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  شکایت به جای پاسخ 
آستانه تحمل 

کوتاه مدیران  
انتقال پایگاه هوایی خور به اراضی و 
سایت قدیم فرودگاه بیرجند از چند 
سال گذشته مطرح شد و 6 سال است 
از  قسمتی  خواستار  هوایی  نیرو  که 
اراضی و سایت قدیم فرودگاه بیرجند 
است.گویا انتقال این اراضی برمبنای 
می  هوایی  نیرو  که  است  تهاتری 
خواهد با قسمتی از اراضی فرودگاه 
مهرآباد تهران و اصفهان داشته باشد.

از ابتدای مطرح شدن موضوع انتقال 
نیز...) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

مراکز عرضه غیر بهداشتی 
فرآورده های دامی تعطیل می شود/7

نام دکتر علوی در صفحات زرینتاریخ 
این سرزمین به یادگار خواهد ماند/4

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره  4073

7تحقق شعار “ هر روستا یک محصول” برای توسعه صنایع دستی3پایانی که آغاز یک زندگی است 7ارسال محموله پالسمای استان به اتریش

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی خبرداد:

افزایش 51 درصدی حجاج  در استان
    صفحه 7

عکس : کرمانی

گلبانو؛ فراموش شده ای در بیرجند /3

جناب آقای مهندس خوشنام 
رئیس محترم هیئت مدیره

فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران 
و رحمت الهی برای آن عزیز سفرکرده و سالمتی و طول عمر با عزت 
برای جناب عالی و خانواده محترم تان را از پروردگار متعال خواهانیم. 

اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی مسکن 
استان خراسان جنوبی و تعاونی های عضو

جناب آقای مهندس خوشنام
با نهایت تأسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت 

عرض نموده برای آن عزیز سفر کرده غفران و رحمت واسعه الهی 
و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.

شرکت ستاره کیان بیرجند 
و شرکت مرغ مادر جنوب خراسان

 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. بدین وسیله لزوم ثبت نام و پیگیری اخذ گواهینامه از طریق سامانه به آدرس

 www.Ccsrs.ir )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

جناب آقای مهندس مرتضی یزدان شناس
با نهایت تأسف 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.

اتحادیه نانوایان بیرجند

برادر گرامی جناب آقای مهندس محمد خوشنام
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد یکتا 
برای روح بزرگوارشان آرامش و برای بازماندگان عزیز بردباری مسئلت می نمایم. 

شرکت ساختمانی رجحان کارا - امینی

جناب آقای مهندس محمد خوشنام
عروج ملکوتی پدر گرامی تان ابوالشهید  مرحوم حاج حسین خوشنام 

را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نمایم،  ما را در غم خود شریک بدانید.
جناب آقای بهروز کالنتریمرتضی مقری

مدیر محترم شعب بانک صادرات خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از توانایی و درایت تان می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را از درگاه احدیت خواستارم. 

عاملی نیا - همکاران حوزه فردوس

جناب آقای مهران سرپرست
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی
 تبریک و تهنیت عرض می نماییم. از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار 

از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی را مسئلت داریم.
مجمع جوانان استان خراسان جنوبی

جناب آقای علی امینی نسب 
رئیس محترم اداره اوقاف و امورخیریه 

شهرستان سربیشه 

 حضرت حجت االسالم و المسلمین خدایی
رئیس محترم اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان طبس 

  کسب رتبه اول استان در ارزیابی عملکرد  برنامه ۹۶  در سطح استان، به صورت مشترک 
را خدمت عالی جنابان و همکاران پرتالش تان تبریک عرض نموده

 برای شما عزیزان و مجموعه همکاران تان توفیقات بیشتر را از خداوند منان خواستاریم.
ازطرف هیئت امنای بقاع متبرکه شهرستان های سربیشه وطبس

با نهایت تاسف درگذشت 

شادروان حسین خورشید زاده 
»پیشکسوت ورزش استان« 

را به اطالع می رساند: جلسه سوم آن روانشاد امروز دوشنبه 97/2/31 
از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( 

برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.
خانواده های: خورشید زاده، قیروانی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس خوشنام
عضو محترم هیئت مدیره کانون کارفرمایی استان
ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده 

از خداوند بزرگ برای آن مرحوم رحمت واسعه و علو درجات و برای جناب عالی و خانواده 
محترم اجر و صبر مسئلت داریم.

از طرف هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان خراسان جنوبی

همکار محترم جناب آقای مهدی راستین
مصیبت درگذشت برادر همسر گرامی تان 

شادروان حسین خورشیدزاده
         را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان محترم

 صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، غفران الهی
 و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

سپاسگزاری

خاندان راشد و پیوستگان و وابستگان 
بنیاد  محترم  ریاست  محترم،  استاندار  معظم،  روحانیت  لطف  و  بزرگواری 
نخبگان خراسان جنوبی، مسئوالن محترم دانشگاه ها، نماینده محترم نهبندان، 
مدیران ادارات، شهرداران و اعضای شورای شهرهای بیرجند و خوسف، کانون 
هنرمندان، رسانه های دولتی و خصوصی، دبیر محترم و برگزار کنندگان آن 
نشست شکوهمند، بزرگوارانی که از تهران، مشهد و دیگر شهرها قدم بر سر 
و چشم ما نهادند، مردم گرانقدر و عزیز بیرجند را سپاسدار و سپاسگزارند، 
خداوند ما را توفیق دهد که باز هم در خدمتگزاری این عزیزان کوشا باشیم. 

خاندان راشد و پیوستگان
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پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران با گرانی نفت و دالر

عضو کمیسیون صنایع و معادن بر لزوم ارائه الیحه دوفوریتی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان از محل 
افزایش درآمد فروش نفت و رشد نرخ دالر تأکید کرد. قاضی پور با بیان اینکه باید بودجه سال 97 اصالح شود، گفت: در بودجه سال 97 
قیمت هر بشکه نفت 55 دالر تعیین شده این در حالی است که قیمت نفت در روزهای اخیر افزایش یافته است.

شکایت به جای پاسخ 
آستانه تحمل کوتاه مدیران 
* امین جم 

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... گویا انتقال این اراضی 

می  هوایی  نیروی  که  است  تهاتری  برمبنای 
مهرآباد  فرودگاه  اراضی  از  قسمتی  با  خواهد 
ابتدای مطرح  تهران و اصفهان داشته باشد.از 
زیادی  های  مخالف  نیز  انتقال  موضوع  شدن 
بین  مخالف  دالیل  از  گرفت.بسیاری  صورت 

است. محافل  نقل  و  مشهور  نیز  مردم 
چون  دالیلی  با  نیز  ها  مخالفت  برخی 
و  هوایی  نیروی  دهی  خدمات  در  تداخل 
هوانوردی  عملیات  انجام  در  مانع  فرودگاهی، 
و فرودگاهی و خطراتی که به لحاظ امنیتی و 

بود. می شود  ایجاد  پدافندی 
مطرح  پیش  چندسال  از  موضوع  این  انکه  با 
درباره  که  جدیدی  های  صحبت  بود،اما  شده 
این  شدن  جدی  بوی  و  رنگ  و  مطرح  ان 
افکار  دیگر  بار  شد  داد،باعث  می  را  داستان 
مهم  این  به  مسئوالن  و  ها  رسانه   ، عمومی 
باره  این  در  نیز  زیادی  کنند.مطالب  توجه 
عنوان  نیز  دفاعیاتی  درمواردی  و  مطرح 
یکی  انتقادی  سخنان  گویا  بین  این  شد.در 
با  بیرجند  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  از 
مسئوالن  سوی  از  شدیدی  های  واکنش 
نیروی هوایی مواجه شده و حتی طبق شنیده 
ها،به تازگی این عضو شورا بنا به شکایتی در 
نیز  دفاعیاتی  و  احضار  دادگاه  به  باره  همین 
به  کاری  مطلب  این  در  است.  کرده  مطرح 
پایگاه به فرودگاه  انتقال  یا غلط بودن  درست 
و  جداگانه  فرصتی  خود  زیرا  نداریم  بیرجند 
بحثی کارشناسی می طلبد.اما نکته ای که در 
این بین حائز اهمیت است ، شکایتی است که  
بابت  از عضو شورای شهر  اخبار رسیده  به  بنا 
اظهار نظر و انتقاد ) در مقام منتخب و مدافع 

است. گرفته  انجام   ) مردم  حقوق 
صحت  ان  طرح  موضوع  و  شکایت  این  اگر 
داشته باشد، اول از همه استاندار و نمایندگان 
ورود  موضوع  این  فصل  و  حل  برای  مجلس 
جلوگیری  نامطلوب  فضای  ایجاد  از  و  کرده 
مردم   نماینده  مسلما  انکه  بعدی  نکته  کنند. 
حقوقی  جایگاه  به  توجه  شهر،با  شورای  در 
را  باره  این  در  نظر  اظهار  و  انتقاد  حق  خود 
حق  پیگیر  باید  نیز  وظیفه  عنوان  به  و  داشته 
و حقوق مردم باشد این شان نماینده مردم در 
توسط  مقام وظیفه   در  است که  شورای شهر 
جایگاه  و  نرفته  زیرسوال  گروهی  یا  فرد  هیچ 
لحاظ  از  حتی  شود.  شمرده  ومحترم   اوحفظ 
مردم  حق  پرسشگری  نیز  شهروندی  حقوق 
 ... و  شکایت  جای  به  باید  مسئوالن  و  است 
شهروندان  کارشناسی  و  درست  های  پاسخ  با 
تغییر  برای  داده  اشتباهی رخ  اگر  یا  و  قانع  را 
شکایت  مسیر  این  کنند.در  اقدام  خود  برنامه 
و  نداشته  جایگاهی  ان   مشابه  رفتارهای  یا 
انتقاد  هر  با  که  نیست   پذیرفتنی   و  ندارد 

دادگاه مطرح شود. در  یک شکایت 
دست    این  از  دیگری  رفتارهای  شایدبروز 
باعث می شود که اعضای شورا  با ایجاد چنین 
هجمه هایی  از پیگیری اموردلسرد شوند. باید 
ومواضع  رفتارها  برخی  شان  که  داشت  توجه 
سازمانی  جغرافیای  امرانه  موضع  از  وبرخورد 
شهری  مسائل  عرصه  ودر  رادارد  خود  خاص 
محسوب  ازمردم  شهروندوجزئی  سازمانها  همه 
حقوق  چوب  چهار  در  است  وخوب  شوند  می 

وحدود شهروندی اظهار نظر واقدام نمایند .
داشته  صحت  شکایتی  اینچنین  واقعا  اگر 
شان  در  را  رفتارها  اینگونه  گفت  باید  باشد، 
پاسخ  نیست.   اسالمی   جمهوری  مسئوالن 
مرد،  های  دغدغه  به  متقن  استدالل  و  روشن 
می  باال  را  سازمانها   جایگاه  و  افراد  حیثیت 
امیدواریم  انگیزد.  برمی  را  انها  واحترام   برد 
ازاین پس چالشهای انتقال فرودگاه به صورت 
حد  در  نیز  انتقادات   به  و  بررسی  کارشناسی 
شاهد  و  شود  داده  پاسخ  وکارشناسی  علمی 
ایجاد فضاهایی از این دست در جامعه نباشیم.

زنان جای کارمندان مرد دولت 
را گرفتند

و ٣١  کارمندان دولت مرد  سال ١٣۸۰، ٦9 درصد 
درصد زن بوده اند که این نسبت سال 95 به 59 درصد 
مرد و ٤١ درصد زن تغییر یافته است. براساس سالنامه 
آماری سال ١٣95، کارمندان دولت تابع قانون خدمات 
کشوری و قانون کار، در مجموع ٢,٣٤١,7٢٦ نفر در 
سال ١٣95 بوده اند، که نسبت به سال ١٣۸۰، ٦ در 
هزار رشد داشته که می  توان گفت تغییر محسوسی 

نسبت به تعداد کارکنان سال ١٣۸۰  نداشته است.

تکلیف مابه التفاوت افزایش 
حقوق بازنشستگان مشخص شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعالم کرد: 
حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان مشمول صندوق 
واریز  این عزیزان  به حساب  بازنشستگی کشوری 
می شود. تقی زاده اظهار داشت: حقوق اردیبهشت ماه 
بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری به 
حساب شان واریز و احکام افزایش حقوق ساالنه و 
همچنین همسان سازی حقوق بازنشستگان مشمول 
صندوق بازنشستگی کشوری در سال 97 در روزهای 
های  ماه  به  مربوطه  التفاوت  مابه  و  صادر  آینده 
فروردین و اردیبهشت سال جاری با حقوق ماه آینده 

پرداخت خواهد شد.

تغییر در »ایران چک«
با مصوبه کمیسیون پولی و بانکی بانک مرکزی، از این 
پس ایران چک های تحویلی به بانک ها، بدون درج 
مهر شعبه در اختیار مشتریان قرار می گیرند. به گزارش 
روابط عمومی بانک مرکزی، در حال حاضر کارکرد 
ایران چک این بانک و همچنین فرآیند انتشار و توزیع 
آن مشابه اسکناس بوده و به همین علت، ممهور 
کردن ایران چک به مهر شعبه، فاقد ضرورت اولیه آن 
است. همچنین درج مهر بر روی ایران چک مشکالتی 
را در خصوص شمارش و پاکسازی آن ایجاد و این امر 
عالوه بر ایجاد هزینه، مانع استفاده بهینه از تجهیزات 

نوین تفکیک اسکناس می شود.

زمان پرداخت مطالبات کشاورزان 
و دامداران اعالم شد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
خرماکاران،  زعفران کاران،  مطالبات  تمام  گفت: 
پنبه کاران، صیفی کاران و دامداران بابت شیر خام 
تا پایان هفته پرداخت خواهد شد. حسین شیرزاد 
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
اظهار کرد: در راستای سیاست های حمایتی دولت 
و  اهداف  اجرایی کردن  امید و همچنین  و  تدبیر 
برنامه های وزارت جهاد کشاورزی از طریق خرید 
از  کشاورزی  محصوالت  حمایتی  و  تضمینی 
دامداران و کشاورزان، ضمن برنامه ریزی و پیگیری 
مجدانه موفق شد تا نسبت به پرداخت حداکثری 
مطالبات کشاورزان و دامداران در سال ١٣9٦ اقدام 

و مطالبات جاری را تسویه کند.

عدم افزایش مشروط قیمت 
تلویزیون

دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان صوتی و تصویری 
با بیان این که در حال حاضر برنامه ای برای افزایش 
ندارد،  وجود  جاری  سال  در  تلویزیون  انواع  قیمت 
گفت: در سال گذشته حدود 9۰۰ هزار تلویزیون به 
صورت قاچاق به کشور وارد شد که امیدواریم سیاست 
ارزی دولت در سال جاری مانع از ادامه این روند شود. 
منفی ١5.۸  رشد  به  پاسخ  در  شهیدی  محمدرضا 
درصدی تولید انواع تلویزیون در سال گذشته نسبت به 
سال پیشین، اظهار کرد: در سال گذشته قاچاق انواع 
تلویزیون کمر تولید در این حوزه را شکست و شرایط 

بسیار سختی را برای تولید کنندگان رقم زد.

سرمقاله

۴۰ درصد بیکاران، فارغ التحصیالن دانشگاهی اند 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد که به دلیل مهارت محور نبودن 
سیستم آموزشی کشور، ٤۰ درصد از خیل بیکاران را فاغ التحصیالن دانشگاهی 
تشکیل می دهند. حسین سالح ورزی که در مراسم امضای تفاهم  نامه مشترک 
برای تربیت تکنسین های ماهر در اتاق بازرگانی ایران سخن می گفت، اظهار 
کرد: این تعداد از بیکاران تحصیل کرده در کشور این پیام را به ما می رساند که 
روی آموزش های مهارت محور در کشور کار نشده و باید به آن بیشتر توجه 
شود البته در اتاق بازرگانی ٢۰۰ تشکل  ملی و ٤۰۰ تشکل استانی وجود دارد که 
می توانند در زمینه آموزش های مهارت محور موثر باشند و این مهم را حمایت 
کنند. وی افزود: بر اساس قوانین باالدستی متعدد از جمله سند چشم انداز ١٤۰٤ 
باید در منطقه رتبه اول علمی فناوری را داشته باشیم و در اسناد دیگر هم تاکید 
شده که به این رتبه برسیم و سهم آموزش فنی حرفه ای را نیز افزایش دهیم. 

این تفاهم نامه شروع خوبی است که از صنعت هوافضا شروع شده است.

کارمزدهای جدید به بانک ها آمد 

در جریان اعمال کارمزدهای جدید در برخی خدمات بانکی، به تازگی دریافت 
کارمزد از تراکنش های اینترنتی نیز در برخی بانک ها اجرایی شده است. از مدتی 
پیش مشتریان بانک ها با تغییراتی در هزینه دریافت خدمات الکترونیک مواجه 
شدند و در حال حاضر برای برخی اموری که تا پیش از این هزینه ای پرداخت 
نمی کردند، کارمزد می پردازند. از جمله آن می توان به تراکنش های مبتنی بر 
کارت به کارت خود بانک، کارت به حساب، پرداخت قبض، خرید شارژ و یا 
اعالم مانده اشاره کرد، خدمات دریافتی از تراکنش های اینترنتی شامل کارمزد 
شده است، در حالی که تا پیش از این هزینه ای بابت آن دریافت نمی شد. 
تغییرات جدید در کارمزد خدمات الکترونیکی بانک ها در حالی اعمال می شود 
که ظاهرا بانک مرکزی هیچ بخشنامه جدیدی در این رابطه صادر نکرده و 
مربوط به همان دستورالعمل اواخر دهه ١٣۸۰ است که بر اساس آن بانک ها 

این اختیار را دارند که از خدمات خود تا حد تعیین شده کارمزد دریافت کنند.

