل در ذات خودش 
همواره بر سفاهت پیروز است و اگر عقل در 
زندگی ما حرف اول را زد به هر امری وارد شویم 

در نهایت هیچ وقت شکست نخواهیم خورد. 
وی گفت: ممکن است برخی بگویند آنچه در 
صحنه می بینیم شکست علم بوده، اما این تعبیر 
عوامانه است چرا که وقتی انسان در یک نظام 

احسن برای هدف فوق العاده خلق شده، اگر بر 
اساس عقل خودش را بسازد هیچ وقت شکست 
نمی خورد. امام جمعه بیرجند با تاکید بر اینکه راه 
پیروزی تحمل سختی ها است گفت: برگ برنده 

همیشه از آن کسی است که آزمایش سختی ها 
او را از کار نیندازد و گرنه که پرواربندی می شود.
پیروزی  بیرجند خاطر نشان کرد:  امام جمعه 
فاصله  گاه  هیچ  باشد  خداوند  جانب  از  که 
زمانی و مکانی ندارد و اگر زندگی بر حقیقت 
علم ، عقل و عدل تنظیم شود هرگاه در مقابل 
وی شد.  خواهد  پیروز  ایستاد  باطل  و   ظلم 
 فدا شدن در راه حق را یک خیر بزرگ برای 
بشر دانست و افزود: شکستی که افراد در زندگی 
متحمل می شوند ناشی از نفس آنهاست چرا 
که بدترین دشمن انسان همین نفس است. 

یادوارهشهدایادآوریارزشهاست
رئیس دانشگاه بیرجند نیز در این همایش با بیان 
اینکه یادواره شهدا یادآوری ارزش هاست، گفت: 
ما باید هر سال این سالگردها را برگزار کنیم تا 
جوانان به ویژه دانشجویان بدانند داشتن ارزش 
های فعلی نتیجه چه سختی هایی است.خامسان 
ادامه داد: در هر مقطعی براساس شرایط باید به 
خاطر ارزش ها تالش کنیم و در حال حاضر هیچ 
چیز برای دانشجویان مهمتر از تالش در عرصه 
تحصیل نیست. نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی با غبار روبی مزار شهید گمنام دانشگاه 
بیرجند از نمایشگاه عکس شهدا نیز بازدید کرد 
و اجرای تئاتر و روایت گری توسط مدافع حرم 
کاظم سلیمانی از دیگر برنامه های این یادواره بود.

اقتصادی  امور  معاونت هماهنگی  سرپرست 
جنوبی  خراسان  استانداری  منابع  توسعه  و 
در  کافی  اندازه  به  عمومی  مایحتاج  گفت: 
بازار توزیع خواهد شد و پیش بینی های الزم 
رمضان  مبارک  ماه  رسیدن  فرا  به  توجه  با 
حسینی   ایرنا،  گزارش  به  است.  شده  انجام 
بازار  تنظیم  کمیسیون  در  پنجشنبه  روز 
مهمترین  مردم  رضایت  جلب  افزود:  استان 
مسئوالن  توجه  مورد  باید  که  است  اصلی 
به  رسیدن  برای  مسئوالن  و  گرفته  قرار 
این مهم از هیچ تالشی فروگذار نکنند. وی 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
را به صورت توام مورد توجه قرار داد و گفت: 
تنظیم  به  مربوط  امور  انجام  در  مسئوالن 

بازار، حقوق مصرف کنندگان را باید در کنار 
حقوق تولید کنندگان مورد توجه قرار دهند.
وی با بیان اینکه نگاه های تک بعدی آفت 
مربوط  امور  انجام  در  افزود:  است،  امر  این 
به مباحث اقتصادی به خصوص تنظیم بازار 
هم پوشانی و هم افزایی یک اصل اساسی 
است از این رو نگاه های جزیره ای و تک 
بعدی می تواند اجرای بسیاری از برنامه ها 

را با چالش مواجه نماید.