زوجین 2 بار می توانند وام مسکن بگیرند
های  زوج  از  بیشتر  حمایت  جهت  در  مسکن  بانک 
برای تسهیل  متقاضی خرید مسکن، یک مصوبه دیگر 
تامین مالی این گروه از خریداران به شعب خود در سراسر 
بانک  مدیره  هیئت  جدید  تصمیم  با  کرد.  ابالغ  کشور 
مسکن، زوجین استفاده کننده از تسهیالت خرید مسکن، 
اولین مرتبه  از  به گذشت دوره زمانی مشخص  مشروط 
استفاده از این تسهیالت و همچنین تسویه بدهی خود 
با بانک یا انتقال تسهیالت به غیر، می توانند یکبار دیگر 

تسهیالت خرید مسکن دریافت کنند.
پیش تر برای استفاده دوباره از تسهیالت خرید مسکن از 
جانب زوجین، محدودیت وجود داشت اما با مصوبه جدید 

بانک مسکن، این ممنوعیت برداشته شده است.
زوجین متقاضی استفاده دوباره از تسهیالت خرید مسکن 
باید ضوابط مصوب  انتخابی،  نوع تسهیالت  با  متناسب 
هر کدام از انواع تسهیالت را رعایت کنند. بر این اساس، 
چنانچه زوج متقاضی تسهیالت خرید مسکن برای دومین 
بار، به دنبال دریافت تسهیالت از محل اوراق گواهی حق 
تقدم استفاده از تسهیالت مسکن یا تسهیالت مشارکت 

باشد،  مسکن  ساخت  انداز  پس  محل صندوق  از  مدنی 
وجود  تسهیالت  از  استفاده  دفعات  تعداد  در  محدودیتی 
ندارد. برای دریافت تسهیالت با سپرده از محل حساب 
مسکن  انداز  پس  حساب  مسکن،  انداز  پس  صندوق 
از  ناشی  اقساطی  فروش  تسهیالت  و همچنین  جوانان 
سهم الشرکه از محل صندوق پس انداز ساخت مسکن 
مجدد، باید 5 سال از تاریخ دریافت تسهیالت با سپرده 
یا  تسویه  عملیات  حال  عین  در  و  باشد  گذشته  قبلی 

انتقال تسهیالت به غیر، انجام شده باشد.
مصوبه جدید بانک مسکن برای بافت های فرسوده نیز 
امکان استفاده دوباره زوجین از تسهیالت را فراهم کرده 
است. در بافت های فرسوده شهری، شرط خانه اولی بودن 
متقاضی استفاده از تسهیالت صندوق پس انداز مسکن 
یکم ضروری نیست اما در صورتی که متقاضی، خانه اولی 
نباشد، نرخ سود این تسهیالت، ۸ درصد محاسبه خواهد 
تسهیالت  از  دوباره  استفاده  برای  زوجین  شد. همچنین 
صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت فرسوده، باید دوره 
تسهیالت  از  استفاده  مرتبه  اولین  از  بعد  سال   5 زمانی 

مسکن را پشت سر گذاشته باشند و نسبت به تسویه با 
بانک یا انتقال تسهیالت اولیه به غیر، اقدام کرده باشند.
کشور،  شهرهای  فرسوده  بافت  از  خارج  در  حال،  این  با 
آن دسته از زوجین که یکبار از تسهیالت خرید مسکن 
استفاده کرده اند، نمی توانند از تسهیالت صندوق پس 
انداز مسکن یکم، استفاده کنند چرا که برای تسهیالت 
یکم، در خارج از بافت، حتمًا متقاضی، دارای شرایط خانه 
اولی باشد به این معنا که تا به حال از تسهیالت مسکن 
استفاده نکرده باشد و فرم جیم زوجین سبز باشد. منظور 
حال  به  تا  زوجین  که  است  آن  جیم  فرم  بودن  سبز  از 
نکرده  استفاده  و مسکن  زمین  دولتی شامل  امکانات  از 
حاکی  مسکن  بانک  مدیره  هیئت  جدید  مصوبه  باشند. 
است، اعطای تسهیالت بدون سپرده به زوجین متقاضی 
و  تامین  به  است  منوط  تسهیالت،   از  دوباره  استفاده 
بینی موضوع در سیاست های  پیش  و  اعتبار  تخصیص 
اعتباری یا طرح های مقعطی بانک. همچنین در اعطای 
تسهیالت توأم، ضوابط هر یک از تسهیالت، از شرایط 

عمومی و اختصاصی همان تسهیالت تبعیت می کند.

اجاره بهای مسکن حداکثر در حد تورم افزایش می یابد
راه  وزارت  مسکن  اقتصاد  و  ریزی  دفتربرنامه  مدیرکل 
امسال در بخش  به نظر می رسد  و شهرسازی گفت: 
و  باشیم  مواجه  ها  قیمت  افزایش  با  کمی  بها  اجاره 
در  چگینی  علی  است.  تورم  نرخ  حد  در  افزایش  این 
گفت:  مسکن  قیمت  افزایش  درباره  پرسشی  به  پاسخ 
این  با  کند؛  می  طی  را  مالیمی  روند  مسکن  بازار 
روند  گذشته  سال  در  که  مسکن  معامالت  رشد  حال 

پرشتابی داشت در سال جاری مالیم تر خواهد شد.
اقتصادی  جریانات  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  چگینی 
شیب  با  مسکن  بازار  شد  سبب  که  گذشته  های  ماه 
شود  می  بینی  پیش  کرد:  اظهار  کند،  رشد  آرامی 
خصوص  به  باشد  خوب  مسکن  بازار  وضعیت  امسال 
افزایش  این بخش  که سال گذشته سرمایه گذاری در 

این سرمایه گذاری ها قطع نخواهد شد. یافت و 
اقتصاد مسکن وزارت راه  مدیرکل دفتر برنامه ریزی و 
و شهرسازی افزود: در سال گذشته و ادامه آن در سال 
بودیم  جاری، شاهد رشد صدور پروانه های ساختمانی 
از حالت منفی و رکود خارج شده و روند مثبتی را  که 
حوزه  در  تولید  و  کار  و  بنابراین کسب  کند.  می  طی 

داشت. روند صعودی خواهد  مسکن 
این شرایط سبب می شود  وی تصریح کرد: مجموعه 
مثبت  روند  در  همچنان  نیز  مسکن  بازار  خود  که 
مسکن  بهای  اجاره  بازار  درباره  چگینی  بماند.  باقی 
سال  در  بها  اجاره  بخش  در  رسد  می  نظر  به  گفت: 
ها  قیمت  رشد  شاهد  گذشته  سال  به  نسبت  جاری 
باشیم که این افزایش در حاشیه نرخ تورم خواهد بود. 

اقتصاد مسکن وزارت راه  مدیرکل دفتر برنامه ریزی و 
و شهرسازی یادآور شد: ورود به کنترل قیمت مسکن 
همیشه مفید نخواهد بود چون در کوتاه مدت ممکن 
است اثر مثبت داشته باشد ولی سبب می شود که در 
بلندمدت هیچ تولید کننده ای وارد بازار مسکن نشود.  
وی تأکید کرد: کنترل قیمت ها در بازار مسکن سبب 
ها  محدودیت  اثر  در  جانبی  های  هزینه  تا  شود  می 
تواند  نمی  کننده  تولید  نتیجه  در  و  یافته  افزایش 
فرآیند  نیز  نهایت  در  باشد  داشته  فعالیت  بازار  دراین 
کنترل  کرد:  تصریح  متوقف خواهد شد. چگینی  تولید 
سبب  و  زده  لطمه  مسکن  تولید  فرآیند  به  ها  قیمت 
بعد  های  سال  در  قیمت  افزایش  شدت  شود  می 
دنیا شکست خورده است. این تجربه در  بیشتر شود. 

آگهی تجدید مزایده
 بهره برداری جایگاه های CNG زیباشهر و عباسپور

شهرداری طبس در نظر دارد: برابر مجوز شماره 5/1114 شورای محترم اسالمی 
شهر طبس، بهره برداری از جایگاه های CNG شهید عباسپور و زیباشهر را از 
طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا واجدین شرایط شرکت در مزایده می توانند 
از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت برگ شرایط مزایده به 
شهرداری  قراردادهای  امور  یا  و   www.tabas.ir آدرس:  به  شهرداری  سایت 

مراجعه و یا با شماره 05632825001 تماس حاصل فرمایند.

مجید بهارستانی یزدی – شهردار طبس

 آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم شرکت تعاونی کوثر کویر خاوران

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم شرکت 
تعاونی کوثر کویر خاوران فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای  محمد نخعی زاده  با کد شناسایی بیمه 68910694 ادعای 
اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی مسئول اتفاقات شبکه آب و موتوربان و متصدی سیستم های کلرزنی داشته که کمیته بدوی 
مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل 
سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 
 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن 

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

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

آگهی تحدید حدود ثبت امالک 
یک قسمت از بخش2 شهرستان بیرجند  

به موجب ماده 14 قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل پالک 99 فرعی از 1396 - اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی رحمت آباد دهلکوه مورد تقاضای غالمرضا حسن زاده در روز سه شنبه 1397/3/22 ساعت 10 صبح در 

محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 1397/02/31
 علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

خانواده های محترم 
خورشیدزاده و قیروانی

با نهایت تأسف و تاثر درگذشت 

شادروان حسین خورشید زاده 
را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده غفران و رحمت واسعه 
الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.

خانواده های: محمدی و اسدپور

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان     آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1396 حوزه ثبتی نهبندان    شناسه: 163427       

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 حوزه ثبتی نهبندان در سه ماهه )دی- بهمن- اسفند( سال یکهزار و سیصد و نود و شش هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع  عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
 مستثنیات مرتع کوه استند و سه فرسخ پالک 303 اصلی 1217 - اصلی آقای عباس کوهستانی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر چند باب اتاق به مساحت 666 متر مربع 

مستثنیات مرتع سینه شاه دژ پالک یک فرعی از 737- اصلی 1189 - اصلی آقای  غالمعلی قریب ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات مرغداری به مساحت 5514 مترمربع 
مستثنیات مرتع تگ شوسف و جنگل طارق پالک 739- اصلی 1216-  اصلی  آقای جواد جعفری ششدانگ یک قطعه زمین  بندسار  به مساحت 3274/50 مترمربع 

1219 - اصلی آقای جواد جعفری ششدانگ یک قطعه زمین  بندسار  به مساحت 17600 مترمربع
لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف  مدت  نود روز و مستند به تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت در 
مورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم و رسید دریافت نموده نموده و در اجرای تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و ماده 86  قانون ثبت معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم  

و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت پس از تشریفات قانونی اسناد مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد. ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود. 

                             تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/02/01   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/31                       حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
 -139660308001003394 شماره  رای 

1396/10/30 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات  بیرجند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد جاللی نژاد فرزند محمد 
حسن به شماره شناسنامه 1 صادره از بیرجند و شماره ملی 
0652430244 نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
1238/73متر مربع به پالک 95 فرعی از 224- اصلی بخش 3 
بیرجند از محل مالکیت آقای علی داروغه تایید و محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/02/15    
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/02/31
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

ود  
حد
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ه  

یژ
ش و
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ف

درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   

09155614880

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف 
و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065- علـی آبادی 

برنج چقدر گران شده است؟ 

رئیس اتحادیه بنکداران گفت: برنج پر محصول ایراني حدود ۸ درصد افزایش 
قیمت داشته اما برنج وارداتي به دلیل تخصیص دالر ٤٢۰۰ توماني با کاهش 
قیمت مواجه بوده است. آقاطاهر ، در خصوص میزان موجودي انبار برنج براي 
ماه رمضان اظهار کرد: در عمده فروشي ها براي ماه رمضان هیچ کمبودي 
نداریم. برنج وارداتي به میزان مورد نیاز وارد شده و برنج ایراني مرغوب در 
انبارهاي شمال موجود است. وي در رابطه با افزایش قیمت برنج نسبت به 
سال گذشته خاطرنشان کرد: مقداري افزایش قیمت را در این محصول داشتیم 
اما قیمت دقیقي نمي توان گفت چرا که میزان آن با توجه به تناژ و کیفیت 
متغیر است، اما قیمت برنج پر محصول حدود ۸ درصد افزایش داشته است. 
آقاطاهر تاکید کرد: هیچ مشکلي در تامین برنج نداریم و قیمت برنج خارجي هم 
با پرداخت دالر ٤٢۰۰ توماني به واردکنندگان درحال کاهش است. وي گفت: 

همچنین قیمت روغن 9 درصد افزایش یافته است.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه * 31 اردیبهشت 1397*شماره 4073

افزایش تسهیالت حمایتی بسیج علمی
صدا وسیما- تسهیالت حمایتی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری به طرح های فناورانه نخبگان خراسان جنوبی افزایش یافت. رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری گفت: تسهیالت این 
سازمان در بخش نیمه حرفه ای از 20 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش یافته است .عقیلی پور با بیان اینکه این تسهیالت بالعوض است، افزود: محدودیتی در پذیرش تعداد طرح های فناورانه در بخش 
نیمه حرفه ای وجود ندارد.وی همچنین سهمیه امسال پذیرش طرح های فناورانه در بخش آماتور را 30 طرح اعالم کرد و گفت: به این طرح ها هم تا سقف 10 میلیون تومان تسهیالت حمایتی پرداخت می شود.

های  تقاطع  مثل  مهم  مسائل  شورا  و  شهردار 
غیرهمسطح )صیاد. پاسداران. سه راه اسدی(، طرح 
جامع پارک آزادی، توسعه قطارشهربازی، بهسازی 
پایانه های اتوبوسرانی ابوذر،سه راه اسدی، آزادی، 
سیستم شمارش هوشمند درختان، تعریض خیابان 
ساماندهی  قدیم،  پادگان  در  پارک  احداث  ارتش، 

مقبره حکیم نزاری را انجام دهند. با تشکر 
915...254

باسالم از مسئوالن محترم شهرداری که سرانجام 
جمهوری  سرپوش  بازار  ابتدا  میوه  دستفروشان  با 
10 و12 برخورد نمودند و روال عادی ، آرامش  و 
پاکیزگی را به این محل برگرداندند کمال تشکر را 
از  ، همت و جدیت  پیگیری  این  امیدواریم  داریم 

طرف ماموران محترم شهرداری ادامه دار باشد 
جمعی از کسبه بازار

شهردار  خدمت  نباشید  خسته  عرض  و  سالم  با 
محترم بیرجند وهمکاران زحمتکش شان از تالش 
در زیبا سازی شهر به خصوص جدول گذاری سطح 

شهر و میدان ها تشکر می شود
915...765

ظاهرا شهرداری با انتقال چهارشنبه بازار به پارک 
جنگلی به جای زیباسازی قصد تخریب دارد. شورا و 
شهردار محترم لطفا قبل از ایده پردازی به سرانجام 

یک کار فکر کنید.
915...070

با گذشت چندین  بیرجند  فاضالب  و  اداره آب  چرا 
نصب  برای  فاضالب  اصلی  خط  نصب  از   ماه 
انشعاب های فرعی خیابان  ارتش اقدام نمی کند؟ 
مشکل فاضالب این منطقه مردم را کالفه کرده است.
915...070

سالم.آوا جان خدا قوت از وقتی ورودی مهرشهر 
عوض شده کار کاسبی دست فروشان اونجا زیاد 
شده به فکر مردم دیگه هم باشین که کلی منتظرند 

تا دوستان از آن مسیر عبور کنند
990...035

و  محل  دورشدن  دلیل  به  محل  اهالی  باسالم 
دورزدن از طرح بلوکه گذاری انتهای خیابان وحدت 

ناراضی بودند. این یک مشکل اساسی است 
990...085

رانندگی  و  راهنمایی  به  لطفا  سالم،  عزیز  آوای 
بفرمایید فکری به حال پارکینگ مزار شهدا بردارند 
یا حداقل یک خط کشی برای جایگاه خودروها انجام 

دهند تا برقراری نظم بهتر صورت گیرد. 
0915...29
سالم آوا یک نفر به داد گربه و سگ های ولگرد برسد 
تا دیروز آمار سگ های ولگرد باال بود و از ترس آنها 
شب باید مراقب می بودیم حاال از دست گربه ها و 
ورود آن ها به داخل منزل خسته شده ایم همسایگان 
محترمی هم هستند که ماشا ا... گربه دارند کمی به 

فکر بهداشت و سالمت افراد جامعه باشیم.
0915...141

شهرداری فکری به حال میوه فروشی ها و ماشین 
های حمل بار میوه داشته باشد مغازه ای ندارند هر 
جایی کار خود را انجام می دهند. هم  به زیبایی 
شهر  لطمه می زنند  و هم مخل آسایش و عبور  و  

مرور در خیابان و دور میدان می شوند.
0915...947
لطفا فکری به حال هرس درختان هم بردارید بعضی 
از درختان سر به فلک کشیده و در داخل سیم های 
برق جای گرفته اند چند وقت پیش زحمت  کشیدند 
در راستای خیابان شهدا این عمل انجام شد لطفا 

برای سایر خیابان ها نیز اعمال شود
0915...624

خانه های مسکن بهزیستی تحویل شده است اما 
با سود باال بدون سیستم گرمایشی و امکانات الزم 
برای نشستن خواهشمندیم فکری به حال ما بردارید 

چه کسی مسئول نظارت و پاسخگویی است.
0915...008
کار  جنگلی  پارک  به  بازار  چهارشنبه  انتقال  واقعا 
اشتباهی است شهرداری با چه فکری این طرح را 
داده؟ از پارک جنگلی باید استفاده گردشگری شود. 
میدان بار سابق جای مناسب تری برای بازار است 
0915...028
با سالم و تشکر از آوای عزیز.جناب آقای شهردار 
محترم بیرجند اولین قول جدی و تصمیم مهم شما 
که در رسانه ها اعالم شد افتتاح مسیر سه راه اسدی 
به موسی بن جعفر)ع( بویژه پل موسی بن جعفر بود 
که فرمودید تا خردادماه 97 اجرایی و به اتمام می 
 رسد اما آن چه امروز 1روز مانده به خرداد مشاهده 
نیست.  برداری  بهره  و  اتمام  از  خبری  شود  می 
امیدواریم سایر وعده های شما مانند این قول نبوده 
یا حداکثر تا پایان خرداد قول شما عملی شود. در 
غیر این صورت امیدی به آبادانی شهرمان نخواهیم 

داشت. التماس دعا
0915...752
برای  کردیم  فکر  که  بقیه  و  خودم  برای  متاسفم 
 شورا مدرک مهم است جای تاسف دارد که آقای ... 
می گوید بهای آب باال برود تا شبکه فرسوده درست 
شود همش مردم؟؟!!! پس دولت چه کاره است؟؟!!  
این  بشناسید  مردم  شود  می  چه  نفت  پول  این 

نمایندگان بی درد را.
0915...760
سالم می خواستم در جواب مطلب چاپ شده در تاریخ 
29 اردیبهشت،  در خصوص وصول عوارض نوسازی 
و... توسط شهرداری با تصویب شورای شهر،بگم، آقای 
محترم لطفا قانون رو حتما مطالعه بفرمایید،  چون 
قانون نوسازی مصوب سال 1347مجلس هست و 
بخشنامه های آن توسط وزارت کشور مصوب وتنظیم 
 وبه استانداریها ارسال و نهایتا  به شهرداری ها ابالغ
 می شود و شورای شهر در این زمینه هیچ نقشی ندارد...!
0915...295

نسرین کاری - بارها قصه های مختلفی از گم شدن یکی 
از اعضای خانواده و رسیدن آنها به هم بعد از چند سال 
شنیده ایم و این حس و حال برای همه شنیدنی و زیباست. 
اما قصه واقعی امروز ما مربوط به خانم سالمندی است 
علی  حضرت  موسسه  در  امید”  “سالمندان  خانه  در  که 
اکبر )ع( بیرجند  زندگی می کرد و بعد از دو سال در یک 
اتفاق جالب فرزندان و خانواده اش را پیدا کرد. گلبانو که 
او را با نام خدیجه 54 ساله در موسسه می شناختند حدود 
دو سال پیش از طریق بهزیستی مشهد به بیرجند آمد.  

به همراهی پسر کوچکم به کربال رفتم
 و در آنجا گم شدم

با این خانم که کمی دچار اختالل در گفتار است به صحبت 
هستم. سمنان  توابع  از  یکی  سنگسر  اهل  نشینیم:   می 
می گوید: سال 95 با پسر کوچکم در روزهای اربعین برای 

زیارت امام حسین )ع( به کربال رفتم. 
از او می پرسم: چند فرزند دارد؟ می گوید: 5 تا، در اینجا 
فراموشی  خاطر  به  گوید:  می  آرام  مرکز  بخش  مسئول 
فرزند است، 5 پسر  دارای 9   و  اشتباه می کند  گاهی  
و 4 دختر دارد. گلبانو ادامه می دهد: در کربال از کاروان 
گلبهار مشهد  به  و  آوردند  ایران  به  مرا  بعد  و  جدا شدم 
برده و سپس به اینجا آوردند. او با بیان اینکه از مدت ها 
قبل به آقای ضیایی )مسئول فنی خانه امید( می گفتم، 
بگذارید پیش خانواده ام بروم، ادامه می دهد: ولی کسی 
حرف هایم را باور می کرد، گفتم من اوالد و فامیل دارم 
و دلبسته آنها هستم. گلبانو یادآور می شود: باالخره هفته 
پیش که به حرم امام رضا )ع( رفتیم آنجا گریه کردم و از 
او خواستم مرا به خانواده ام برساند او هم به درد دل من 
مادر رسید و آرزویم برآورده شد و خدا، لطیف را به من 

رساند. )اشک در چشمانش حلقه می زند(

لطیف پسر گلبانو لحظه ای او را تنها نمی گذارد
لطیف پسر خدیجه یا همان گلبانو هم در حالی که اشک در 
چشمانش جمع شده است و اصال از روز پیدا شدن مادر او را 
تنها نگذاشته است، عنوان می کند: 24 سال سن دارم مادر 
اربعین 95 در کربال گم شد. هر کاری برای پیدا کردنش 
انجام دادیم، ولی جواب نداد حتی خودم شخصا به عراق 
رفتم و عکس را پخش کردم به امید اینکه مادر را پیدا کنم، 

ولی ناامید برگشتم. 

همه فکر می کردیم مادر فوت کرده است
لطیف خاطر نشان می کند: همه فامیل در شهرمان جمع 

شده اند و منتظر آمدن مادر هستند 
او یادآوری می کند: زمانی که مادر را دیدم، باورم نمی شد 
او را زنده می بینم، همه ما فکر می کردیم فوت کرده است 
و تا سر کوچه گریه می کردیم. او در پاسخ به سوالی که 
سرنوشت برادری که همراه مادر بود چه شد، می گوید: 
برادر کوچکم که  آن زمان 10 سال داشت همراه کاروان 
به ایران برگشت و هم اکنون در سنگسر درس می خواند 

و بی صبرانه مشتاق دیدار مادر است.

گلبانو که از آلزایمر رنج می برد در افکار 
خود داستانسرایی هایی داشت

موسسه  امید  خانه  ارشد  روانشناس  صمیمی؛  نازنین 
روزهای  کند:  می  عنوان  هم  )ع(  اکبر  علی  حضرت 
فراوانی  اختالالت  آوردند  مرکز  به  را  گلبانو  که  اول 
می  بروز  او  در  بود  خانواده  از  جدایی  از  ناشی  که 
می  رنج  آلزایمر  از  که  گلبانو  شود:  می  یادآور  او  کرد. 
فکر  و  داشت  هایی  داستانسرایی  خود  افکار  در   برد 

می کرد در جنگ فرزندان و خانواده اش را از دست داده 
این خانم گاهی دچار اضطراب  است. به گفته صمیمی 
های بدی می شد تا جایی که یک شب حتی دست به 
خودکشی می زند که خوشبختانه هم اتاقی اش به موقع 

متوجه موضوع می شود و او را نجات می دهد.

گلبانو تحت درمان قرار می گیرد
 و روز به روز بهتر  می شود

اینکه  از  پس  کند:  می  نشان  خاطر  مرکز  روانشناس 
و  گرفت  قرار  پزشک  روان  درمان  تحت  ماه  چند 
یافت  کاهش  ها  اضطراب  آن  داد،  جواب  ها  مشاوره 

اش   زندگی  از  پراکنده  خاطراتی  بیش  و  کم  گلبانو  و 
آورد. می  زبان  به  را  سنگسر  اسم  گاها  و  گفت   می 
حال  اخیر  های  ماه  در  خوشبختانه  دهد:  می  ادامه  او 
اطرافیان  با  توانست  و  رفت  بهبودی  به  رو  مادر  این 
مداومش  های  پیگیری  و  باشد  داشته  بیشتری  ارتباط 
عمو  پسر  و  عمو  دختر  دارم،  اوالد  من  گفت  می  که 

دارم باعث شد همکاران برای پیدا کردن خانواده اش 
اقدام کنند که این همت باالخره جواب داد و یک مادر 

فرزندانش رسید.  به 

گلبانو با یک کاروان مشهدی به ایران برمی گردد
حضرت  موسسه  فنی  مسئول  ضیایی؛  حسینعلی 
با   95 سال  آبان  کند:  می  بیان  هم  )ع(  اکبر  علی 
از  تعدادی  رضوی  خراسان  سالمندان  خانه  هماهنگی 
این  اینکه  بیان  با  وی  شدند.  منتقل  بیرجند  به  آنها 
مادر پس از رفتن با کاروان به کربال در همان ابتدای 
داشته  که  مدتی  آلزایمرکوتاه  و  شلوغی  خاطر  به  راه 

از گروه خود جدا  شده و تمامی مدارکش را گم می 
به  به همراه یک گروه مشهدی  ادامه می دهد:  کند، 
ایران آمده و به بهزیستی معرفی می شود. وی ادامه 
گلبهار  در  الهویه  مجهول  سالمند  نفر  چند  دهد:  می 
بیرجند  فرستادنش  و  گلبانو ست  یکی  بوده که  مشهد 
مقیم  اینجا  در   95 سال  آذر  سیزدهم  تاریخ  در  که 

در  دلیل  همین  به  داشته  فراموشی  حدودی  تا  شد. 
شد،  بستری  روان  و  اعصاب  بیمارستان  در  مرحله  دو 

اکنون هم دارو مصرف می کند.

ابتدای کار گلبانو با هیچکس
 ارتباط برقرار نمی کرد

بقیه  با  ارتباطی  هیچ  ابتدا  گلبانو  کند:  می  تاکید  وی 
با همت و مهربانی اعضای  برقرار نمی کرد ولی وقتی 
بهبود  به  رو  پزشکان  و  روانشناسان  امید و کمک  خانه 
به  مرا  کرد  اعالم  هایش  صحبت  در  بار  چندین  رفت 

سنگسر ببرید من در سمنان فامیل و آشنا دارم.

از روزها   ضیایی خاطر نشان می کند: باالخره در یکی 
مرکز  مدیره  هیئت  رئیس  کریمپورفر  غالمحسین  حاج 
طبق روال هر جمعه که از همه بخش ها  بازدید دارند  
هزینه  با  گفتند  مادر  این  های  صحبت  شنیدن  بعد 
و  پرس  شده  که  هم  ایشان  دل  برای  خودم  شخصی 
این  به  برای کشف حقیقت  تیمی  و  داده  انجام   جویی 

بودن  افغانی  به  توجه  با  افزاید:  می  وی  برود.  استان 
ولی  کردیم  هماهنگ  خارجی  اتباع  امور  با  گلبانو 
هم  طرف  آن  از  نیامد  دست  به  مدرکی  و  سند  هیچ 
ولی  شد  هایی  هماهنگی  سمنان  استان  بهزیستی  با 

مدرکی دال بر مفقودی چنین شخصی نداشتند.

برای  اکبر)ع(  علی  حضرت  موسسه  از  تیمی 
یافتن خانواده گلبانو به سمنان می رود

مسئول فنی مرکز حضرت علی اکبر )ع( ادامه می دهد: 
از  فرد  راعی  آقای  با  گرفتیم  تصمیم  مرحله  آخرین  در 
که  سلیمانی  خانم  همراهی  با  و  مرکز  های  بازنشسته 

به  گلبانو  خانواده  یافتن  برای  هستند  امید  خانه  مددیار 
گفته  ما  به  کند:   می  تاکید  وی  برویم.  سمنان  استان 
شده به بهزیستی و آگاهی و هر جایی که فکر می کنید 
الزم است، بروید و بدون سرنخ برنگردید. او با بیان اینکه 
وقتی خدا می خواهد مادری به فرزندش برسد خودش راه 
 را باز می کند، تصریح می کند: در سنگسر تنها چیزی که 
گلبانو به یاد داشت امام زاده حسین )ع( بود که قبال در 
آنجا و محرم ها دسته جات برنامه داشته اند، بعد آن یک  

دفعه گفت در فالن کوچه خانه دختر عمویم است.

دو دقیقه فقط به دختر عمویش نگاه می کرد و 
باورشان نمی شد هم را پیدا کرده اند

هایش  فامیل  و سپس  عمو  دختر  با  گلبانو  دیدار  لحظه 
او و دو دختر عمویش دو دقیقه فقط  بود.  بسیار دیدنی 
و  ترکد  می  ها  بغض  آن  بعد  و  کردند  می  نگاه  هم  به 
اشک ها سرازیر می شود. روزی که قرار شده تا لطیف 
و مادر به شهرشان برگردند این مادر آرام و قرار ندارد و 
می خواهد زودتر به جمع فامیل و خانواده برگردد و هر 
چه مسئوالن مرکز حضرت علی اکبر )ع( اصرار می کنند 
چند روز مهمان باشند، قبول نمی کنند و باالخره روز 26 
می  داده  انتقال  و  ترخیص  حکم  پسرش  به  اردیبهشت 
شود  و با دلی پر از احساس و دلتنگی سوار اتوبوس شده 
و به سمت سمنان راهی شدند. او دائم می گفت: دختر  
انتظار مادر هستند.  اند و چشم  از  قزوین آمده  و پسرم 
حدود 60 نفر از فامیل جمع شده اند و جشن گرفته اند تا 

بعد دو سال از گم شدن گلبانو او را ببینند.

و  دم  بار  هر  با  و  کشد  می  نفس  سختی  به  حسینی- 
 بازدم دستش را محکم روی قفسه سینه اش  می فشارد.
 نیم نگاهی به تقویم دیواری آویزان کنار تختش می اندازد.
وسط ماه است، گفته اند تا آخر ماه هنوز می تواند امید 
داشته باشد. ولی اکنون با موج دیگری از درد، تنها آرزویش 
ریه ای اگر  داند  این روزها است. خوب می   تمام شدن 
تمام  کارش  نرسیده  ماه  آخر  به  نشود،  پیدا  پیوند  برای 
است، لبخند تلخی از روی رضایت و ناچاری می زند و 

سعی می کند بخوابد، بلکه درد کمتر شود...
ایران  در  سالم  ریه  نبود  دلیل  به  نفر   15 تا   14 روزانه 
های  مرگ  آمار  که  است  حالی  در  این  کنند،  می  فوت 
مغزی در کشور باالست و ساالنه تعداد زیادی زیر خاک 
مدفون می شوند، در حالی که با پیوند اعضای این افراد 
می توان زندگی افراد زیادی را نجات داد، اما نبود آگاهی 
یا فرهنگ اهدای عضو ، موجب سوختن بسیاری از این 

فرصت ها می شود. 

معرفی کارشناسان به مراکز 
درمانی استان برای اطالع رسانی

تا  شد  ای  بهانه  عضو،  اهدای  ملی  روز  اردیبهشت   31
باشیم.  داشته  زمینه  این  در  استان  جایگاه  به  نگاهی 
دهقانی رئیس مرکز جامع درمان بیماران خاص و مسئول 
مغزی  مرگ  بیماران  آوری  فراهم  و  شناسایی  شبکه 
حمایت  راستای  در  عضو  اهدای  که  این  بیان  با  استان 
از  خطر  معرض  در  ارگان  یا  که عضو  است  بیمارانی  از 
دست دادن دارند، اضافه کرد: تعداد بیمارانی که به دلیل 
نارسایی ارگان های حیاتی مانند قلب، کبد، وکلیه فوت 
می شوند در کشور بسیار باال است. وی با اشاره به این 
شد،  قانونی  کامل  طور  به   85 سال  از  عضو  اهدای  که 
ادامه داد: خوشبختانه در خراسان جنوبی بیمارانی که در 
مراکز درمانی مرگ مغزی شده و تیم تشخیص متشکل 
پزشک  و  جراح  داخلی،  بیهوشی،  نورولوژی،  پزشک  از 
فرستاده  فرآوری  واحد  به  اند  کرده  تایید  را  آن  قانونی 

می شوند تا از ارگان های آنها برای پیوند استفاده شود. 
دهقانی از معرفی کارشناسان به تمام مراکز درمانی استان 
برای اطالع رسانی اولیه به خانواده ها هنگام مرگ مغزی 
سخن گفت و افزود: اکنون در مرکز استان تمام شاخص 
باید یک فوق تخصص  را داریم ولی  پیوند  های بخش 
برای ارگان مد نظر باشد تا بتوان آن را در شرایط حیات 
برای  درخواست  به  وی  دارد.  نگه  پیوندی  بیمار  برای 
کارهای  انجام  جهت  نورولوژی  پزشک  سهمیه  افزایش 
پیوند، اشاره کرد و گفت: یک پزشک داشتیم که بهمن 
سال گذشته طرح خود را گذراند و به مشهد رفت، اکنون 
دو سهمیه دیگر نیز می خواهیم.رئیس مرکز جامع درمان 
بیماران خاص با اشاره به این که امسال تاکنون فقط یک 
نفر اهدا کننده کلیه در بیرجند داشتیم، خاطرنشان کرد: 
پایان  در  بودند.دهقانی  کننده  اهدا  نفر   7  ،  96 درسال 
است  کشوری  تنها  ایران  متاسفانه  که  این  از  انتقاد  با 
که اجازه می دهد فرد زنده نیز اعضای بدن خود مانند 

کلیه را اهدا کند، بیان کرد: یکی دیگر از مشکالت ما در 
خراسان جنوبی، نبود امکانات حمل و نقل هوایی مناسب 
 است و اگر عضوی این جا فرآوری شود، مشخص نیست 

می توان همان روز آن را به تهران یا مشهد فرستاد.

 باید فرد را به مشهد بفرستیم 
و خیلی خانواده ها پشیمان می شوند

خانم نوفرستی رابط و هماهنگ کننده اهدای عضو در 
بیمارستان ولی عصر)عج( هم با ابراز رضایت از این که 
اخیرا خانواده های خراسان جنوی آگاهی های الزم را 
وقتی  گذشته  در  شد:  یادآور  اند،  کرده  خوبی کسب  به 
سخن از پیوند عضو را جلوی خانواده فرد مرگ مغزی 
اکنون  اما  داشتند  بدی  بسیار  برخورد  زدیم  می  شده 
خودشان دنبال این موضوع هستند. وی با اشاره به این 
افراد مرگ  واحد شناسایی  فقط  در خراسان جنوبی  که 
مغزی فعال است، اضافه کرد: برای برداشتن ارگان ها، 

موضوع  همین  و  بفرستیم  مشهد  رابه  مغزی  بیمار  باید 
شوند.  پشیمان  ها  خانواده  از  خیلی  شود  می  موجب 
اندازی  راه  برای  بار  چندین  که  این  بیان  با  نوفرستی 
واحد فرآوری در استان، درخواست داده ایم، خاطرنشان 
کرد: قرار بود مرکز برداشت کلیه در بیرجند راه اندازی 
شود، تجهیز هم شده اما هنوز نمی توان  از ان استفاده 
کرد. اگر این واحد فعال شود، کار برداشت باقی اعضا را 
هم می توان در بیرجند انجام داد. وی به نقش پررنگ 
رسانه ها بویژه صدا و سیما در ترویج این فرهنگ اشاره 
کرد و افزود: از تمام مردم تقاضا دارم کارت اهدای عضو 
را از طریق ثبت نام در سایت تهیه کنند. با این حال در 
ایران به دلیل احترامی که به خانواده ها می گذارند، در 
صورت داشتن کارت باز هم رضایت آنان را می گیرند.
داشته  خاطر  به  ها  خانواده  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
باشند با پیوند عضو می توان در کنار یک زندگی خاتمه 

یافته، زندگی های دیگری را نجات داد.

گلبانو؛ فراموش شده ای در بیرجند

پایانی که آغاز یک زندگی است

قصه مادر گم شده ای که با همت مسئوالن موسسه حضرت علی اکبر )ع( به فرزندانش رسید

آوای غریب مادر گمشده                
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  راه سخت تا مشهد برای اهدای عضو          
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 موافقت نیروی انتظامی با پخش بازی های جام جهانی در سالن های سینما 
غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به موافقت فرمانده نیروی انتظامی درباره نمایش مسابقات فوتبال در 
سالن های سینما گفت: »نیروی انتظامی موافقت کرد تا مسابقات فوتبال جام جهانی روسیه در سالن های سینما به نمایش درآید.
 وی افزود: به زودی  برنامه نحوه اجرای این طرح  اعالم می شود.«

دوشنبه *31 اردیبهشت 1397 *شماره 4073

شهدای استان

شهید دکتر سید احمد رحیمی

سید احمد رحیمی سوم فروردین ماه سال 1338 در 
شهرستان بیرجند دیده به جهان گشود. در سنین 
خردسالی کودکی آرام بود و در همین دوران قرآن 
خواندن را در مکتب آموخت. تحصیالت ابتدایی را در 
دبستان حکیم نزاری با موفقیت سپری کرد. پس از 

طی دوره راهنمایی وارد دبیرستان طالقانی شد و از 
اینکه دختران و پسران در دوره دبیرستان با هم در یک 
کالس بودند ناراحت بود و همین امر باعث شد که 3 
ماه به مدرسه نرود. سرانجام تحصیالت شهید تا  پایان 
مقطع متوسطه با اخذ مدرک دیپلم در رشته ریاضی در 
سال 1356 در مشهد به پایان رسید. سیداحمد برای 
پدرش احترام خاصی قائل بود و به همین دلیل با 
توجه به معدل باالی دیپلم ریاضی، درکنکور رشته 
پزشکی شرکت و موفق به پذیرش در دانشگاه تهران 
شد. او ازجمله افراد نابغه دوره خود محسوب می شد. 
عالوه بر این از اعضای فعال دانشکده پزشکی بود 
و در جلسات دانشگاه در مقابل اظهارات اساتید ضد 
اسالمی نسبت به حجاب، با قاطعیت بلند می شد و به 
دفاع از حجاب می پرداخت. سخنرانی شهید رحیمی 
در سال 1357 در اوج بی بند و باری جوانان به حدی 
بود که باعث عالقه مندی دختر یکی از سناتورهای 
های  فعالیت  شد.  اسالم  مبانی  و  معارف  به  شاه 
شهید در دانشگاه خیلی گسترده تر از این بود و او به 
تبیین اندیشه های شهید مطهری در مقابل تفکرات 
الحادی گروه های منحرف می پرداخت. او عالوه بر 
فرماندهی سپاه بیرجند و قاین، قائم مقام سپاه مشهد 
و  خراسان  سپاه  فرماندهی  شورای  عضو  بود.  نیز 
مسئول اطالعات عملیات سپاه خراسان نیز از دیگر 
مسئولیت های شهید به شمار می رود. حتی به ایشان 
پیشنهاد فرماندهی لشکر 5 نصر را دادند ولی قبول 
نکرد.همواره سعی می کرد تا در منطقه ناشناخته باشد.
در جبهه مورد اصابت ترکش از ناحیه پا شد. قبل از 
شهادت تا جایی که می توانست به محرومان خدمت 
می کرد و برای آنها پتو، نفت و غذا تهیه می کرد. 
نسبت به بیت المال بسیار جدی و مقید بود. سرانجام 
این سردار رشید اسالم در تاریخ 1362/1/24 در جبهه 
شرهانی و در عملیات والفجر1 بر اثر اصابت ترکش 
خمپاره و سوختگی ناشی از آن به درجه رفیع شهادت 
نائل شد. پیکر مطهر شهید رحیمی پس از تشییع در 

گلزار شهدای بیرجند به خاک سپرده شد. 