دشمنانبهدنبالایجادنارضایتی
بینمردمهستند

اقتصادی  امور  معاونت هماهنگی  سرپرست 
جنوبی  خراسان  استانداری  منابع  توسعه  و 

بر  مستمر  و  دقیق  های  نظارت  کرد:  بیان 
فعلی  حساس  شرایط  در  جامعه  به  خدمات 
کشور می تواند بسیار مهم و راهگشا باشد 
چرا که دشمنان قسم خورده این آب و خاک 
به دنبال فرصتی برای ایجاد نارضایتی بین 
مردم هستند.وی ایجاد فضایی آرام در بازار 
باید  همه  گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را 
تالش کنیم تا مردم در فضایی آرام و به دور 
خود  نیاز  مورد  کاالی  خرید  به  تشویش  از 
پرداخته و با انجام امور مربوط به پشتیبانی 
تالش کنیم تا بازار با کمبودی مواجه نشود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری با تاکید بر هماهنگی 
با فرمانداران شهرستان های تابعه استان در 

شهرستان  در  بازار  روز  برگزاری  خصوص 
بازار بیرجند  افزود: ساماندهی چهارشنبه  ها 
با  نیز  بیرجند  سابق  بار  تره  و  میوه  بازار  و 

راستای  در  بیرجند  فرمانداری  هماهنگی 
توزیع و فروش  تعدد مراکز  اجرای سیاست 

به انجام خواهد رسید.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیر کل  کاوش- 
امور هنری  معاون  به همراه  خراسان جنوبی 
و سینمایی، جمعی از کارکنان این اداره کل 
استان  پیشکسوت  هنرمندان  از  چند  تنی  و 
هنرمند  بین  نیک  پرویز  منزل  در  حضور  با 
پیشکسوت خوشنویسی استان با وی دیدار و 
اهمیت  به  دیدار  این  در  گفتگو کرد. محبی، 
و  کرد  اشاره  پیشکسوت  هنرمندان  جایگاه 
تکریم این قشر فرهیخته را تکریم فرهنگ و 
هنر برشمرد. وی یادآور شد: هنرمندان جوان 
تجربیات  از  استفاده  با  گوناگون  های  حوزه 
پیشکسوتان بهتر می توانند در راستای تحقق 
اهداف و ارتقای جایگاه فرهنگی و هنری خود 
با اشاره به نقش  تالش کنند. وی همچنین 

مهم پیشکسوتان در رونق فعالیت های هنری 
خواست  پیشکسوت  هنرمندان  از  استان،  در 
در ارائه برنامه های فرهنگی و هنری همراه 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن 
ها باشند. وی استفاده از ظرفیت و توانمندی 
زحمات  پاس  به  گذاری  ارج  و  پیشکسوتان 
چندین ساله این هنرمندان و آشنایی مردم با 
آنها را از رویکردهای اصلی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی  برشمرد و تصریح کرد: تالش 
می کنیم تا با تمام  پیشکسوتان در رشته های 
راستای  در  و  دیدار  و هنری  فرهنگی  متنوع 
توسعه فرهنگ و هنر استان از تجربیات آنها 
استفاده کنیم. در پایان این دیدار هدایایی به 
رسم یادبود تقدیم این هنرمند پیشکسوت شد.

معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه 
توسعه ورزش همگانی  از اولویت های وزارت 
ورزش و جوانان است، گفت: باید امکان ورزش 
نیازمند  که  کنیم  فراهم  مردم  همه  برای  را 
همکاری همه بخش ها است.به گزارش ایسنا، 
احمدی  در آیین تکریم و معارفه مدیران کل 
قدیم و جدید ورزش و جوانان خراسان جنوبی، 

گفت: ورزش تاثیر بسیار مهمی در بعد سالمت، 
و  دارد  مردم  زندگی  ارتقای  و  اجتماعی  بعد 
جامعه  از  بخشی  با  تنها  که  نیست  حوزه ای 
سر و کار داشته باشد. وی با اشاره به اینکه 
اولویت های  از  یکی  همگانی  ورزش  توسعه 
وزارت ورزش و جوانان است، افزود: باید شرایط 
که  کنیم  فراهم  مردم  همه  برای  را  ورزش 

است.معاون  بخش ها  همه  همکاری  نیازمند 
ورزش  وزیر  پژوهشی  و  آموزشی  فرهنگی، 
به  نسبت  جنوبی  خراسان  گفت:  جوانان  و 
دیگر استان ها شرایط خاصی دارد و پراکندگی 
مکان های  فاصله  و  استان  این  در  جمعیت 
یک  خاص،  نیازهای  و  روستایی  و  شهری 
 برنامه ریزی دقیق و جامع را ایجاب می کند .
ارائه خدمت  موضوع  باید  داد:  ادامه  احمدی 
در ورزش به مردم خراسان جنوبی با جدیت 
ورزش  بخش  در  و  شود  دنبال  بیشتری 
قهرمانی نیز استعدادهای خوبی در این استان 
وجود دارد که برای پرورش و شکوفایی این 
. شود  انجام  بیشتری  تالش  باید   استعدادها 
معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: قهرمانان 
ملی افتخارآفرین از خراسان جنوبی در ورزش 
کشور داریم که باید تعداد این قهرمانان بیشتر 
اولویت های  از  یکی  کرد:  تصریح  وی  شود. 
ما در این دوره توجه خاص به توسعه ورزش 