اختراع دستگاه کوچک برای تایپ

تواند  می  جیبی  تایپ  کوچک  دستگاه  یک  وجود 
بسیاری از مشکالت ما را برطرف کند. راه حل تازه 
پومرا است که یک  نام  به  این مشکل دستگاهی 
دستگاه کوچک و فشرده محسوب شده و با تازدن 
دو طرف صفحه کلید می توان آن را در جیب جای 
داد. پومرا متشکل از یک صفحه کلید تاشو و نمایشگر 
کوچکی است و با استفاده از باتری کار می کند و 
بالفاصله بعد از روشن کردن قابل استفاده است. وزن 

کم و عمر باتری زیاد از مزایای این محصول است.

سینما و تلویزیون

روایت یک فرماندار زن مستند شد

مرکز  جدید  تولیدات  از  »نازقلیچی«  مستند  فیلم 
کارگردانی  به  تجربی  و  مستند  سینمای  گسترش 
علیرضا جهانی فر که روایتی از زندگی یک زن فرماندار 
است، آماده نمایش شد. علیرضا جهانی فر درباره ی 
نازقلیچی  بانو  گفت:  »نازقلیچی«  مستند  ساخت 
فرماندار بندر ترکمن بود و با توجه به این که من 
ساکن استان گلستان هستم، زمانی که وی به عنوان 
فرماندار انتخاب شد، به فکر ساخت مستندی از او 
افتادم. مستند »نازقلیچی« زندگی مرجان نازقلیچی 
تنها فرماندار زن ترکمن را روایت می کند. او سومین 

فرماندار زن جمهوری اسالمی ایران بود.

بازیگران جوان درآمدشان را 
صرف خرید ماشین لوکس می کنند

شهین تسلیمی، گفت: بازیگران جوان هیچ اندوخته 
ای برای دوران پیری خود کنار نمی گذارند و تمام 
و  لوکس  ماشین های  خرید  صرف  را  درآمدشان 
سفرهای خارجی می کنند. از نظر من بهتر است 
بازیگران جوان اول به عاقبت خود فکر کنند و بعد 
به خوشگذرانی جوانی بپردازند زیرا زندگی باال و پایین 

دارد و همیشه در اوج نیستند.

 شاهد فیلم های بسیار نازلی هستیم 
که نسبتی با سطح فکر مردم ندارند

ابرها« گفت:  مجید مجیدی کارگردان »آن سوی 
متاسفانه امروز شاهد سینمایی هستیم که هیچ نسبتی 
با فرهنگ کشور و سطح بینش و فکر مردم ما ندارد 
و شاهد فیلم های بسیار نازلی هستیم چه به جهت 
موضوع و چه به جهت پرداخت سینمایی. او با بیان 
اینکه در این سال ها مردم، حمایت خوبی از سینما 
داشته اند و نقش خودشان را به خوبی انجام داده 
اند، خاطرنشان کرد: متاسفانه سینمای ایران، نقش 
خودش را در برابر مردم به خوبی ایفا نکرده است، 
مردمی که دوست دارند از تولیدات داخلی حمایت کنند 

اما سینمای ایران در حق آنها، جفا کرده است.

»سر دلبران« تجربه ای متفاوت 
و تازه در موضوع روحانیت است

تلویزیونی  مجموعه  گفت:  زائری  االسالم  حجت 
“سر دلبران” تجربه ای متفاوت و تازه در پرداختن 
به موضوع روحانیت است. در این اثر جذاب و جدید 
طرح  برای  مسجد  دراماتیک  ظرفیت  از  خوبی  به 
موضوعات اجتماعی و دینی استفاده شده است. یکی 
از مهمترین موضوعات، نقش روحانیت و باورهای 
سنتی مردم بوده که جسارت سیما در طرح موضوعی 
چنین مهم واقعا جای تحسین بسیار دارد. جماعتی 
که از جایگاه روحانیت استفاده می کنند برای کاسبی 
خودشان - و دور و بر خودمان همین امروز- فراوانند.

جنوبی  خراسان  عالی  آموزش  تاریخچه 
حکایت شوق ایثار و باور به آینده ای تابناک 
الوصف  زاید  اشتیاق  آموز  درس  قصه  و 
مردانی است که دل در گرو توسعه مرزهای 
نیروی  تربیت  و  تعلیم  مراکز  ایجاد  و  دانش 

داشتند.  متخصص 
رئیس  و  بنیانگذار  علوی  عبدا...  سید  دکتر  مرحوم 
چهره از  یکی  و  بیرجند  اسالمی  آزاد  دانشگاه   سابق 
توسعه  در  زیادی  سهم  که  است  استان  ماندگار  های 
فرهنگ  و  دانش  اعتالی  و  منطقه  عالی   آموزش 
سالگرد  آستانه  در  گزارش  این  دارد.  دیار  این  در 
یاد و خاطره تالش  درگذشت آن مرحوم و نکوداشت 

ها و مجاهدت های اوست.
همان اوایل حضور دکتر علوی مجذوب 
مرام و منش آن مرد سخت کوش شدم

از  گفت:  آزاد  دانشگاه  بازنشسته  خویش  بی  سهراب 
به  آلمان  از  علوی  دکتر  مرحوم  بازگشت  اوایل  همان 
و  کوش  مرد سخت  آن  منش  و  مرام  مجذوب  ایران 
داد:  ادامه  علوی  دکتر  همکار  شدم.  دوست  فرهنگ 
دکتر علوی پس از اخذ درجه دکتری از دانشگاه آلمان 
در سال 63  به ایران آمد و در ابتدا در مجتمع آموزش 
عالی دولتی با سمت معاون اداری مالی و عضو هیئت 
علمی مشغول به کار شد. از اوایل سال 64 به صورت 
شبانه روزی تمام تالش خود را صرف اعتال و بالندگی 
 دانشگاه آزاد اسالمی در بیرجند کرد. وی تاکید  کرد: 
های  حمایت  و  ارزشمند  های  تالش  از  چند  هر 
فقهی  االسالم  حجت  مانند  بزرگی  های  شخصیت 
قابل  و  خالصانه  حمایت   در  بیرجند  وقت  جمعه  امام 

تحسین از دکتر علوی هم باید یاد کرد.
دانشگاه آزاد بیرجند با 90 دانشجو 

کار خود را آغاز کرد
آزاد  دانشگاه  گیری  شکل  روند  اینکه  بیان  با  وی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  افزود:  دارد،  مفصلی  حکایت 
به  مربوط  اتاقه  سه  کوچک  بسیار  آپارتمان  یک  در 
و  نیرو  حداقل  با  و  بود  طالقانی  خیابان  در  که  بنیاد 
90 دانشجو کار خود  با سه رشته و  اداری و  امکانات 

را شروع کرد. 
ساختمان  کلنگ  سال  چند  از  پس  کرد:  اظهار  وی 
دانشگاه در خیابان غفاری به زمین زده شد که بیان و 
شرح هر کدام از این مراحل ساعت ها زمان می برد. 
و  بود  پرکار  بسیار  مرحوم  آن  داد:  ادامه  خویش   بی 
زندگی  از  روز  هر  و  شد  نمی  خسته  خدمت  و  کار  از 
افزود:  وی  بود.  آموزی  عبرت  های  درس  حاوی  او 
نیک  ریایی،  بی  دوستی،  ایمان،  عشق،  مهربانی، 
و  بود  مرحوم  آن  خصوصیات  از  نیکوکاری  خواهی، 
باید گفت صفات پسندیده او عامل محبوبیت  در واقع 
و جذابیتش بود. وی  تاکید  کرد: هر چند رنج ها برد 
جان  به  را  زیادی  های  سختی  و  کشید  ها  زحمت  و 
یادگار  به  از خود  ثمرات و خاطرات شیرینی  اما  خرید 

گذاشت. 
از دین  باید  تاکید داشت  او همواره  افزود:  بی خویش 
تهاجم  برابر  در  پارسی  زبان  و  ملیت   ، اسالم  مبین 

کنیم.  پاسداری  دشمنان  ویرانگر 
دکتر علوی از پایه گذاران دانشگاه 

بیرجند پزشکی  علوم 
یادآور شد:  در  درباره کارهای دیگر دکتر علوی  وی 
و  پزشکان  جامعه   ، عالی  آموزش  مجتمع  دعوت  پی 

دانشگاه آزاد اسالمی و هیئت امنای دانشکده پز شکی 
 بیرجند، یکصد نفر از پزشکان بیرجندی مقیم تهران ،
برنامه  برای  روزه  سه  سمیناری  در  زاهدان  و  مشهد 
شرکت  بیرجند  در  پزشکی  دانشکده  تاسیس  ریزی 
صادر  بند   12 در  ای  قطعنامه  پایان  در  و  نموده 
این  از  پس  بالفاصله  کرد:  نشان  خاطر  وی  کردند. 
دریغ  بی  مساعدت  و  همراهی  با  مبارک   رویداد 
و  بیرجند  وقت  جمعه  امام  فقهی  االسالم  حجت 
وقت  فرماندار  پور  حسین  ایشان،  دفتر  همکاران 
علوی  ا...  عبد  دکتر سید  خالصانه  و مجاهدت  بیرجند 
 ، خزاعی  غالمرضا  دکتر  مردمی،  امنای  هیئت  دبیر 
دوستان  فرهنگ  از  کثیری  جمع  و  فروزانفر  دکتر 
در  پزشکی  علوم  دانشکده  طیبه  شجره  پزشکان،  و 
ارتقای  و  پزشکی  توسعه  آغازگر  و  زد  جوانه  بیرجند 

سالمت و بهداشت و درمان این سامان گردید.
جامعه  علوی  دکتر  ناگهانی  درگذشت  خبر 
دانشگاهی استان را در بهت و اندوه فرو برد 
را تاسیس دانشگاه  بی خویش بهترین خاطره خودش 
مرحوم  درگذشت  را  خاطره  ترین  تلخ  و   64 سال  در 
تلخ  خبر  گفت:  و  دانست    86 سال  در  علوی   دکتر 
جامعه  علوی  دکتر  مرحوم  ناگهانی  درگذشت 

دانشگاهی استان را در بهت و اندوه فرو برد. او اظهار 
شبانه  و  خالصانه  تالش  و  مضاعف  کار  همت،  کرد: 
روزی را از دکتر علوی آموخته است و خوشحال است 
ادامه دهنده  و  نیز قدردان  دانشگاه  بعدی  که روسای 

راه و مسیر متعالی مرحوم دکتر علوی بوده اند.
دکتر علوی از روستایی کوچک برخاست 

اما فکر و دید جهانی داشت
دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر  آبادی  ابراهیم  علیرضا 
آزاد  دانشگاه  تاریخچه  نیز  بیرجند  اسالمی  آزاد 
عاشقی  تالشگران  انگیز  شوق  یادبودنامه  را  اسالمی 
دانست که دل در گرو توسعه فرهنگ و آموزش عالی 
کوچک  روستایی  از  علوی  دکتر  افزود:  وی  داشتند. 
به  نگاهش  و  داشت  جهانی  دید  و  فکر  اما  برخاست 
خیلی  که  دریغ  بسیار  و  بود  پهناور  و  دور  های  افق 
زود از میان ما رفت. ابراهیم آبادی گفت: دکتر علوی 
و  شد  نمی  کارشکنان  هیاهوی  مرعوب  وجه  هیچ  به 
متعالی اش از هدف  را  او  ناامیدی  غبار   نمی گذاشت 

 دور کند.
دکتر علوی عزم و اراده ای قوی 

و خستگی ناپذیر داشت 
از  نمایندگی  به  علوی  دکتر  داماد  تیمورپناه  مهندس 
تالش  به  اشاره  ضمن  علوی  دکتر  مرحوم  خانواده 
های شبانه روزی ، عزم و اراده ای خالص و خستگی 
دانشگاه و  اعتالی  و  توسعه  برای  یاد  زنده  آن  ناپذیر 
علوی  دکتر  گفت:  جنوبی  خراسان  در  عالی  آموزش 
یکی از رادمردانی است که به دلیل اخالص در عمل 
همیشه  تا  او  یاد  و  نام  شائبه  بی  های  مجاهدت  و 

تاریخ بر تارک تاریخ این دیار باقی خواهد ماند.
در نگاه دکتر علوی ناامیدی مساوی 

با کفر بود 
علوی  ا...  عبد  سید  دکتر  نگاه  در  افزود:  پناه  تیمور 
وی  توفیقات  همه  و  بود  کفر  با  مساوی  امیدی  نا 
نگاه  و  روحیه  همین  مرهون  ارزشمندش  خدمات  و 
خدمت  وقف  را  خود  علوی  دکتر  افزود:  وی  بود.  او 
به هیچ وجه  و  بود  دانشگاه کرده  توسعه  به  بی منت 
و  نبود  مادی  برداری  بهره  یا  ثروت  اندوختن  فکر  به 
آپارتمان  در یک  تهران  در  پایانی عمر  در سال های 

استیجاری 38 متری زندگی می کرد. 

دکتر علوی در صفحات زرین تاریخ این سرزمین به یادگار خواهد ماند
نسرین کاری

علمی و فناوری

عکس: بی خویش

آلکسیس کارل، زیست شناس فرانسوی و برنده 
جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی در سال 1912 
است. وی در کتاب »انسان، موجود ناشناخته« 
درباره روزه داری ماه رمضان می نویسد: »با روزه 
داری، قند خون در کبد می ریزد و چربی هایی 
پروتئین  و  اند  ذخیره شده  پوست  زیر  در  که 
 های عضالت و غدد و سلول های کبدی آزاد 
می شوند و به مصرف تغذیه می رسند. لزوم 
روزه داری در تمام ادیان تأکید شده است. در 
تحریک  نوعی  گاهی  و  گرسنگی  ابتدا  روزه، 
ولی  می شود،  احساس  ضعف  بعد  و  عصبی 
در عین حال، کیفیات پوشیده ای که اهمیت 
زیادی دارند، به فعالیت می افتند و باالخره تمام 
اعضا، مواد خاص خود را برای نگهداری و تعادل 
محیط داخلی و قلب، قربانی می کنند و به این 
ترتیب روزه تمام بافت های بدنی را می شوید 

)خانه تکانی می کند( و آنها را تازه می کند.«

روزه داری از نگاه 
زیست شناس فرانسوی 

و برنده جایزه نوبل پزشکی

در ترکیه مجسمه بزرگی از ابن سینا بنا شده 
است و زیر آن نوشته شده است: ابن سینا حکیم 
بزرگ ترک! این موضوعی است که مدتی به 
شدت خشم کاربران ایرانی را درآورده است. هر 
چند عرب ها و تاجیک ها و ازبک ها نیز او را به 
خود نسبت می دهند، اما او در امپراطوری ایران 
مدفون  امروزی  ایران  در  و  متولد شده  )بخارا( 
است و آثارش به زبان فارسی می باشند و بنا 
بر این ایرانیان او را ایرانی می دانند. این اولین 
باری نیست که ترکیه چنین اقدامی می کند و 
ترک ها درباره برخی مفاخر دیگر ایرانی همچنین 
مولوی نیز قبال به این اقدام دست زده بودند. اما 
در مورد ابن سینا هیچ وجه ارتباطی با ترکیه وجود 
ندارد، حتی آرامگاه او در ترکیه نیست که همچون 

مولوی بتوانند او را ترک بخوانند.

سنگ تمامی که ترکیه در 
سرقت فرهنگ ایرانی گذاشت

به بهانه نکوداشت یاد و خاطره سید عبدا.... علوی بنیانگذار دانشگاه آزاد بیرجند

عکس: بی خویش

 روزگاری بود که زنانی بی باک در جنگ های ایران باستان 
شرکت می کردند. آزمایش های DNA بر روی اسکلت 
یک جنگجو با قدمت تقریبی 2000 سال نشان داد که آن 
استخوان ها در حقیقت بقایای یک زن هستند. زنانی که 
چون مردان همتای خود برای اهداف واالیشان جنگیدند 
و افتخار کسب کردند. شاید نام آنها تاکنون به گوش تان 
آنها ویژگی های یک قهرمان  را  اما همه  نخورده باشد، 

دارند: دلیری، هوش و شجاعت.
 ،)Tomyris( تَهم َرییش با شکل یونانی شده تومیریس
شهبانوی قوم ماساگت ها حدود سال 530 پیش از میالد 
زندگی می کرد. از او به عنوان یکی از دلیرترین زنان تمام 
تاریخ نام برده می شود. تهم رییش نسبت به افراد متجاوز 
به قلمرو تحت فرمان و یا حقوق شخصِی خودش، اشد 
مجازات را در نظر می گرفت. او باهوش و سختکوش بود 

و به خاطر تاکتیک های خشونت آمیزش شناخته شده بود.
ملکه،  جایگاه  در  رییش  تهم  پیرامون  اطالعات  جدای 

اطالعات زیادی از او در دست نیست. 
بانو خرمدین

)پاپک(  بابک  میالدی( همسر   795-838( بانو خرمدین 
دوشادوش  میالدی   816 سال  در  بانو  بود.  خرمدین 
شوهرش بابک در برابر خلیفه عباسی جنگید. بانو به خاطر 
تند مزاجی اش شهرت داشت، اما او در پرتاب کمان آنقدر 

مهارت داشت که هیچ هدفی از دستش فرار نمی کرد.
بانو و همسرش بابک به مدت 23 سال در برابر عباسیان 
نفر  هزار   500 از  بیش  هم  کنار  در  و  کردند  ایستادگی 
از  آنها در واقع در هیچ یک  را کشتند.  از دشمنان شان 
جنگ هایی که در آن شرکت داشتند، شکست نخوردند. 
آنها  به  اعتمادشان  مورد  افسران  از  یکی  نهایت  در  ولی 
بانو  داد.  تحویل  عباسی  خلیفه  به  را  آنها  و  کرد  خیانت 
مال  در  اعدام شوهرش  تماشای  به  باالجبار  اما  شد  آزاد 

عام نشست. در مورد نحوه اعدام بابک گفته شده که در 
ابتدا دست ها و پاهای او قطع و سپس بدنش به پوست 
گاو دوخته شد تا همزمان با خشک شدن پوست، او نیز 

به تدریج از بین برود.
آرتمیس، ملکه جنگجوی هالیکارناس 

خشایارشاه،  لشکرکشی  زمان  در  “ساالمیس”  نبرد  در 
یونان  به  میالد  از  پیش   480 در  هخامنشی  پادشاه 
اژه شدند.  وارد دریای  به 1000 کشتی جنگی  نزدیک 
برابر  در  دریایی  نبرد  آن  پیروز  حال  در  خشایارشاه 
تری ریِمس   370 با  تنها  یونانی ها  زیرا  بود،  یونانی ها 
)کشتی  جنگی  روم  و یونان  باستان   که سه ردیف پارو 
در هر سمت داشتند( تاب مقاومت در برابر 800 کشتی 

جنگی خشایارشاه را نداشتند.
ناوگان ایران برای فرار از کشتی های آتنی که در تعقیب 
شان بودند، از یک تنگنا عبور کردند و از قدرت مانورشان 
به شدت کاسته شد. آرتمیس چاره ای اندیشید؛ او یک )و 
یا چند( کشتی ایرانی را با حمله ای مهلک غرق ساخت. ]با 
غرق کردن این کشتی آرتمیس با یک تیر دو نشان زد، 
زیرا فرمانده کشتی یونانی با مشاهده صدمه ای که آرتمیس 
به کشتی پارسی وارد ساخته بود، پنداشت که با یک کشتی 
یونانی طرف است بنابراین از تعقیب او باز ایستاد و هدف 
دیگری را تعقیب کرد.[ گفته شده خشایارشاه با مشاهده 
آن صحنه و شکست در آن جنگ بسیار استراتژیک گفته 

است: »مردانم زن شده اند و زن ها مرد.«
زنوبیا

به او “ملکه شورشی سوریه” گفته می شود. زنوبیا )زینب( 
امپراتوری پالمیرا را در قرن نخست میالدی بر عهده گرفت 
و جزو معدود زنانی است که امپراتوری روم را به چالش 
باعث  او  دوران  در  موجود  شاهنشاهیِ »  »بحران  کشید. 
وقوع جنگ های داخلی متعددی شده بود، چرا که چندین 

امپراتوری اش  در  کنترل  تصاحب  برای  رومی  ژنرال 
جنگ به راه انداختند. زنوبیا حتی به هواخواهی از رومیان 
زیرکانه  تدابیر  از طریق  اما  بود  جنگیده  یکم  شاپور  با 
سیاسی توانست ضربه ای مهلک به بدنه امپراتوری روم 
وارد کند؛ وی از فرمان رومیان سرپیچی کرد و با قطع 
دسترسی آنها به منابع شان، پادشاهی مستقل را بنیاد 
نهاد. او در کشوری مرد ساالر، سری میان سرها درآورد.

ژنرال آپرانیک
آپرانیک، دختر یک ژنرال پارسی بود که عشق به میدان 
سربازی  پدرش  همچون  او  بود.  نهفته  دلش  در  نبرد 
پدرش  فرمانروایِی  تحت  ارتش  در  و  شد  عیار  تمام 
توانست فرمانده شود. وی هنگام حمله اعراب به ایران 
فرماندهی نیروها را بر عهده گرفت و چندین تاکتیک 

به  اغلب  اعراب  که  آنجایی  از  گرفت.  کار  به  را  جنگی 
بیابان ها پناه می بردند، تاکتیک های جنگی قدیمی جواب 
نمی داد. آپرانیک از روش »جنگ  و گریز« استفاده کرد که 
بیشترین ضربه را به نیروهای دشمن وارد کرد. گرچه آن 
امپراتوری از بین رفت، اما نام او همواره به عنوان یکی از 

جنگجویان دلیر ایرانی زنده ماند.
سپهبد سورا پارت 

سورا یا سوره در قرن نخست میالدی زندگی می کرد. 
او یک نابغه نظامی و قهرمان ایرانی در دوره اشکانیان 
بود. سورا دختر اردوان پنجم، آخرین پادشاه امپراتوری 
نیز  رومی ها  و  اشکانیان  جنگ های  در  و  بود  اشکانی 
امپراتوری  نام  به  اشکانی  شاهنشاهی  داشت.  شرکت 

پارت ها نیز شناخته می شود.
از سورا به عنوان یار دسِت راستی پدرش یاد می شود. او 
تمام تالشش را در جهت توسعه ارتش به کار می گرفت. 
سورا، کینه اردشیر اول را به خاطر کشتن پدرش در سال 
به  او  زد.  انتقام  به  و دست  گرفت  به دل  میالدی   225

تضعیف و خسته کردن نیروهای دشمن پیش از پیروزی 
پیوسته در جنگ،  به دلیل حضور  نهایی شهرت داشت. 
سربازانش تنها دوستان او بودند. سورا سرانجام با افتخار 
در میدان نبرد و در راه جنگیدن برای نام پدرش جانش 

را از دست داد.
ارتشبد پانته آ 

 6 قرن  در  کبیر  کوروش  دوران  در  پانته آ  ارتشبد 
شکلی  به  که  بود  نظامی  فرمانروایان  از  یکی  میالدی 
می جنگید.  میهنش  امنیت  تامین  برای  خستگی ناپذیر 
او  شد،  چیره  بابل  امپراتوری  بر  کوروش  که  هنگامی 
دادند که  را تشکیل  و شوهرش سپاه »گارد جاویدان« 
متشکل از خبره ترین نیروهای نظامی بود. گارد جاویدان 
ایران بوده است.   از قدرتمندترین نیروها در تمام تاریخ 
شمار سپاه گارد جاویدان به 10 هزار تن می رسید. از آن 
از  هیچ گاه  که  می شد  گفته  جاویدان  گارد  آن  به  روی 
شمار آن ها کم نمی شد؛ اگر یک نفر بازنشسته یا کشته 

می شد، به شتاب فرد جدیدی جای او را پر می کرد.

زنانی که برای »ایران« جنگیده اند
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انسان ها را در زیستن بشناس نه در گفتن؛ 
در گفتار همه آراسته اند

شخصی تعریف می کرد: توی رستوران نشسته بودم 
کرد  می  تلفن صحبت  با  که  مرد  یه  دفعه  یک  که 
تمام  از  بعد  و  کرد  خوشحالی  خیلی  و  کشید  فریاد 

شدن تلفن، رو به گارسون گفت:
همه کسانی که در رستورانند، مهمان من هستن به 
می  بابا  دارم  سال   18 از  بعد  ماهیچه.  و  پلو  باقالی 
شوم. چند روز بعد تو صف سینما، همان  مرد رو دیدم 
که دست بچۀ 3یا 4 ساله ای را گرفته بود که به او 
بابا می گفت. پیش مرد رفتم و علت کار آن روزش 

را پرسیدم.
بغل  میز  در  روز  آن  گفت:  زیاد  شرمندگی  با  مرد 
بودند  نشسته  همسرش  با  پیرمردی  من،  دست 
پیرزن با دیدن منوی غذاها گفت: ای کاش می شد 
امروز باقالی پلو با ماهیچه می خوردیم، شوهرش با 
شرمندگی ازش عذر خواهی کرد و خواست به خاطر 

پول کمشان، فقط سوپ بخورند،
 من هم با آن تلفن ساختگی خواستم که همه مهمان 
من باشند تا اون پیرمرد بتواند بدون شرمندگی، غذای 
دلخواه همسرش را فراهم کند. انسانها را در زیستن 

بشناس نه در گفتن؛ در گفتار همه آراسته اند...

اگر مثبت فکر کنید صدا تبدیل می شود به 
موسیقی، حرکت تبدیل به رقص، لبخند تبدیل 

به خنده و زندگی تبدیل به جشن .

اگر دو عبارت»خسته ام« و »حالم خوب 
نیست« را از زندگی خود پاک کنید نیمی از 

بیحالی و بیماری خود را درمان کرده اید

امشب طلب عشق ِزدلدار کنیم
شیطان رجیم را سر دار کنیم

امر فرجش اگر مهیا باشد
این ماه کنار یار افطار کنیم

زندگی کاروانیست زودگذر، آهنگی نیمه تمام
تابلویی زیبا و فریبنده که می سوزد و می سوازند و 
هیچ چیز در آن رنگ حقیقت نمی گیرد جز مهربانی

خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان و قرار 
بده مرا در این روز از بندگان شایسته و فرمانبردارت 

و قرار بده مرا در این روز از دوستان نزدیكت
 به مهربانی خودت  ای مهربان ترین مهربانان.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز پنجم ماه رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

اگر پیامبر شما را طالق گوید امید است پروردگارش همسرانی بهتر از شما مسلمان مؤمن 
فرمانبر توبه کار عابد روزه  دار بیوه و دوشیزه به او عوض دهد.  )سوره تحریم آیه 5 (

حدیث روز  

اگر بنده »خدا« می دانست که در ماه رمضان چیست ]چه برکتی وجود دارد[ دوست می داشت که تمام سال، رمضان باشد.
 رسول اکرم )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی

در میهمانی ها چطور کمتر خجالت بکشیم؟
میهمانی  در  که  هستید  افرادی   از  یكی  هم  شما  اگر 
تا  را بخوانید  ها احساس خجالت دارید، پس مطلب زیر 
نكات ساده ای را برای مقابله با ترس و خجالت خود در 
محیط های اجتماعی یاد بگیرید. مهمانی جایی است که 
باید خوش بگذرد اما برای خیلی ها مهمانی یک مقوله ی 
احساس خجالت کند  باعث می شود  زیرا  است!  ترسناک 
از  ُپر  محیطی  در  گرفتن  قرار  از  ترس  نباشند.  راحت  و 
غریبه ها مشكلی  است که بیشتر از آنچه فكرش را بكنید 

شایع است اما می توان بر آن غلبه کرد. 

سخت نگیرید
فقط  و  نیاورید  فشار  خودتان  به  باشید،  آرام  کنید  سعی 
آن  در  می خواهید  که  موقعیتی  به  اگر  باشید.  خودتان 
قرار بگیرید بیش از حد فكر کنید و به این بیندیشید که 
چطور رفتار کنید، حرف بزنید، غذا بخورید، فقط خودتان را 
مضطرب تر خواهید کرد. اگر در مهمانی نتوانستید با کسی 
سر صحبت را باز کنید مهم نیست، سراغ یک نفر دیگر 

بروید و در لحظه باشید.

لبخند بزنید
ننشینید.  اتاق  به سینه گوشه ی  اخم و جدیت و دست  با 
که  بگیرید  خود  به  راحتی  بدنی  وضعیت  و  بزنید  لبخند 
مناسب مهمانی باشد، شانه ها را عقب بدهید و دست ها را آزاد 

بگذارید. این طور صمیمی تر و دوستانه تر به نظر می رسید و 
دیگران بیشتر مشتاق می شوند با شما ارتباط برقرار کنند.

لباسی را بپوشید که با آن راحتید
وسوسه نشوید لباس هایی را بپوشید که شاید خیلی مناسب 
مهمانی باشند اما شما در آنها راحت نیستید و به آنها عادت 
ندارید. اگر با کفش های پاشنه بلندی که به آنها عادت ندارید 
تلوتلو بخورید باعث می شود در تمام مدت مهمانی احساس 

ناراحتی کنید و این احساس در چهره و رفتارتان بروز کند.

دنبال آدم های مثل خودتان بگردید
شما تنها کسی نیستید در این مهمانی که این احساس را 
دارید، پس به دنبال آدمهای شبیه خود بگردید. احتماال 
آنها نیز در جستجوی کسی هستند که یک گفتگوی دو 
نفره با هم داشته باشند، پس می توانید حداقل در این مورد 

به همدیگر کمک کنید!

 خجالت نکشید
سعی کنید وارد گفتگوهای دیگران شوید؛ این کامال قابل 
قبول است. اینكه در یک مهمانی یا اجتماع کوچک سعی 
کنید در گفتگوهای گروهی وارد شوید یا با یک فرد کامال 
غریبه سر صحبت را باز کنید کامال پسندیده و ایده آل 
کامال  گروهی  گفتگوی  یک  است  ممكن  حتی  است. 

داغ در جریان باشد، وارد شدن به این بحث و گفتگو نیز 
بی ادبی حساب نمی شود و قابل قبول است.

با یک دوست به مهمانی بروید
اگر می دانید قرار است به مهمانی بروید که با هیچكس 
آشنا نیستید و این امكان وجود دارد که دوستی را با خود 
همراه کنید، حتما این کار را بكنید. او می تواند مثل حامی 
شما عمل کرده و همدم شما باشد، اما تمام وقت خود را با 

او نگذرانید و با آدمهای جدید هم مالقات کنید. 

الزم نیست مرکز توجه قرار گیرید
در تله ی این تصور نیفتید که برای اینكه مهمانی به شما 
خوش بگذرد حتما باید ادا و اطواری در بیاورید که کانون 
گروه کوچكی  یا  نفر  دو  یكی  با  که  باشید. همین  توجه 
گفتگو کنید کافیست. باور کنید بقیه هم مثل شما هستند!

در گفتگوها راحت باشید و حرف های تان را آنقدر تجزیه 
که  را  کلمه ای  هر  نیست  قرار  دیگران  نكنید.  تحلیل  و 
مهمانی  یک  اینجا  کنند،  قضاوت  یا  ارزیابی  می گویید 
است، فقط همین! همه جمع شده اند تا گپ بزنند و خوش 
بگذرانند. پس الزم نیست کلمه به کلمه ی حرف های تان 
به  نسبت  دیگران  واکنش های  دنبال  و  کنید  بررسی  را 
حرف های تان نباشید، چون باعث می شود بیشتر احساس 

خجالت و ناراحتی بكنید.

زیاد سوال بپرسید
از دیگران سوال پرسیدن، ساده ترین راه شروع مكالمه 
است. مرُدم دوست دارند در مورد خودشان حرف بزنند 
و جوابهای آنها می تواند گفتگوهای جالبی پیش بیاورد. 
را  لباس شان  اینكه  کارشان،  مورد  در  آنها  از  می توانید 
دیگری که  یا هر موضوع جذاب  کرده اند  تهیه  از کجا 

پیش بیاید سوال کنید.

می توانید الگویی در ذهن  خود داشته باشید
اگر احساس خجالت می کنید و راحت نیستید می توانید به 
یک دوست یا یک سلبریتی که او را می پسندید فكر کنید 

و تصور کنید اگر او اینجا بود چكار می کرد. 
این تصورات باعث نمی شود شما تغییر کنید، بلكه به شما 

ایده می دهد که چه بگویید و چگونه رفتار کنید.

درس بگیرید 
روی مبل لم ندهید و منتظر الهام شدن علم و دانش به 
خود نباشید. اجازه دهید ذهن تان به موضوعات مختلفی 

فكر کند و ایده های متفاوتی را شكار کند. 
با فكر  بر تجربه عملی برخی چیزها،  اجازه دهید عالوه 
کردن هم چیزی بیاموزید. با  بقیه که در مجلس هستند 
این  تر  راحت  چه  هر  بیاموزید.  درس  و  بگیرید   ارتباط 

لحظات را به رسمیت بشناسید.
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چرا از ترسیدن لذت می بریم؟

بسیاری از مردم برای تجربه احساس ترس فیلم های 
ترسناک تماشا می کنند و عالقه ی زیادی به این ژانر 
دارند؛ علیرغم آنكه این فیلم ها ضربان قلب مان را باال 
می برند و حتی گاهی باعث می شوند فریادی از وحشت 
سر می دهیم. فروش چند صد میلیون دالری فیلم های 
ژانر وحشت در سال ۲۰1۷ این مسأله را اثبات می کند.

اما آیا تا به حال به این فكر کرده اید که چرا مردم دوست 
دارند ترس زیادی را تجربه کنند؟ علم روانشناسی به این 
سوال پاسخ می دهد. وقتی مسأله ی ترسناکی به ضمیر 
خودآگاه ما راه پیدا می کند، این ترس، فارغ از حقیقی 
یا ساختگی بودن آن، منجر به »واکنش جنگ یا گریز« 
می شود )واکنشی فیزیولوژیک که موجودات در پاسخ به 
اداراکات شان نسبت به موقعیت های خطرناک در اقدام 

برای نجات خود انجام می دهند(.
در این مواقع، بدن در مورد حقیقی بودن یا نبودن تهدید 
تصمیم گیری می کند و واکنشی مقتضی نشان می 
دهد تا در صورت خطرناک بودن موقعیت، بتوانید جان 
خود را نجات دهید. اما اگر تهدیدی وجود نداشته باشد، 
مكانیزم های فیزیولوژیک و روانی بدن آرام می گیرند 
و واکنش بیشتری رخ نمی دهد. اگر بدن متوجه شود 
شما را خطری تهدید نمی کند، کماکان ترس را تجربه 
خواهید کرد اما به جای تولید هورمون هایی که شما را 
برای قرار گرفتن در حالت تدافعی قوی تر و سریع تر می 
کنند، بدن هورمون هایی تولید می کند که در اصل در 

شرایط مناسب احساس خوبی به شما می دهند.
در حقیقت بدن با استفاده از واکنش گریز، از این موقعیت 
لذت می برد. روانشناسان این حالت را با »سطوح باالی 
انگیختگی« مقایسه می کنند؛ حالتی که بدن در زمان 

احساس هیجان یا غافلگیر شدن تجربه می کند.

123456789101112131415
ارمحلاهمانتبحم1
موسرتبرشهلیله2
پمرناغمادادوا3
رایسبازرافاب4
الریازسوریوا5
طخارصنینجراد6
واوهلباسارزو7
رنرکیندیسایار8
دجاوفالتادرا9

اکیناشنوپاهن10
شناسمهیرتتان11
تببیرجایشترم12
باوتیگنروکایا13
ازریماباتییحی14
هودناقرشدنمرای15

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

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

09158254172

استخدام بازاریاب حرفه ای )آقا و خانم(
آموزشگاه برگ )صنایع چوب( 
تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای

خیابان ارتش
 جنب رستوران برادران کریم

09357419492- 09151602767

به تعدادی کارگر ساده جهت استخدام 
در معدن زغال سنگ طبس نیازمندیم.

05632821153

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

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

 32231503

شرکت پخش پاسارگاد 
نماینده انحصاری محصوالت تیرک

 و ساندیس در استان خراسان جنوبی
 برای تکمیل کادر خود نیازمند 

1-راننده پایه 1 
2 - راننده پایه 2

3- بازاریاب 
4- توزیع کننده 

می باشد. جهت ارتباط با شماره های
09905095949 -09155630190 

از ساعت 8 صبح تا 2 بعدازظهر
 تماس حاصل نمایید.

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

آتلیه تخصصی کودک
 و مدلینگ با تمامی تجهیزات 
و دکور و پروانه فعالیت به 

صورت یکجا در موقعیت عالی 
و سابقه کاری 4 ساله به علت 

مهاجرت واگذار می گردد. 
09155621874

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

ل بار حمـل  اثاثیـه 
حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 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

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ
 در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

ساعت کار:  21 تا 2:30 بامدادطبخ با روغن کنجد

شعبه 1: غذای آماده حیدریون؛ پاسداران 
3 ، جنب مسجد 32211000

شعبه 2: کترینگ طالئیه، نبش قدس 2
32219011

شله مشهدی 
ماه مبارک رمضان

همه روزه ساعت 17:30
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دانستنی های پزشکی کوتاه و جالب!

هم  مسواک  بار   7 تا  پفک  چسبندگی   -1
می  اشتهایی  بی  موجب  و  شود  نمی  تمیز 
می  گندیده  و  فاسد  اغلب  پفک  پنیر  شود. 
اقالم  ترین  پرمصرف  از  برنج   -2 باشد 
غلظت  موجب  و  است  ایرانیان  سفره 
موجب  سیاه  چای   -3 شود  می  خون 

اختالالت  و  قلبی  آریتمی  خونی  کم 
مو  ریزش  و  پوست  چروکیدگی   گوارشی، 
مضر  کبد  برای  سفید  شکر   -4 شود  می 
سلول  متابولیسم  خوردن  هم  به  موجب  و 
آنتی  ها  مرغ  به   -5 شود  می  کبدی  های 
بیوتیک های متنوع و متعددی خورانده می 
های  عفونت  شیوع  و  بروز  درصد  که  شود 
برد. می  باال  را  کنندگان  مصرف  میکروبی 

مضرات آدامس جویدن را بدانید ! 