بانوان است و باید بتوانیم فرصت های برابر را 
در ورزش برای بانوان فراهم کنیم. احمدی به 
حوزه جوانان اشاره کرد و گفت: کارهای خوبی 
در استان انجام شده و باید توجه ویژه ای به این 
حوزه در استان داشته باشیم و فرصت را برای 
توسعه مشارکت جوانان فراهم کنیم. وی افزود: 
فعالیت سازمان های مردم نهاد در این استان 
مطلوب است، اما باید به لحاظ کمی و کیفی 
گذشته  سال  چهار  کرد:  بیان  وی  یابد.  ارتقا 
ظرفیت فعالیت سمن ها و تشکل های مردم 
نهاد جوانان به بیش از ۲ هزار تشکل رسیده و 
امیدواریم در چهار سال آینده به ۶ هزار سمن 
برسد. معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین 
از محمداسماعیل افضل پور مدیرکل پیشین 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی به عنوان چهره 
فرهیخته و شناخته شده علمی ورزش کشور 
یاد و از خدمات وی قدردانی کرد. وی یادآور 
ورزش  جدید  مدیرکل  سرپرست  مهران  شد: 

و جوانان استان نیز از مدیران مجرب و شناخته 
شده حوزه ورزش و جوانان کشور است و در 
مسئولیت های مختلف کشور کارنامه موفقی دارد.

استعدادهایاستان
دربخشورزشباالست

امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست  حسینی 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز گفت: 
باالست  ورزش  بخش  در  استان  استعدادهای 
که باید به آن بیشتر توجه شود. وی از خدمات 
تمامی مدیران اسبق اداره کل ورزش و جوانان از 
بدو تاسیس استان  تشکر کرد و گفت: الزم می 
دانم از مرحوم عمیدیان مدیرکل اسبق این اداره 
که از نیروهای فرهیخته و خوش فکر استان بود 
هم در این جلسه یاد شود .“ مهران سرپرست “ 
در این آیین با حضور معاون آموزشی، فرهنگی و 
پژوهشی وزیر ورزش و جوانان به عنوان مدیرکل 

ورزش و جوانان  خراسان جنوبی معرفی شد. 

زمین لرزه خوسف بدون خسارت

زلزله ۴/۴ دهم ریشتری بامداد  دیروز  در دهستان 
قلعه زری خوسف خسارتی نداشت. این زلزله ساعت 
۱۶ دقیقه و ۴۶ ثانیه بامداد روز گذشته در عمق ۱۰ 
کیلومتری زمین روی داد و روستای بصیران کانون 

زلزله گزارش شده است.

سارق نوروزی در بیرجند دستگیرشد 
وقتی مهمان نوروزی سارق می شود

و  سرقت  به  اقدام  تهران  در  که  حرفه ای  سارق 
اوباش گری کرده بود و در بیرجند نیز دست به سرقت 
زده بود توسط کارآگاهان آگاهی استان دستگیر شد. 
در  و  گذشته  سال  اواخر  کرد:  اظهار  شجاع  سردار 
تعطیالت نوروز امسال سرقت از پنج منزل در شهر 
بیرجند گزارش شد که کارآگاهان پلیس آگاهی با 
حضور در صحنه های وقوع جرم بررسی پرونده را در 
دستور کار خود قرار دادند و مشخص شد که سرقت ها 
توسط یک سارق سابقه دار حرفه ای که تحت تعقیب 
پلیس آگاهی تهران بزرگ است، انجام شده است. وی 
اضافه کرد: متهم ۳۰ ساله در ابتدا جرم خود را نپذیرفت 
اما وقتی با آثار به  جا مانده از خودش در محل های 
سرقت مواجه شد لب به اعتراف باز کرد و سرقت از 

پنج منزل را در بیرجند پذیرفت.