آدامس برای سالمتی دهان و دندان مضر بوده 
و هیچ مزیتی برای دندان ها ندارد. افرادی که به 
صورت مستمر آدامس می جوند، ممکن است دچار 
بیماری های مفصل فک شوند. همچنین گلوکز و 
ساکاروز موجود در آنها، موجب پوسیدگی دندان 
می شود. تفاوتی میان مارک آدامس های خارجی 

و ایرانی وجود ندارد و همگی آنها برای سالمت 
دهان و دندان ها مضر هستند و آنچه درباره فواید 
جز  چیزی  می شود،  شنیده  دندان  برای  آدامس 
تبلیغات نیست. فرد  تنها  با یک یا دو بار جویدن،  
دچار عوارض پوسیدگی دندان نخواهد شد. در برخی 
موارد گفته شده که جویدن روزی یک ساعت آدامس 
موجب ترشح بزاق و جلوگیری از بوی بد دهان 
می شود،اما هنوز  از نظر علمی اثبات نشده است.

 راه های غذا خوردن آگاهانه

اما نگذارید  بروید  به سر میز غذا  اشتها  با   -1
که زیاد گرسنه شوید: چرا که اگر بسیار گرسنه 
 باشید در آن صورت معده خود را با هر چیزی که 
می بینید پر می کنید 2- غذا کم بکشید: محدود 
کردن اندازه بشقاب به 9 اینچ )22.86 سانتی متر( 
یا کمتر می تواند در این زمینه کمک کننده باشد 

3- از غذای خود لذت ببرید 4- غذا را به اندازه کم 
در دهان خود بگذارید زیرا با دهان پر تشخیص 
مزه غذا کار دشواری است 5- غذا را به طور کامل 
تا  بجوید  آنقدر  را  غذا  دیگر  عبارت  به  بجوید 
را بچشید 6- آرام  بتوانید مزه و ماهیت غذا 
غذا بخورید: دست کم پنج دقیقه به آگاهانه غذا 
خوردن اختصاص دهید و بعد با کسی که بر 
سر میز غذای شما نشسته است، صحبت کنید.

فواید زود خوابیدن را بدانید! 
  

1- بدن و مغز شما به خواب نیاز دارد: بدن و 
مغز در هر 24ساعت به 7 تا 8 ساعت خواب نیاز 
دارد که اگر به هر دلیلی این میزان خواب کاهش 
به بدن بخصوص  تاثیرات جبران ناپذیری  یابد 
مغز وارد می شود 2- تا آخر عمر نمی توانید آن 
را جبران کنید: خواب ناکافی عملکرد شناختی 

مغز را تا پایان عمر کاهش می دهد و بعد از آن 
اگر بیشتر بخوابید نمی توانید آن خواب از دست 
رفته را جبران کنید 3- امکان دارد به سرطان 
مبتال شوید: با به هم خوردن ساعت خواب، میزان 
تولید مالتونین در بدن کاهش می یابد و بدنبال 
آن سطح استروژن کم می شود. همینطور در زنان 
باردار باعث می شود کودک کم وزن متولد شود 
4- اگر خوب نخوابید بیماری هایتان تشدید می شود.

یک بشقاب سالمتی بخورید 

در یک بشقاب سالم می توان به میزان کافی 
غالت، انواع سبزی، پروتئین و میوه ها را یافت: 
1- در طول روز آب یا چای و قهوه با شکر یا بدون 
شکر، بنوشید 2- شیر یا لبنیات را تا 2 بار در روز 
مصرف کنید 3- به جای مصرف نوشیدنی های 
شیرین، یک لیوان آب میوه تازه بنوشید4- انواع 

غالت مانند برنج قهوه ای و گندم را در برنامه 
بگنجانید و مصرف غالت تصفیه  تان  غذایی 
شده را محدود کنید 5- ماهی، طیور، حبوبات 
و آجیل مصرف کنید 6- میزان مصرف گوشت 
قرمز و پنیر را محدود کنید و از مصرف گوشت 
های فرآوری شده بپرهیزید 7- روغن های سالم 
آشپزی را فراموش نکنید 8- سبزیجات متنوع را 
بر سیب زمینی و غذاهای سرخ کرده ترجیح دهید.

یادداشت

اهتمام مدیر به ایفای 
نقش های چهارگانه

* علی حیدری

ارائه تعریفی جامع و مانع از »مدیریت« از قدیم االیام همواره مورد 
تبیین  زمینه  در  است.  بوده  حوزه  این  دانشمندان  نظر  تبادل  و  بحث 
چیستی مدیریت و ارائه تعریفی روز آمد و منطبق با شرایط الزامات و 
اقتضائات روز نظریات گوناگونی وجود داشته و دارد و این مفاهیم متناسب 
با تغییرات مستحدثه در جوامع و سازمانها دچار تحول می شوند. با توجه 
به پیچیدگی مفهوم مدیریت که با ورود سایر مفاهیم مرتبط نظیر رهبری، 
حاکمیت، والیت، سرپرستی و ... بر پیچیدگی آن افزوده می شود برخی 
از اندیشمندان در کنار ارائه تعریف مدیریت و یا حتی به جای آن و بعضًا 
برای بیان موضوع مورد نظر خود به لوازم »مدیریت« پرداخته اند بطور 
مثال اینکه مدیریت علم است یا هنر؟ مهارتهای مدیران چیست؟ وظایف 
مدیر چیست؟ و قس علیهذا. یکی از این چالش های نظری که در تالش 
برای تعریف و تبیین مدیریت صورت پذیرفته و می پذیرد، موضوع نقش 
های مدیریتی یا نقش های مدیران است و به این موضوع می پردازد 
به موفقیت در کار خود  نیل  برای  ایفای وظایف خود و  برای  مدیران 
بایستی چه نقش های را ایفاء نمایند. نحوه پرداختن به این موضوع به دو 
روش صورت می پذیرد رویکرد توصیفی و رویکرد توصیه ای. در رویکرد 
توصیفی نقش هایی که مدیران موفق ایفاء می کنندمالحظه و مالک 
قرار می گیرد و در رویکرد توصیه ای، تعریف مدیریت و وظایف مدیریت 
تشریح و متناسب با آن توصیه می شود که مدیر چه نقش هایی را بایستی 

برای نیل به توفیق در کار خود ایفاء کند .
»نقش« عبارت است از رفتار و وظیفه ای که فرد در یک گروه کاری 
به عهده دارد. نقش ها مجموعه ای از رفتارها یی هستند که اشخاص 
در زمینه مشاغل و وظایف خود از پست ها و موقعیت هایشان انتظار 
دارند. در رویکرد تعریف و تبیین مدیریت از طریق نقش های مدیران، 
با مالحظه آنچه مدیر انجام می دهد، فعالیتها یا نقشهای وی را معین 
می کنند. مینتزبرگ می گوید که مدیر برای انجام وضایف برنامه ریزی، 
سازماندهی، هماهنگی، هدایت و کنترل به فعالیتهای گوناگونی می پردازد 

و نقشهای ذیل را ایفا می کند :
)انجام  تشریفات  رئیس  رهبر،  شامل  متقابل شخصی  نقشهای   -1
وظایف اجتماعی و تشریفاتی به منزله نماینده سازمان( و رابط )بویژه در 

مواجهه با افراد خارج از سازمان(.
به  )اخذ اطالعات مربوط  2- نقشهای اطالعاتی شامل می گیرنده 
عملیات یک واحد سازمانی(، نشر دهنده )ارائه اطالعات به کارکنان( و 

سخنگو )انتقال اطالعات به خارج از سازمان(.
آشوب  )سوداگری(،  معامالت  شامل  گیری  تصمیم  نقشهای   -3
زدایی)رفع بحران ها و چالشهای سازمانی و حل مسائل و مشکالت(، 

تخصیص دهنده منابع و مذاکره کننده.

یادداشت

تیم بسکتبال شهرستان بیرجند اوایل دهه 50  ایستاده ازراست آقایان: ناشناس.مرحوم سید احمد اسالمی. علی راستگو. سعید کاوه. 
محمدولی سلیمانی)مربی(. نشسته ازراست آقایان: محمد تلواری. مجیدجهان آرا. مرحوم محمدعلی خوشرو. مهدی مهربان. گردآورنده: سید حسین اصغری

 داده نما

1- بیشتر انرژی بدن باید با خوردن سحری تامین شود. پس افطار 
را سبك بخورید تا شكم سنگین نشود. 2- غذای افطار باید سبك 
و پركالری باشد و سریع هضم شود. مثل: خرما، شله زرد، مقداری 
كمی شیر و چای كمرنگ. شما هم حتماً از غذاهای كم حجم 
استفاده كنید تا به معده فشاری وارد نشود.  3- بهتر است با چای 
شیرین و خرما روزه خود را باز كنید و حتی المقدور از نوشیدن 
آب زیاد بپرهیزید؛ چون این كار باعث بی حالی، ضعف و درد معده 

خواهد شد.  4- موقع افطار مایعات زیادی مصرف نكنید؛ چرا كه 
مصرف مایعات در این زمان، سبب سوء هاضمه می شود، اگرچه در 
ساعات بعد از افطار نوشیدن آب زیاد مفید است. 5- در زمان افطار 

و سحر از خوردن غذاهای پرچرب خودداری كنید.
توصیه هایی دیگر برای روزه داران

اول ساعات بعد از سحری و سپس ساعات بعد از افطار به ترتیب 
است.  مناسبی  وقت  دانشجویان  و  آموزان  دانش  مطالعه  برای 

ورزشكاران در ماه رمضان نسبت به افراد عادی نیاز بیشتری به 
پروتئین، قند و ویتامین ها دارند. باید حدود 3 ساعت بعد از افطار 
ورزش را شروع كرد تا غذای مصرف شده فرصت هضم پیدا كند. 
بین خوردن غذا و شروع ورزش باید فاصله ای باشد كه جریان 

خون بتواند به راحتی به عضالت بدن برسد.
مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند

توصیه های غذایی برای افطار

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     
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افزایش دمای هوا تا آخر هفته

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: در ساعات آینده هوای استان صاف تا کمی ابری، همراه با وزش باد و 
افزایش نسبی دما پیش بینی می شود. لطفی با اشاره به روند افزایشی دما تا پایان هفته، اظهار کرد: وزش باد 
طی امروز و فردا در نیمه شرقی استان بیشتر خواهد شد و پیش بینی پدیده گرد و خاک را در این منطقه داریم.

*مسئول دارالقرآن سازمان تبلیغات اسالمی استان 
قرآن  جلسه   500 و  هزار  جنوبی  خراسان  گفت: 

خوانی شناسنامه دار دارد.
*معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی از آغاز 
برداشت عسل بهاره از ۲۷ هزار کلنی زنبور عسل در 
استان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود امسال 

۴0 تن عسل بهاره برداشت شود.
*رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت گفت: انتخابات 
هیئت رئیسه اتاق اصناف بیرجند امروز در سالن اجتماعات 
می شود. برگزار  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
  *متخلفان حمل غیرمجاز ۲۲ نفر شتر در فردوس به 

پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

اخبار کوتاه

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و گردشگری گفت: تحقق شعار

توسعه  برای   “ محصول  یک  روستا  هر   “  
و  عشایر  ویژه  به  روستایی  دستی  صنایع 
روستا  مردم  تولیدات  به  توجه  و  مرزنشینان 
امر  این  در  که  بوده  نظر  مد  محورهای  از 
است. داشته  خوبی  نتایج  گذشته  سال  طی 

عباس زاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: 
ارائه  شهرستان  تخصصی  نشست  چهارمین 
گزارش در حوزه صنایع دستی برای ارزیابی 
طرح های  بررسی  و  گذشته  سال  عملکرد 
افزود:  وی  شد.  برگزار  خوسف  در  خالقانه 
این نشست با حضور مدیران 11 شهرستان 
برگزار شد که هر شهرستان گزارش عملکرد 
داد. معاون صنایع  ارائه  را  سال گذشته خود 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  دستی 
تصریح  خراسان جنوبی  گردشگری  و  دستی 
کرد: برنامه های امسال کارشناسی و بازنگری 
خرد  از  استفاده  و  افزایی  هم  تعامل،  و  شد 
جمعی در راستای رشد و توسعه صنایع دستی 
استان مورد تاکید قرار گرفت. عباس زاده ادامه 
اقتصاد،  موضوعات  در  گزارش ها  عمده  داد: 
دوره های  نمایشگاه ها،  صادرات،  بازاریابی، 
آموزشی، اعطای تسهیالت و صدور مجوزها 

دستی  صنایع  حوزه  در  کرد:  بیان  وی  بود. 
اول  ترتیب  به  قاین  و  بیرجند  ارزیابی  طبق 
رتبه  نیز مشترک  و طبس  و سرایان  دوم  و 
سوم را در عملکرد به خود اختصاص دادند. 

معاون صنایع دستی وی  یادآور شد: در این 
جلسه ضمن تاکید بر تعامل و هم افزایی با 
را  دستی  رویکرد صنایع  عرصه  این  فعاالن 
حول محورهایی عالوه بر ماموریت سازمانی 
تحقق  کرد:  اضافه  زاده  عباس  شد.  عنوان 
شعار “هر روستا یک محصول “ برای توسعه 

و  عشایر  ویژه  به  روستایی  دستی  صنایع 
روستا  مردم  تولیدات  به  توجه  و  مرزنشینان 
امر  این  در  که  بوده  نظر  مد  محورهای  از 
است.  داشته  خوبی  نتایج  گذشته  سال  طی 

وی یادآور شد: در این طرح از توان و ظرفیت 
و  روستا  و  شهر  اسالمی  شورای  و  دهیاری 
فرمانداران دستگاه متولی کمک گرفته می شود. 
ارائه  همچنین  کرد:  اضافه  زاده  عباس 
با  تولیدات  در  نوآورانه  و  طرح های خالقانه 
توجه به نیاز بازار، سلیقه مخاطب و کاربردی 

بودن تولیدات صنایع دستی از دیگر رویکرد 
این  در  که  است  دستی  صنایع  حوزه  های 
طرح شهرستان ها ملزم به برگزاری دوره های 
آموزشی با محوریت خالقیت در صنایع دستی 

خواهند داشت. این مقام مسئول ادامه داد: برای 
دانشگاه،  توان  از  برنامه  این  اهداف  تحقق 
موسسات عالی و دانش آموختگان این رشته 
ها استفاده خواهد شد. وی با اشاره به اینکه 
تشویق و ترغیب صنعتگران به استفاده ار بسته 
مهم  محورهای  از  محصول  مناسب  بندی 

مدنظر حوزه صنایع دستی است، ادامه داد: بسته 
بندی صنایع دستی منتج به ارزش افزوده باالی 
محصول شده و هویت و شناسنامه محصول 

خواهد بود. 

 برپایی بازار های صنایع دستی در ایام 
ماه مبارک رمضان بعد از افطار

ترغیب  همچنین  کرد:  تاکید  زاده  عباس 
دریافت  و  برند  ثبت  به  فعال  صنعتگران 
شناسنامه محصول از مهم ترین محورهای 
استان  دستی  صنایع  توسعه  در  مدنظر 
نمایشگاه های  برگزاری  افزود:  وی  است. 
شاخص  های  رشته  به  توجه  با  ترویجی 
صنایع  بهتر  معرفی  برای  شهرستان  هر 
شب  برپایی  مردم،  عموم  به   دستی 
مبارک  ماه  ایام  در  دستی  صنایع  بازارهای 
در  پرتردد  مراکز  در  افطار  از  بعد  رمضان 
شهرستان ها برای معرفی بهتر صنایع دستی 
فیلم  تهیه  از  وی  است.  گرفته  قرار  مدنظر 
مستند از فعالیت و رشته شاخص سنتی در 
بیرجند، سرایان، سربیشه و بشرویه خبر داد 
و تصریح کرد: عالوه بر تهیه فیلم، بروشور 
و  صنعتگران  بهتر  معرفی  برای  تبلیغات  و 

صنایع دستی نیز انجام خواهد شد.

مباحث  در  اینکه  بیان  با  بیرجند  دادستان 
بهداشت  علیه  تهدید  که  غیربهداشتی 
و  نداریم  تعارف  کسی  با  است  عمومی 
قاطع برخورد می کنیم، گفت: مراکز عرضه 
که  دامی  خام  فرآورده های  غیربهداشتی 
و  تعطیل  شوند  معرفی  دامپزشکی  توسط 
می شود.  صادر  آنها  برای  بازدارنده   احکام 
با  دیدار  در  مقدسی  تسنیم،  گزارش  به 
زمینه  در  کرد:  اظهار  دامپزشکی  مدیرکل 
مسایل غیربهداشتی که تهدید علیه بهداشت 
عمومی است با کسی تعارف نداریم و قاطع 
برخورد می کنیم. وی گفت: با توجه به اینکه 
و  غذا  با  مستقیم  دامپزشکی  حوزه  مباحث 

سالمت مردم در ارتباط است هرگونه تخلف 
همراه  به  ناپذیری  جبران  تبعات  می تواند 
در  آماده ایم  افزود:  دادستان  باشد.  داشته 
با  استان،  دادستان های  نشست  نخستین 
اهمیت  دامپزشکی  کارشناسان  از  دعوت 
در  ویژه  به  دامپزشکی  بهداشتی  مباحث 
حوزه جابجایی محموله های دامی و نظارت 
بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی از 
طریق ویدئو کنفرانس مطرح شود. مدیرکل 
مخاطرات   به  دیدار  این  در  نیز  دامپزشکی 
اشاره  بهداشتی  مسایل  نکردن  رعایت 
یک  حتی  که  صورتی  در  گفت:  و  کرد 
کریمه  تب  نظیر  بیماری  از  مشکوک  مورد 

جو  شود  گزارش  انسانی  جمعیت  در  کنگو 
ایجاد می شود که  برای مردم  روانی زیادی 
اصغرزاده  ندارد.  همراه  به  خوبی  پیامدهای 
دامپزشکی  کارکنان  شبانه روزی  تالش  به 
فعالیت های  اهمیت  کرد:  تصریح  و  اشاره 
که  می شود  مشخص  زمانی  دامپزشکی 
اتفاق ناخوشایندی در زمینه انتشار بیماری ها 
رخ دهد. وی حمل و جابه جایی محموله های 
مرتبط با حوزه دامپزشکی را مهم دانست و 
بیماری  از شیوع  اعظمی  یادآور شد: بخش 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سال گذشته 
بدون ضابطه  جابه جایی  به سبب  در کشور 

برخی محموله های طیور بوده است.

زمین لرزه در درح

زمین لرزه صبح دیروز”درح “ در شهرستان سربیشه 
را لرزاند. این زمین لرزه ساعت 10:۲8:۲8 صبح روز  
گذشته به بزرگی  3.6 ریشتر در عمق ۷ کیلومتری رخ 

داد که خسارتی نداشته است.

 درگذشت جوان خوسفی
 در اثر سقوط از ارتفاع

جوان خوسفی که برای جمع آوری زیره به ارتفاعات 
رفته بود در اثر سقوط از ارتفاع جان باخت. مسئول 
فوریت های پزشکی خوسف گفت : حوالی ساعت 
19 روز گذشته سقوط یک جوان در ارتفاعات روستای 
فدشک به مرکز فوریت های پزشکی اعالم شد که 
بالفاصله تکنسین های فوریت های پزشکی به محل 
حادثه اعزام شدند اما با پیکر بی جان جوان ۲۴ساله 
روبه رو شدند. مشمولی افزود: این فرد همراه دوستانش 
برای جمع آوری زیره کوهی به ارتفاعات رفته بود که از 
ارتفاعات به پایین پرت شد و بر اثر ضربه به سر قبل از 

رسیدن عوامل فوریت های پزشکی  درگذشت.

حوادث استان

تحقق شعار “ هر روستا یک محصول” برای توسعه صنایع دستی

مراکز عرضه غیر بهداشتی فرآورده های دامی تعطیل می شود

گروخ خبر-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
وارد  استان  به  که  مسافری  آرامش  گفت: 

می شود، باید دغدغه مسئوالن امر باشد.
روز گذشته، در جلسه  ا... عبادی، صبح  آیت 
کرد:  اظهار  خراسان  جنوبی،  نماز  اقامه  ستاد 
مسافر در وقت محدودی که در سفر دارد باید 

آرامش روحی و جسمی داشته باشد.
وی با بیان اینکه اگر رفع حاجت از مسافر نشود، 
آرامش او به هم می خورد، افزود: بنابراین مسافر 
جزو ضعفایی شمرده می شود که باید رعایت 
حالش انجام شود.  امام جمعه بیرجند بیان کرد: 
اگر هر مسئول، مسئله نمازخانه های بین راهی 
را حل کند دیگر نیاز نیست جمعی از مسئوالن 

برای حل موضوع جمع شوند.

برای جذب جوانان به مسجد 
چاره اندیشی شود

استاندار خراسان جنوبی نیز گفت:  وجود مساجد 
بانشاط و سرزنده و همچنین ائمه جماعت بانشاط، 
زمینه ساز جذب جوانان به مساجد است و باید 
برای جذب جوانان به مساجد چاره اندیشی شود .

نماز  اقامه  استانی  شورای  در  مروج الشریعه 
رضوی،  قدس  آستان  خدمات  کرد:  اظهار 
ظرفیت بزرگی در استان است که باید حداکثر 
بهره مندی را از این ظرفیت ببریم.وی افزود: 
نمازخانه های  آستان قدس رضوی در زمینه 
ارائه  منظوره ای  چند  خدمات  بین راهی، 
می دهد که از زیباترین کارها در کشور است. 
و  بانشاط  مساجد  وجود  کرد:  بیان  استاندار 
بانشاط،  جماعت  ائمه  همچنین  و  سرزنده 
است  مساجد  به  جوانان  جذب  زمینه ساز 
مساجد  به  جوانان  جذب  برای  باید  و 
چاره اندیشی شود. مروج الشریعه با بیان اینکه 
تشکل های  و  مردمی  مشارکت های  از  باید 
و  ساماندهی  زمینه  در  خصوصی  بخش 
برد،  بهره  راهی  بین  نمازهانه های  احداث 
از ظرفیت مشارکت مردم  اگر  تصریح کرد: 
مبادی  از  نیست  نیاز  دیگر  گرفتیم،  کمک 
دولتی پیگیر این امر باشیم. وی با بیان اینکه 
تخصصی  کمیته  در  کاربردی  جلسات  باید 
شورای اقامه نماز استان برگزار شود، اظهار 
کرد: در بحث نماز در سکوها و نمازخانه های 
بین راهی عالوه بر مسائل زیرساختی باید به 

مباحث نرم افزاری نیز توجه شود. 
اینکه  به  اشاره  با  خراسان جنوبی  استاندار 
نماز  سکوهای  به  مسافر  که  زمانی  نباید 
برقراری  مشکل  می رسد،  نماز  اقامه  برای 
مشکل  باید  افزود:  باشد،  داشته  ارتباط 
راهی  بین  نمازخانه های  در  ارتباط  برقراری 

و سکوهای نماز نیز برطرف شود. 

بهره گیری از ظرفیت
 فرمانداران شهرستان ها برای 

ساماندهی نمازخانه های بین راهی
چگونگی  اینکه  بیان  با  مروج الشریعه 
از  راهی  بین  نمازخانه های  ساماندهی 
بحث  قابل  بندی  طبقه  و  تولی گری  منظر 
فرمانداران  باید ظرفیت  است، تصریح کرد: 
احداث  و  ساماندهی  برای  شهرستان ها 
نمازخانه های بین راهی به کار گرفته شود. 
وی اظهار کرد: اداره اوقاف و امور خیریه نباید 
بلکه  بپردازد،  زیرساختی  به کمک های  تنها 
باید در راستای اشاعه فرهنگ وقف در زمینه 
تولی گری و برپا نگه داشتن نمازخانه های بین 
راهی تالش کند. استاندار با بیان اینکه نظافت 

نیازمند  بهداشتی  سرویس های  و  نمازخانه 
سرویس های  افزود:  است،  کنترل  و  نظارت 
بهداشتی بین راهی نیز جای بحث دارد و باید 
تعیین تکلیف شود؛ بنابراین اداره حمل و نقل 
مناسبی  نقشه  باید  فرمانداران  و  راهداری  و 
مروج الشریعه  کنند.  اتخاذ  امر  این  برای  را 

محفوظ  پایگاه  مساجد،  اینکه  به  اشاره  با 
نگه داشتن مسلمانان است، خاطرنشان کرد: 
این مسائل باید در کمیته تخصصی شورای 

اقامه نماز استان با مداومت رصد شود.

چهارمین اجالس استانی نماز 
در قاین برگزار می شود

گفت:  خراسان جنوبی  نماز  اقامه  ستاد  مدیر 
موضوع  با  نماز  استانی  اجالس  چهارمین 
»شیوه های دعوت به نماز و نماز و شهدا« 
به میزبانی شهرستان قاین در شهریور جاری 
کمیلی،  االسالم  حجت  می شود.  برگزار 
اظهار کرد: نمازخانه های بین راهی استان از 

نظر کمیت در وضع خوبی قرار دارد.
مشهد  جاده  و  زاهدان  جاده  در  افزود:  وی 
میانگین فاصله نمازخانه های بین راهی کمتر 

سمت  به  طبس  جاده  در  و  کیلومتر   30 از 
تهران فاصله بین 50 تا 60 کیلومتر است. 

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی، هشت 
مجتمع خدمات رفاهی آستان قدس رضوی 
است،  عالی  کیفیت  نظر  از  که  دارد  وجود 
تصریح کرد: به نسبت بقیه استان ها کیفیت 

در  اما  است  راهی خوب  بین  نمازخانه های 
بعضی نقاط استان کیفیت خوبی ندارد.

مدیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی با بیان 
بهداشتی  سرویس های  وضع  پیگیر  اینکه 
نمازخانه های بین راهی هستیم، افزود: یکی 
نمازخانه های  استان در موضوع  نیازهای  از 
انجام  باید  که  است  قبله  تعیین  راهی  بین 
مهرهای  همچنین  داد:  ادامه  شود.کمیلی 
استفاده  قابل  غیر  اغلب  نمازخانه ها  این 
است که پیشنهاد می شود سنگ های مهری 
توسط صنایع داخل استان تولید و جایگزین 
شود.وی اظهار کرد: در دو سال گذشته 15 
هزار مهر نماز تحویل گرفتیم و در مساجد 
بین راهی قرار دادیم اما همواره این مهرها 
استفاده  قابل  غیر  بسیار،  استفاده  علت  به 
خراسان جنوبی  نماز  اقامه  ستاد  است.مدیر 

و  مساجد  جلوی  فضای  کرد:  بیان 
خوبی  کیفیت  نیز  راهی  بین  نمازخانه های 

ندارد و الزم است آسفالت شود. 

برای خادمین مساجد حقوقی
 در نظر گرفته شود

حجت االسالم نوفرستی، قائم مقام نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی نیز در این جلسه 
مساجد  این  خادمان  برای  باید  کرد:  اظهار 
حقوقی در نظر گرفته شود تا با شرایط بهتری 

بتوانند به وضع مسجد رسیدگی کنند.
جلسه  این  در  نیز  بیرجند  شهردار  جاوید،   
پایانه مسافربری مسجد کوچکی  در  گفت: 
احداث خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: در 
مانند  بیرجند  شهر  بوستان های  از  بسیاری 
یا  و  مساجد  آزادی  پارک  و  توحید  پارک 
که  دارد  وجود  خوبی  بسیار  نمازخانه های 
نیز  شهر  جدید  بوستان های  در  امر  این 

مدنظر قرار خواهد گرفت.

مصوبات جلسه
 تولی گری مساجد بین راهی توسط سازمان 
مساجد  امور  و  استان  خیریه  امور  و  اوقاف 
به  رسیدگی  امور  واگذاری  خراسان جنوبی، 
راهی  بین  نمازخانه های  محیطی  فضاهای 
تامین  پایانه ها،  و  نقل  و  حمل  کل  اداره  با 
مهر نماز و جامهری توسط صنعت، معدن و 
تجارت استان، تهیه گزارش از نمازخانه های 
بین راهی توسط صداوسیمای استان و نصب 
تابلوی قبله نما در تمامی نمازخانه های بین 

راهی استان، از مصوبات این جلسه بود. 
راهی  بین  نمازخانه های  در  تابلویی  نصب 
برای پیگیری امور مربوط به این نمازخانه ها 
بازدید  کمیته  کردن  فعال  مردم،  توسط 
محوریت  با  راهی  بین  نمازخانه های  از 
فرمانداران شهرستان های استان، سطح بندی 
برای  وقف  تبلیغ  راهی،  بین  نمازخانه های 
کمیته  تشکیل  و  راهی  بین  نمازخانه های 
جذب مردم به مساجد از دیگر مصوبات این 
شد  مقرر  جلسه  این  در  بود.همچنین  شورا 
جلسه بعدی شورای اقامه نماز استان در تیر 
سال جاری با موضوع نمازخانه های مدارس و 

بهداشت نمازخانه ها برگزار شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

آرامش مسافر دغدغه مسئوالن باشد

تالش بیشتر برای رفع عقب ماندگی 
استان ضروری است

استان  این  گفت:  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
مردمانی بسیار خوب و قانع دارد که باید تالش 
بیشتری برای رفع عقب ماندگی ها انجام شود. 
به گزارش ایرنا “سرپرست” روز گذشته در دیدار 
با نماینده ولی فقیه افزود: مجموعه این اداره کل 
فعالیت های  و  پویایی، تحرک  دنبال  به  هرچند 
جامعه  تحقق  ما  نهایی  هدف  اما  است  ورزشی 
سرپرست،  است.  محور  ارزش  و  اخالقی  سالم، 
ورزش را یک ابزار دانست و خطاب به امام جمعه 
نظام  های  آرمان  با  راستا  هم  گفت:   بیرجند 
مقدس جمهوری اسالمی، هرچه در توان داریم 

در چارچوب قانون انجام می دهیم.

ارسال محموله پالسمای استان
 به   اتریش

های  فرآورده  تهیه  برای  پالسما  محموله  اولین 
 خونی از خراسان جنوبی به کشور اتریش ارسال شد. 
خون  انتقال  مدیرکل  سیما  و  صدا  گزارش  به 
واحد  پانصد  و  هزار   ۴ با  محموله  این  گفت: 
پالسما به دلیل نبود شرکت پاالیش گر در ایران 
برای تهیه فرآورده های انعقادی خون، به  اتریش 
ارسال شده است. عاملی افزود: به دلیل استفاده  
استان،  در  شده  تولید  پالسمای  از  درصدی   ۲0
پالسمای مازاد بر مصرف از پارسال تاکنون جمع 
همچون  خونی  فاکتورهای  تهیه  برای  و  آوری 
سایر  و   9 فاکتور   ،  8 فاکتور  یا  ایمونوگلوبین 
فرستاده  اتریش  کشور  به  انعقادی   فاکتورهای 
شد. وی گفت: خون های ارسال شده بعد از تهیه 
فرآورده های انعقادی خون ، به صورت فرآورده 
داده  برگشت  کشور  به  بیماران  استفاده  برای 
شرکت  افزود:  خون   انتقال  مدیرکل  شود.  می 
اتریش  بهداشت  وزارت  و  اتریش  اکتافارمای 
سال  را  اتریش  کشور  به  پالسما  ارسال  مجوز 
گذشته با توجه به ارزیابی فرآیندهای انتقال خون 

استان صادر کرده است.

 زائرسرای خراسان جنوبی در مشهد 
نیازمند ۱۲ میلیارد تومان اعتبار است

تسنیم-مدیرعامل بنیاد زائر در استان با بیان اینکه 
زائرسرای خراسان جنوبی که برای اسکان زائران   
نیازمند  می شود،  ساخته  مقدس  مشهد  در  استان 
زائرسرا     این  گفت:  است،  مردم  و  خیران  کمک 
نیازمند 1۲ میلیارد تومان اعتبار است. جوینده اظهار 
کرد: پروژه زائرسرای ارزان قیمت ویژه محرومین 
نفر   500 ظرفیت  با  طبقه   9 در  جنوبی  خراسان 
به  زمینی  افزود:  وی  می شود.  ساخته  مشهد  در 
مساحت ۷00 مترمربع در خیابان طبرسی به بنیاد 

زائر خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

خشکسالی ۴۸۶ میلیارد تومان به بخش 
کشاورزی خراسان جنوبی خسارت زد

مهر-رئیس سازمان جهاد کشاورزی از خسارت ۴86 
میلیارد تومانی خشکسالی به بخش کشاورزی استان 
خبر داد. ولی پور مطلق اظهار کرد: از ابتدای سال 
زراعی جاری تاکنون خشکسالی و عوارض ناشی 
از آن بالغ بر ۴3 میلیارد و 988 میلیون تومان به 
به  تومان  میلیارد  استان، ۲1۲  زراعی  محصوالت 
محصوالت باغی، 50 میلیارد به دام ها، 16۷ میلیارد 
به منابع آبی استان، 8 میلیارد به منابع طبیعی و 
دو  بر  بالغ  استان  طیور  بخش  به  خسارت  میزان 
میلیارد و 868 میلیون تومان و بخش آبزیان نیز بالغ 

بر 18 میلیون برآورد شده است.

اتمام روکش آسفالت گرم
 محور سه قلعه - چاه طالب 

دادرس مقدم- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 
افزایش  راستای  جاده ای سرایان عنوان کرد: در 
مواصالتی  نگهداری محورهای  و  ایمنی  ارتقای 
سرایان و برای رفاه حال کاربران جاده ای، روکش 
آسفالت محور سه قلعه- چاه طالب- بیرجند به 
طول 1۲.5 کیلومتر به اتمام رسید. فرخی تصریح 
ریال  میلیارد  این عملیات 10  اجرای  برای  کرد: 
است.  شده  هزینه  استانی  و  ملی  اعتبارات   از 
نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس  گفته  به 
چاه   - قلعه  سه  محور  طول  سرایان،  جاده ای 
طالب 31 کیلومتر است که 1۲ کیلومتر از محور 
و  بهسازی  گذشته  سال  طالب  چاه   - قلعه  سه 
ماسه آسفالت شده است. همچنین 1۲.5 کیلومتر 
ادامه این مسیر حد فاصل دوکوهه تا گوشمیر با 
فروردین سال جاری  در  ریال  میلیارد  اعتبار 10 
آسفالت و به بهره برداری رسیده و عملیات خط 

کشی این مسیر نیز انجام گردیده است.

آغاز حذف یکی از نقاط
 پر حادثه  استان 

طبس-  محور  دوم  باند  خاکی  عملیات  اجرای 
جنوبی  خراسان  حادثه  پر  نقاط  از  یکی  دیهوک 
آغاز شد. مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت: 

براي رفع این نقطه پر حادثه عملیات خاکی باند 
دوم آن در فاز اول به طول 3 کیلومتر آغاز شد. 
این قطعه ۲ میلیارد  افزود: برای اجرای  جعفری 
تومان هزینه برآورد شده که ۲19 میلیون تومان 
مابقی  و  شده  گرفته  نظر  در  اولیه  قرارداد  در 
آسفالت  و  فنی  ابنیه  شامل  قطعه  این  عملیات 
وی  شد.  خواهد  گذاشته  مناقصه  به  امسال  هم 
نیز  اصفهان  به  طبس  محور  گفت:  همچنین 
 18 که  اجراست  دست  در  کیلومتر   30 به طول 
بهره  به  زودی  به  و  شده  آسفالت  آن  کیلومتر 
برداری می رسد. جعفری افزود: ۷ کیلومتر از راه 
قطعه  و  شده  آسفالت  هم  یزد  به  طبس  اصلی 
دوم آن در حد ۷0 میلیارد تومان مجوز برگزاری 

مناقصه گرفته شده است.

افزایش 5۱ درصدی 
حاجیان خراسان جنوبی

حاجیان  تعداد  امسال  گفت:  زیارت  و  حج  مدیر 
خراسان جنوبی در مقایسه با پارسال 51 درصد بیشتر 
است. به گزارش  صدا و سیما،  نوفرستي  گفت: 
امسال در استان ۲ هزار و 6۷1 نفر به حج تمتع 

مشرف می شوند. وي  افزود: پارسال هزار و ۷۷3 
نفر از خراسان جنوبی به حج تمتع مشرف شدند. وی 
افزود: این افراد در قالب 19 کاروان ساماندهی شده 
اند که همه قسط اول را پرداخت کرده اند و پرداخت 
است. آغاز شده  اردیبهشت  از ۲5  هم  دوم   قسط 
استان  تمتع  حج  های  کاروان  تمامی  افزود:  وی 
مدینه بعد هستند و پروازهای مدینه بعد در کشور 

از هشتم  تا بیست و چهارم مرداد انجام می شود. 
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 فرودگاه بیرجند میزبان ۴۶۸۸ زائر 
سرزمین وحي در سال ۱۳۹7

حج  عملیات  مسئول  رسمي  اعالم  کاوش-طبق 
ایران، تعداد  ناوبري هوایي  شرکت فرودگاه ها و 
زائر  نفر  به ۴688  بیرجند  امسال فرودگاه  زائرین 
گذشته  سال  به  نسبت  که  است  یافته  افزایش 
شاهد افزایش 5/۴6 در صدي در اعزام و پذیرش 
زائرین خواهیم بود.مدیر کل فرودگاه های استان 
حج  پروازهای  هماهنگی  جلسه  نخستین  در 
تمتع سال 139۷ این فرودگاه در این باره گفت: 
فرودگاه بیرجند در سال گذشته به عنوان نخستین 
با تالش  که  بود  تمتع  پروازهای حج  میزبان  بار 
های همکاران فرودگاهی و همچنین ارگان های 
درگیر در عملیات حج توانستیم رضایت مندی صد 
درصدی زائران را به دست آوریم. سالمی افزود: 
تمام تالش مان بر این خواهد بود که بتوانیم بهتر 
از گذشته به زائران و مستقبلین خدمات ارزنده ارائه 
دهیم. وی افزود: سال گذشته تعداد 1۲ پرواز رفت 
و برگشت از فرودگاه بیرجند صورت پذیرفت که 
زائر اعالم  تعداد  به  با توجه  بینی می شود  پیش 
و  رفت  پرواز   18 حداقل  میزبان  امسال  شده، 
برگشت باشیم. وی خاطر نشان کرد: طبق اعالم 
معاون سازمان حج و زیارت پروازهای مدینه قبل 
از ۲۷ تیرماه تا 19 مرداد ماه و پروازهای مدینه بعد 

از 8 تا ۲۴ مرداد ماه انجام خواهد شد .
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
َمن أَحَبّ شیئاً لَِهَج بِِذکِرهِ

                      هرکه چیزی را دوست بدارد، یاد آن ورد زبانش شود. 
                                                                     )غرراالحکم ح 7851( 

خروج آمریکا از برجام 
شکست دولت نیست

محمد مهاجری، تحلیلگر گفت: من شخصا با فیلتر 
شدن تلگرام مخالف نیستم اما روشی که برای این 
کار انتخاب شد را نمی پذیرم. شاید آقای رئیس جمهور 
در این زمینه شفاف تر برخورد می کرد موضوع به ضرر 
دولت تمام نمی شد. این موضوع شبیه به برجام است. 
خروج آمریکا از برجام به معنای شکست دولت روحانی 
نیست اما دولت نتوانست افکار عمومی را در این زمینه 
هم توجیه کند. اگر فضای سال 1391 به درستی 
برای مردم ترسیم و معلوم شود که روند تحریم ها چه 
خطر بزرگی برای نظام فراهم می کرد در آن صورت 
مشخص می شود که برجام موفقیت هایی داشته است.