تجلیل از روابط عمومی های 
دستگاه های اجرایی بیرجند

و  عمومی  روابط  هفته  با  همزمان  کمالی- 
و  ارتباطات  ملی  روز  اردیبهشت   ۲۷ گرامیداشت 
روابط عمومی از روابط عمومی های برتر دستگاه 
های اجرایی شهرستان بیرجند از دیدگاه اصحاب 
رسانه و جراید تجلیل گردید. به گفته مسئول روابط 
عمومی فرمانداری بیرجند پس از ارزیابی ها، روابط 
 عمومی فرودگاه بیرجند، شهرداری،جهاد کشاورزی،
بهزیستی، آموزش و پرورش و راهداری و حمل 
و نقل جاده ای به ترتیب مقام های اول تا پنجم 
این  در  نیز   بیرجند  فرماندار  کردند.  کسب   را 
گردهمایی با گرامیداشت یاد پروفسور معتمد نژاد 
“پدر علم ارتباطات نوین ایران” و افتخار خراسان 
را  فرصتی  باید  ها  سازمان  کرد:  اظهار  جنوبی 
از  رجوع  ارباب  عنوان  به  مردم  تا  نمایند  فراهم 
نحوه خدمت رسانی ، اقدامات و آنچه برای آبادانی 
استان و شهر انجام می شود، اطالع پیدا نمایند.
وی  گفت: از روابط عمومی ها در دستگاه های 
اجرایی انتظار داریم که به عنوان بازوی قوی برای 
مدیران دستگاه اجرایی نسبت به ارائه بازخوردهای 
عملکردی از جامعه به متن اداره و تسهیل درامور 
و بازنگری در روش ها بتوانند به مدیران دستگاه 

های اجرائی کمک نمایند.

بررسی نشاط  اجتماعی  در بیرجند 

و  تربیتی  دانشکده علوم  ایرنا- عضو هیئت علمی 
پژوهشی  طرح  گفت:  بیرجند  دانشگاه  روانشناسی 
»بررسی نشاط اجتماعی و عوامل موثر بر آن« که 
به تصویب شورای پژوهشی استان رسیده است، در 
بیرجند اجرا می شود. پورشافعی افزود: طرح یاد شده 
فقط وضع مردم شهر بیرجند را  مطالعه  می کند و 
تا ۶ ماه آینده نتیجه طرح اعالم می شود. وی گفت: 
در این طرح جمعیت آماری ۴۰۰ نفری از افراد ۱۵ 
سال به باال بررسی می شوند و سه طبقه از منطقه 
ارزیابی قرار   برخوردار، متوسط و ضعیف شهر مورد 
روانشناختی،  عوامل  افزود:  پورشافعی  گیرند.  می 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و محیطی شهر 
در طرح بررسی نشاط اجتماعی و عوامل موثر بر آن 
ارزیابی می شود. وی اظهار کرد: پیش فرض ما این 
است که سطح شادی در بیرجند از متوسط به پایین 
است و باید به دنبال عوامل آن باشیم که در این پژوهش 

میزان شادی افراد ارزیابی و عوامل آن بررسی شود.

دستگاه های اجرایی سفارشات خود را 
به چاپخانه های استان ارائه کنند

اسالمی   ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  محبی  کاوش- 
چهارشنبه گذشته در بازدید از چاپخانه امروزخراسان 
جنوبی با بیان اینکه صنعت چاپ  استان  قابلیت الزم 
برای پاسخگویی به نیازها را دارد، اظهار کرد: اگر دستگاه 
های  اجرایی به لحاظ فعالیت شان پرمصرف هستند، 
سفارش خود را به چاپخانه های استان ارائه کنند تا 
ظرفیت چاپ  استان بهبود یابد. وی اظهار کرد: نگاه 
ما به این صنعت نگاه اداری نیست، بلکه تعاملی است  
تا بسترهای مناسب توسعه فرهنگی و اقتصادی از راه 
صنعت چاپ حاصل شود. محبی تصریح کرد: در صنعت 
چاپ نسبتا جزو استان های پیش رو و جلودار هستیم و 
در این سال ها توانسته نیاز چاپی خود را تامین کنیم.  

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
 به خراسان جنوبی سفر می کند

در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  مهر-نماینده 
مجلس از سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
به استان خبر داد و گفت: وی قول هایی برای کمک 
های ویژه به طرح های تحقیقاتی استان داده است. 
عبادی  اظهار کرد: در دیداری که با دکتر ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور داشتیم، قرار 
شد تا به خراسان جنوبی سفر کنند. وی با بیان اینکه 
کمبود آب باعث ایجاد وضعیت اقلیمی بسیار سختی 
در استان شده است، عنوان کرد: کارهای بزرگی که 
جدیدترین  با  انجام شده  ژرف  های  آب  حوزه  در 
فناوری ها و امکانات مورد پیگیری قرار گرفته که با 
توجه نتایج تحقیقات ارائه شده توسط معاون علمی 

فناوری رئیس جمهور رضایت بخش بوده است.

شهر تبدیل به یک کارگاه 
عمرانی شده است 

اجرای  راستای  در  گفت:  بیرجند  شهردار  غالمی- 
پروژه های عمرانی، شهر تبدیل به یک کارگاه عمرانی 
شده است . جاوید در جلسه بررسی پروژه های عمرانی 
تاکید کرد: این جلسات  هر هفته با حضور مسئوالن و 
اعضا تشکیل گردد تا هماهنگی های الزم در جهت 
اجرای پروژه ها بین واحدهای گوناگون انجام پذیرد. 
شهردار بیرجند عنوان کرد: زیباسازی اصل مهمی 
است که در کنار اجرای پروژه های عمرانی باید مورد 
توجه قرار گیرد. وی به زیباسازی آیلندها، پارک ها و 
اصالح میادین اشاره و افزود: زیباسازی فلسفه اصلی 
کار عمرانی است که طراحی ها  می بایست متناسب با 
نیاز شهر و آیده آل شهروندان باشد. جاوید  اظهارکرد: 
استفاده از سیستم آبیاری نوین و بهبود وضع آسفالت 
معابر شهر نیز از اولویت های مهم شهرداری در اجرای 

پروژه های عمرانی می باشد.
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نماز جمعه میتینگ سیاسی 
جناح ها نیست

مروی، معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم 
تمام  در  عالمان  مؤثر  به حضور  اشاره  با  رهبری 
کرد:  خاطرنشان  سیاسی  و  اجتماعی  عرصه های 
عالمان دینی دنبال پست و ریاست نبوده اند بلکه 
از هر فرصتی برای هدایت مردم استفاده کرده اند 
و نماز جمعه نیز مصداق همین موضوع است. نماز 
جمعه یک میتینگ سیاسی برای یک جناح خاص 
سیاسی نیست، بلکه میتینگ نظام است و همگان 
باید بستر را برای حضور تمام اقشار به ویژه جوانان 

در این آئین فراهم کنند.

بعضی مسائلی مانند آتش  زدن 
پرچم را مدام  بهانه می کنند

به  واکنش  در  مجلس  نماینده  کوهکن،  محسن 
جنجال سازی های اخیر برخی جریان های سیاسی 
مجلس  اصالح طلب  نمایندگان  برخی  جمله  از 
آمریکا  پرچم  نمادین  زدن  آتش  خصوص  در 
اقدام  از  پس  که  مجلس  صحن  در  وی  توسط 
رئیس جمهور آمریکا در نقض برجام صورت گرفت، 
اینکه  برای  برخی ها  می رسد  نظر  به  کرد:  اظهار 
آبروریزی نقض برجام و دلخوش کردن و اعتماد به 
آمریکا را الپوشانی کنند و به حاشیه ببرند، مسائلی 
مانند آتش  زدن پرچم آمریکا را پیش می کشند و 

مدام آن را بهانه می کنند.

معلوم نیست اروپایی ها 
بتوانند مانع فروپاشی برجام شوند

سیدمصطفی میرسلیم عضو شورای مرکزی حزب 
با  برجام،  آینده  از  ناامیدی  ابراز  با  اسالمی  موتلفه 
گفت:  غربی  های  طرف  ظاهری  پشتیبانی  وجود 
معلوم نیست در مقابل تحریم های آمریکا، اروپایی ها 
بتوانند مانع فروپاشی برجام شوند. دلیل اصلی آن را 
 نیز باید استقالل بنگاه های اقتصادی و پولی اروپا از 

تصمیم گیران سیاسی کشورهای اروپایی ذکر کرد.

ماندگاری نظام با ماندگاری گفتمان 
اصالحات یکی است

عارف، رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه گفتمان 
تعریف  نظام  خانواده  داخل  در  را  خود  اصالحات 
می کند، گفت : معتقدم ماندگاری نظام با ماندگاری 
برخی  راه  حل  و  است  یکی  اصالحات  گفتمان 
چالش های درون نظام را گفتمان اصالحات می دانم. 
وی افزود: یکی از راهبردهای اصلی بنیاد امید ایرانیان 
اولویت قائل شدن برای جوانان و زنان است. متاسفانه 
در حالی که جوانان در اکثر انتخابات ها حماسه ساز 
برای کشور و گفتمان اصالحات هستند اما عمال در 

مقطعی از آنها غافل شده بودیم.

آغاز روند اجرایی کردن انسداد 
تحریم های آمریکا  علیه ایران

کمیسیون اروپا اعالم کرد برنامه مبارزه با تحریم های 
آمریکا علیه تهران را برای محافظت از کمپانی هایی 
این  کرد.  اجرایی  را  می کنند  تجارت  ایران  در  که 
کمیسیون در بیانیه ای می گوید: »اقدامات اتحادیه 
اینکه  مگر  می شود  اجرایی  ماه   ۲ مدت  در  اروپا 
پارلمان اروپا یا دولت های اروپایی آن  را رد کنند. اما 
در عین حال این امکان وجود دارد که این پروسه 
زودتر از زمان تعیین شده فعال شود، در صورتی که 
حمایت قوی سیاسی در پس این اقدامات اجرا شود. 
این فرآیند انسداد جلوی هر نوع حکم تحریمی که 
از سوی دادگاه های آمریکا علیه کمپانی های اروپایی 
از احکام و  صادر می شود را می گیرد و هیچ کدام 
جرایمی که دادگاه های آمریکایی در این خصوص 

صادر کنند را به رسمیت نمی شناسد.«

اروپا ظرفیت اینکه در مقابل 
تحریم های آمریکا بایستد را ندارد

موسویان، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای 
پایبندی  برای  سیاسی  اراده  اروپا  آیا  اینکه  درباره 
به برجام را دارد، گفت: معتقدم اروپا اراده سیاسی 
دارد اما ظرفیت اینکه در مقابل تحریم های آمریکا 
بایستد را ندارد اما راه هایی برای اروپا وجود دارد. 
ضمنا ایران و اروپا می توانند سبد ارزی معامالت را از 
دالر به یورو تغییر دهند. اما من هنوز مطمئن نیستم 
 که اروپایی ها مسیر مقاومت در مقابل تحریم های

فرا مرزی آمریکا را در پیش خواهند گرفت.

 باید به دولت کمک کنیم

حاجی بابایی، نماینده مجلس با تاکید بر لزوم حفظ 
انسجام ملی در شرایط فعلی و کمک به دولت، گفت: 
باید در شرایط فعلی و در ادامه برجام از تندروی های 
سیاسی پرهیز کرده و همه با هم برای حل مشکالت 
کشور کمک کنیم، نباید فضای مجلس و دولت به 

سمت مقابله با یکدیگر رود.

تا تغییر رویکرد کره جنوبی 
مذاکره نمی کنیم

کره شمالی می گوید: تا برطرف شدن مشکالت با 
کره جنوبی حاضر به مذاکره با این کشور نیست. ری 
سان گئون، مسئول مذاکرات کره شمالی، مسئوالن 

کره جنوبی را متکبر و بی کفایت نامید. 

االن موقع تضعیف فرماندهان دیپلماتیک نیست

موقع  االن  گفت:  تهران  نماینده  حضرتي،  الیاس 
تضعیف فرماندهان دیپلماتیک و اقتصادی در جنگ 
تن به تن نیست ولو اینکه آقایی در گذشته با آقای 
جهانگیری اختالفی داشته است. وقتی ما می گوییم 
منافع مملکت باید بر منافع حزبی، جناحی و گروهی 
و شخصی ترجیح داده شود یعنی اینکه همه این منافع باید در ساییه تشخیص 
منافع ملی قرار گیرد. شاید در نحوه اداره دولت و مجلس انتقاداتی باشد که 

باید قطعا طرح شوند و کسی جلوی انتقادات را نگرفته است.

اصالح طلبان سیستم فرماندهی شبیه جامعتین ندارند

میرلوحی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: 
اصالح طلبان مقداری جلوتر - از اصولگراها- هستند 
زیرا از آغاز سیستم فرماندهی شبیه جامعتین نداشتند. 
اگرچه نقش آقای خاتمی در رهبری اصالحات کامال 
بارز بود اما شیوه تصمیم گیری نسبت به اصولگرایان 
خیلی مدرن تر و مبتنی بر خرد جمعی است. مصداق اتکا به خرد جمعی این است 
که در شورای عالی اول و دوم کسانی که از سال 76 در مناطق و شهرستان ها 
فعال بودند، دور هم جمع شده و به صورت سلسله مراتبی انتخابات انجام دادند.

دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  مناجات خوانان  قاریان،  با 
از  یکی  قرآنی،  مدیحه سرایان 
امت  امروز  ضروری  نیازهای 

اسالمی را لزوم »نزدیکی به قرآن 
و عمل به دستورات آن« دانستند و 
با تأکید بر اینکه مشکالت کنونی 
شرایط  جمله  از  اسالم  دنیای 
تأسف بار فلسطین و جنایات رژیم 
روزهای  در  ویژه  به  صهیونیستی 
اسالمی  امت  دوری  نتیجه  اخیر، 

از قرآن است، گفتند: بیت المقدس 
پایتخت فلسطین است و به توفیق 
دشمنان  دست  از  فلسطین  الهی، 
و  آمریکا  و  شد  خواهد  خالص 

اذناب آن در قبال حقیقت و سنت 
الهی هیچ غلطی نمی توانند بکنند. 
بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
اینکه باید امت اسالمی، دولت های 
اسالمی و حکومت های اسالمی در 
بگیرند،  موضع  جنایات  این  قبال 
ما  به  قرآن  کردند:  نشان  خاطر 

دشمنان  مقابل  در  باید  می گوید 
باشید و در  دین و کفار سرسخت 
میان خودتان با مهربانی رفتار کنید، 
اما اکنون به  دلیل دوری از قرآن، در 
دنیای اسالم شاهد جنگ و اختالف 
در  بودن  تسلیم  و  میان مسلمانان 
مقابل کفار هستیم. حضرت آیت ا... 
خامنه ای با تأکید بر اینکه دشمنی ها 
با اسالم تمامی ندارد، افزودند: اگر 
امت اسالمی به قرآن نزدیک شود، 
فرموده،  قرآن  که  گونه  همان 
خواهند  غلبه  دشمن  بر  بالشک 
است. الهی  وعده  این،  زیرا  کرد 
با  پایان  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
طلب مغفرت از خداوند متعال برای 
و  فلسطین  اخیر  روزهای  شهدای 
بیشتر  استقامت  با طلب  همچنین 
برای مبارزان راه حق، تأکید کردند: 
قابل  در  او  همدستان  و  آمریکا 
مجبور  الهی  ناپذیر  تخلف  سنت 
بود. خواهند  تسلیم  و  شکست  به 

آزادی فلسطین سنت الهی است 
در  نوری  ناطق  االسالم  حجت 
خروج  و  برجام  موضوع  خصوص 
معظم  رهبر  گفت:  آن  از  آمریکا 
اعتمادی  بی  اعالن  ضمن  انقالب 
به آمریکا، کلیات برجام را تأیید کردند 
از  برجام  ایشان هم،  اذن  بدون  که 
سوی ایران قابل پذیرش نبود. ایشان 
و  تأیید  را  کننده  مذاکره  تیم  مکرر 
پیش  اینکه  ضمن  کردند  حمایت 
بینی بدعهدی و خروج آمریکا را هم 
کرده بودند، لذا موضوع خروج آمریکا 
از برجام خیلی هم غیرمنتظره نبود.
همه  برجام  هرچند  داد:  ادامه  وی 
اهداف ایران را تأمین نکرده اما آثار 
و فوایدی داشته که قابل توجه است. 
مطلبی که متأسفانه گاهی مورد غفلت 
برخی قرار می گیرد، این است که 
پیش از برجام ایران در ذیل بند هفت 
منشور سازمان ملل قرار داشت. وی 
اضافه کرد: برخی از منتقدان داخلی 
از روی بی توجهی و گاهی مغرضانه، 

موضوع خروج آمریکا از برجام را بهانه 
تسویه حساب با دولت قرارداده اند و 
نمی دانم چرا به این واقعیت روشن 
توجه نمی کنند که رژیم صهیونیستی، 

اعراب تکفیری و جریان های راست 
افراطی در آمریکا علیه برجام متحدند 
صحت  بر  دلیل  بهترین  این  و 
اسالمی  جمهوری  نظام  عملکرد 
است. ای  هسته  توافق  مورد  در 
توجه  باید  البته  گفت:  نوری  ناطق 
باشیم که در شرایط کنونی،  داشته 

است،  برجام  از  فراتر  ایران  چالش 
وقاحت  با  آمریکا  جدید  دولت  زیرا 
و به طور رسمی اعالم می کند به 
دنبال براندازی نظام در ایران است که 

البته این آرزو را به گور خواهند برد. 
وی گفت: کسانی که با نیت تسویه 
انتقادهای  به  اقدام  سیاسی  حساب 
مخرب می کنند، متوجه نیستند این 
روش موجب شکست جبهه داخلی 
های برنامه  موفقیت  زمینه  و   شده 
کرد. خواهد  فراهم  را  دشمن 

پذیرش برجام با نظر مساعد رهبر معظم انقالب بود

دیدار جمعی از فرماندهان مرکز آموزش ۰۴ امام رضا )ع( از خانه ی فرزندان امام علی )ع( دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با پرویز نیک بین، هنرمند پیشکسوت خوشنویسیاستهالل ماه مبارک رمضان در بیرجند * عکس: گرگی

برخی جریان های سیاسی گرفتار جاهلیت شده اند

در  ولی فقیه  نماینده  علم الهدی  سیداحمد  آیت ا... 
استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه مقام معظم 
 رهبری برای اینکه راه باز باشد مسیر را باز گذاشتند ،

تصریح کرد: امروز عده ای عناصر ناپاک می گویند 
اگر قرار است کسی بازخواست شود خود مقام معظم 
رهبری است و این همان جاهلیتی است که وارد کشور ما شده و برخی 
جریانات سیاسی ما را این جاهلیت فراگرفته و مقام معظم رهبری در موضع 

مظلومیتی مانند مظلومیت جدش یعنی حضرت علی)ع( قرار گرفته است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهردار ی حاجی آباد  ) نوبت اول(
شهرداری حاجی آباد در نظر دارد: اجرای آسفالت معابر شهر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازد. شرکت کنندگان بایستی حداقل دارای رتبه 5 رشته راه و باند بوده و ارائه قیمت براساس فهرست بهای رشته راه و باند سال 1397 می باشد.
برآورد اولیه مناقصه 5/250/000/000 ریال بوده از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که مبلغ 2/640/000/000 ریال به صورت اسناد خزانه 
به سررسید 98/8/11 و مبلغ 600/000/000 ریال اسناد خزانه به سررسید 98/04/11 و مبلغ 590/000/000 ریال اسناد خزانه به سررسید 98/04/11 

و مبلغ 450/000/000 ریال اسناد خزانه به سررسید 97/05/08 و مبلغ 970/000/000 ریال به صورت نقدی پرداخت خواهد شد.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 262/500/000 ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا فیش واریزی به حساب 

2171142134005 نزد بانک ملی به نام تمرکز وجوه سپرده شهرداری حاجی آباد الزامی می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 1397/3/6 تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1397/3/13

مهلت ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1397/3/17
زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1397/3/19 در محل شهرداری حاجی آباد

 مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی به مدت یک ماه می باشد .  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم و مخدوش 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.  برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط  خواهد شد. تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر 3- 05632501500 داخلی 5 
کریمدادی - شهردار حاجی آباد

جناب آقای مهندس محمد خوشنام
تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما

 از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترم تان خواهانیم. ما را در غم خود شریک بدانید

شرکت مادپی شرق- مهدی و محمد فدویان

جناب آقای مهندس 
مرتضی یزدان شناس 

رئیس محترم اتاق اصناف
 مرکز استان و شهرستان درمیان

با غم و اندوه فراوان درگذشت
 خواهر گرامی تان 

را حضور شما  و تمامی بستگان از صمیم قلب 
تسلیت گفته ، آمرزش الهی برای آن مرحومه

 و تحمل و صبوری بازماندگان را از درگاه خداوند 
سبحان خواستاریم.

نمایندگی اتاق اصناف و صنعت، معدن و 
تجارت شهرستان درمیان

با نهایت تالم و تاسف ضایعه درگذشت پدرعزیز و مهربان مان بزرگ خاندان

 شـادروان حـاج حسین خوشنـام  پدر شهید زنده یاد رضا خوشنام 
را به اطالع دوستان و سروران ارجمند می رساند: بدین مناسبت جلسه بزرگداشتی روز یکشنبه 97/۲/30 از ساعت 

۱7 الی ۱۸ در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد حضور شما بزرگواران 
موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر و تشکر و امتنان بازماندگان خواهد بود. 

مهندس محمد خوشنام و فامیل وابسته

بقاء مختص ذات اوست 