نفوذی ها در دولت هستند نه در سپاه

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه نفوذی 
ها در دولت هستند نه در سپاه، گفت: پس از تحقیق و 
تفحص مجلس از وجود افراد 2 تابعیتی در دولت، برخی 
ناراحت شده و به فرافکنی روی آوردند. سید حسین 
نقوی با اشاره به اظهارات مجید انصاری مبنی بر اینکه 
نهاد سپاه، نهادهای مؤثر و مقدس انقالب، بیش از 
هر جای دیگری در معرض نفوذ عناصر اسرائیل یا 
منافقین به عنوان پادوهای آنها هستند، گفت: این نوع 
اظهار نظرها یک نوع فرافکنی است چرا که پروژه نفوذ 
قبل از هر جا، بیشتر در بدنه دولت نمود یافته است.

تذکر والیتی به دولت درباره 
رفتار متناقض اروپا

علی اکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه رهبر معظم انقالب بعد از 
خروج آمریکا از برجام با غیر قابل اعتماد خواندن 
سوی  از  عینی  ضمانت  گرفتن  خواستار  آمریکا 
با  مسئوالن دولت و تیم مذاکره کننده کشورمان 
کشورهای اروپایی شدند، به نظر شما ضمانت های 
کشورهای  از  می توانیم  صورت  چه  به  را  اجرایی 
جمهوری  قاطع  نظر  گفت:  کنیم،  اخذ  اروپایی 
اسالمی که از لسان مقام معظم رهبری بیان شد این 
است که در مذاکره با طرف های اروپایی باید تضمین 

جدی گرفته شود تا به برجام خدشه ای وارد نشود.

انتقاد بعیدی نژاد به رسانه های 
مخالف برجام

های  رسانه  گفت:  ایران  مذاکره کننده  تیم  عضو 
مخالف برجام که با آب و تاب زیادی اخبار مربوط به 
مشکالت شرکت های چند ملیتی برای ادامه کار در 
شرایط تحریم را تحلیل می کنند، فراموش کرده اند که 
تا به حال اصرار می ورزیدند که برجام هیچ دستاوردی 
نداشته است. بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن گفت: 
همین رسانه ها حاال پیشاپیش این خط سیاسی را دنبال 
می کنند که اروپایی ها، چین و روسیه با آن که 4 
عضو دائم شورای امنیت هستند و بلوک های اقتصادی 
قدرتمندی هم را تشکیل می دهند، حتی اگر هم اراده 
تداوم کار با ایران را داشته باشند، مقهور قدرت آمریکا 

هستند و کاری از آنها بر نمی آید.

دولت باید فارغ از برجام 
با اروپا مذاکره کند

محمد دهقان، نماینده مجلس گفت: دولت باید طوق 
برجام را از گردن ملت ایران بردارد و بعد فارغ از برجام 
با اروپا مذاکره کند. اینکه ما خود را به برجام پایبند 
بدانیم و از برجام خارج نشویم خطری بزرگ است 
زیرا ما پایبند به برجامی هستیم که با اروپا و آمریکا 
بستیم و بعدا هیچ دلیلی برای خروج از برجام نداریم؛ 
چه اروپایی ها از برجام خارج شوند و چه خارج نشوند 
ایران همچنان متعهد به اجرای برجام است که این 
زمینه ای می شود اروپایی ها به ما فشار آورند که 
تعهدات خود را اجرا کنیم اما اروپا هیچ پایبندی به 

برجام ندارد چون آمریکا از برجام خارج شده است.

اجازه نمی دهیم آمریکا به پلیس 
اقتصادی جهان تبدیل شود

»برونو لومر«، وزیر دارایی فرانسه اظهار کرد: فرانسه 
بتواند  اروپا  اتحادیه  که  است  راه هایی  دنبال  به 
شرکت هایی که به دلیل معامله با ایران از تحریم های 
آمریکا متاثر می شوند را جبران خسارت کند. وزیر 
دارایی فرانسه گفت: آیا می خواهیم به آمریکا اجازه 
دهیم که پلیس اقتصادی جهان باشد؟ پاسخ نه است. 

نتانیاهو: ترامپ تاریخ ساز شد

»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
رئیس جمهور  ترامپ«  »دونالد  اقدام  به  اشاره  با 
آمریکا، در خروج از برجام و همچنین تصمیم وی 
برای انتقال سفارت به قدس گفت: ترامپ با این 
کار تاریخ ساز شد. این یک لحظه تاریخی بود که 
ما همیشه به یاد خواهیم داشت. بسیار خوشحالم. 
من فکر می کنم رئیس جمهور ترامپ تاریخ ساز شد.

تحریم ها به جای ایران، آمریکا 
را منزوی کرد

مشاور  و  آمریکایی  سیاستمدار  سالیوان«  »جیک 
هیالری کلینتون گفت: درخصوص تحریم ها نباید 
این نکته را از دست داد که در طول سال ها نه تنها 
ایران را منزوی نکرده بلکه بیشتر به منزوی شدن 
آمریکا منجر شده است وکشورهای دیگر تنها برای 
سال ها شاهد تحریم های تنبیه گرایانه بوده اند نه 
هدفمند. حال آنکه تیم ترامپ تنها موضوعی را که در 
مورد تحریم ها مشخص کرده است، اجبار کشورها 
 برای برگزیدن رابطه میان ایران و یا آمریکا است.

 به طور قطع تهدید و قلدری ممکن است بسیاری از 
بانک ها و شرکت های اروپایی را از ادامه همکاری 
موثر  زمانی  تنها  ها  تحریم  اما  کند  منع  ایران  با 
خواهند بود که جهان به طور جدی با ایاالت متحده 

همکاری کند.

به دلیل مدیرانی که اعتقادی به 
شعاردولت ندارند، مسائل حل نشد

حمیده زرآبادی، از روحانی درباره وعده هایش برای 
زنان و جوانان و اقلیت ها و رفع حصر سوال کرد و 
پرسید: آیا آخرین پیام جوانان مبنی بر تحریم افطاری 
جوانان  ستادهای  روسای  سوی  از  جمهور  رئیس 
شهرستان ها را دریافت کردید؟ وی در ادامه با تاکید بر 
اینکه دولت باید تکلیفش را در رابطه با فیلتریگ روشن 
کند، گفت: نمی شود هم مجری فیلترینگ باشید و 
روشن  را  خود  تکلیف  باید  دولت  آن!  مخالف  هم 
 کند.متاسفانه باید اذعان کرد که در به همان پاشنه 
می چرخد. به دلیل عدم صداقت مدیران و بکارگیری 
و  ندارند  دولت  شعارهای  به  اعتقادی  که  مدیرانی 
توانمند و خالق نیستند، مسائل حل نشده مانده است.

وصله و پینه کردن برجام 
جواب نمی دهد

اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل  حبیبی،  محمدنبی 
گفت: حزب موتلفه قبال هم تذکر داده که اروپایی ها 
و  نیستند  آمریکا  از  مستقل  تصمیم  اتخاذ  آماده 
رژیم  از  پشتیبانی  و  ایران  دفاعی  موضوعات  در 
صهیونیستی و مخالفت با اقتدار ایران در منطقه با 
آمریکا هم نظرند. با خروج آمریکا از برجام عماًل این 
پیمان بین المللی از بین رفته است و مذاکره با اروپا 
برای وصله و پینه کردن برجام هم جواب نمی دهد 

مگر اینکه اروپایی ها تضمین قابل قبولی بدهند.

تیم مذاکره هسته ای مورد تایید نظام است

آقا علنی درباره  باهنر گفت: هر زمانی که حضرت 
موضوع برجام و همچنین دیپلمات ها اظهار نظر فرمودند 
از دیپلمات های این میدان نبرد به نیکی یاد کردند. 
اینها آدم های متعهد، متخصص و کارشناسی هستند، 
محورهایی بود که در صحبت های رهبر معظم آمده بود. 
البته جاهایی هم بوده که ایشان درباره برجام انتقادات خود را مطرح کردند و حتی 
این هم عنوان شد که تیم مذاکره کننده آن چنان که باید نتوانستند همه امتیازات 
را بگیرند. اما از مجموعه اظهارات رهبر معظم انقالب این گونه برداشت نمی شود 
که مقامات عالیه نظام نسبت به تیم مذاکره کننده هسته ای نااطمینانی داشته باشند. 

 برجام بیماری درحال مرگ است

رضایی کوچی، نماینده جهرم  گفت: برجام از نظر آقای 
ظریف، بیماری در حال مرگ است که در آی سی یو و 
شرایط بسیار سختی قرار دارد. آقای ظریف اعالم کرد 
که ما با اروپایی ها وارد مذاکره شده ایم و اروپایی ها 
اما  کنند،  تضمین  را  ایران  منافع  که  داده اند  تعهد 
مشخص نیست که اروپایی ها چقدر بتوانند در برابر تحریم های آمریکا مقاومت 
کنند، زیرا سهامداران شرکت های اروپایی، آمریکایی ها هستند. رضایی کوچی 
اظهار داشت: آقای ظریف همچنین این شبهه را مطرح کرد که مشخص نیست 

شرکت های اروپایی چه مقدار از سران کشورهایشان تبعیت کنند.

نامه آیت ا...جنتی نشان دهنده بی اطالعی ایشان بود

محمد مهاجری روزنامه نگار گفت: با همه احترامي 
که براي شخص آیت ا... جنتي دارم، فارغ از حرف 
و حدیث هایي که پیش آمد و امضاي ایشان در زیر 
یک بیانیه به نام مجلس خبرگان گذاشته شد، ایشان 
نه از موضوع برجام اطالع کافي دارند و نه مي توانند 
خودشان را از یکسویه نگري هایي که برخي افراد جناحي به ایشان القا مي کنند، 
برهانند. در نتیجه حرفي مي زنند که نه تنها مشکلي را حل نمي کند که براي 
نظام هزینه مي سازد. باید افرادي که سوادشان در منظر منافع ملي کافي نیست 

تا وقتي که اشراف کامل به موضوع پیدا نکرده اند وارد بازي نشوند.

کسانی دولت را تضعیف می کنند که سبد رأی شان خالی است

و  انتقاد  اگر  حتي  مردم  گفت:  مرعشی  حسین 
فکر  نظام  تغییر  به  باشند  داشته  هم  نارضایتي 
نمي کنند بلکه به اصالح آن مي اندیشند. همچنین 
دلیلي ندارد که دولت برآمده از راي مردم تضعیف 
شود. آنچه براي نظام خطرناک است این است که 
راي مردم به چالش کشیده شده و بي اعتبار شود. مادامي که مردم در صحنه 
هستند و نظام را متعلق به خود مي دانند و راي خود را موثر مي دانند، نظام 
باز هم سبد  استحکام دارد. دلیلي ندارد که چون عده اي راي نداشتند و 

راي شان در آینده خالي خواهد بود، بخواهند دولت را تضعیف کنند.

کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران 
روحانی  دکتر  انتخاب  از  ما  گفت: 
به  هم  آن  نیستیم؛  پشیمان 
رای  دیگران  اگر  که  دلیل   این 

می آوردند، کارهایی که می خواستند 
بکنند را انجام می داند؛ البته ما این 
به  اما  کنیم  نمی  تقدیس  را  دولت 
حوزه  در  واقعیت  این  نمونه  عنوان 
المللی وجود دارد که در تاریخ  بین 
این کشور، این منطقه و دنیا نظیر 
نداشت که یک کشور جهان سوم 
برخورد  یک  با  توسعه  حال  در  و 

دیپلماتیک بتواند صف مجموعه ای 
از ابرقدرت ها را از هم جدا کند. این 
رخ  دولت  این  در  که  است  اتفاقی 
داده است. اتفاقات بعد از برجام نیز 

همین  است.  تاریخی  کشور  برای 
که در این دولت جلوی بسیاری از 
ضایعات مانند موسسات مالی اعتباری 
است. مثبتی  امر  شود،  می  گرفته 

وی خاطرنشان کرد: البته ما به همین 
اگر  نیز اشکال داریم.  دولت و خود 
دولت  پرکاری  و  جدیت  پشتکار، 
بود،  روحانی  دولت  در  نژاد  احمدی 

رنگ  شاید  مشکالت  از  بسیاری 
دیگری داشت. این را نمی توان انکار 
کرد که مجموعه مدیران دولت افراد 
خوبی هستند ولی به لحاظ سن و نبود 
 انگیزه و یا اینکه تجربه این پست ها
آن  شاید  اند،  داشته  گذشته  در  را   
پشتکار الزم را ندارند. کشور باید دائم 
در حال مونیتور شدن توسط مدیران 
باشد. در خیلی از دستگاه ها این گونه 
احساس می شود که گویی به صورت 
رود.  می  پیش  مسایل  اتوماتیک 
وی با بیان اینکه برخی اوقات یک 
فاجعه ای رخ می دهد، آن زمان همه 
گفت:  شود،  می  جمع  شان   حواس 
این ها اشکال است و باید این اشکاالت 
و  سیاسی  مسئوالن  آیا  بگوییم.  را 
امنیتی مساله کازرون را نمی دانستند؟ 
این ها اشکال دولت است. حال هر 
چقدر هم وزارت کشور اطالعیه دهد؛ 
باید این ها را پیش تر بیان می کردند. 
نخستین مساله و اشکال این دولت 
این است که دولت کم کاری است. 

اگر پشتکار، جدیت و پرکاري دولت احمدي نژاد در دولت روحاني بود، 
بسیاري از مشکالت شاید رنگ دیگري داشت 

علی مطهری، نایب رئیس مجلس 
دبیر شورای  توضیحات  به  اشاره  با 
عالی امنیت ملی در خصوص لوایح 
مرتبط با FATF و ارتباط با دفتر 
رهبری برای رفع ایرادات آن، گفت: 
درباره برجام، وزارت خارجه تا حدی 
بود  راضی  اروپایی ها  با  مذاکره  از 
سه  دو  به  بستگی  چیز  همه  اما 
بین  البته شکافی  دارد،  آینده  هفته 
است. شده  ایجاد  آمریکا  و  اروپا 
لوایح  از  یکی  درباره  بحث هایی 
اینکه  شد.   FATF با  مرتبط 
معنای  به  لوایح  این  تصویب 
بلکه  نیست   FATF به  پیوستن 
است.  FATF لوازم  از  اینها 
شده  ارائه  توضیحات  درباره  وی 
میزان  و  خارجه  وزارت  سوی  از 
خوش بینی به ادامه مذاکرات با طرف 
اروپایی،  گفت:  تا اینجا راضی بودند 
اما باز هم همه چیز بستگی به دو 
سه هفته آینده دارد چون اروپایی ها 
است. بسته  دست شان  حدی  تا 

وی توضیح داد: اتحادیه اروپا 2۸ عضو 
دارد، باید آنها را راضی کنند که مراحلی 
دارد اما آنچه مسلم است اروپایی ها به 
دادن  نشان  و  آمریکا  اقدام  خاطر 

استقالل خودشان و ثابت کردن اینکه 
تابع حرف آمریکا نیستند، دچار شکاف 
با آمریکا شده اند. ممکن است اتفاقی 
شبیه سال 199۶ درباره کوبا رخ دهد.

لوایح  خصوص  در  شمخانی  نظر 
مرتبط با FATF کامال مثبت بود. 
داشته  لوایح  این  ایراداتی  شد  گفته 
پژوهش های  مرکز  با همکاری  که 

ملی  امنیت  عالی  شورای  مجلس، 
رفع  رهبری  دفتر  با  ارتباط  حتی  و 
آن  در  داد:  توضیح  وی  است.  شده 
زمان دولت های اروپایی شرکت های 

خود را از اجرای تحریم های آمریکا 
کردند  اعالم  و  ممنوع  کوبا  درباره 
را  شرکت ها  آن  مالی  خسارت 
می پردازند. اگر این اتفاق در آن حد 
درباره ایران رخ دهد برای ما ایده آل 
است، تقریبا در این مسیر هستند، تا 
حد قابل قبولی پیش آمده،  باز هم 
می شود. چه  آینده  در  که  دید  باید 

وزارت خارجه تا حدی از مذاکره با اروپایی ها راضی بود 
همه چیز بستگی به دو سه هفته آینده دارد

درد کار * عکس: قلندری اسفدنمسجد شکر طبس؛ ظرفیتی بی بدیل در گردشگری بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل از طرح های گردشگری خوسف 

همسر و فرزند برخی از وزرای فعلی تابعیت بیگانه دارند

و  تحقیق  هیئت  رئیس  کریمی قدوسی،  جواد 
گرین  دارای  و  دوتابعیتی  مسئوالن  از  تفحص 
تدوین  دوتابعیتی  افراد  از  لیستی  گفت:  کارت 
شده که نام برخی از معاونان رئیس جمهور، برخی 
مسئوالن نهاد ریاست جمهوری، بعضی از معاونین 
وزرا، برخی از اعضای تیم مذاکرات هسته ای، تعدادی از مدیران عامل 
بانک ها در این لیست قرار دارد. بر اساس اطالعاتی که در روند تحقیق و 
تفحص به دست ما رسید، همسر، فرزندان و حتی عروس برخی از وزرای 

فعلی و دولت یازدهم یا تابعیت بیگانه داشته و یا گرین کارت دارند. 

اروپا و آمریکا تقسیم کار کردند

مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم با اشاره به این که 
تبادالت  گفت:  کرده اند،  تقسیم کار  آمریکا  و  اروپا 
اقتصادی اروپا و آمریکا نسبت به تبادالت اقتصادی 
ایران و اروپا بیشتر است و اروپا هیچ گاه به خاطر برجام 
حاضر به مقابله با آمریکا نیست. آمریکا اگر در برجام 
می ماند نمی توانست مزاحمتی ایجاد کند، آمریکا از برجام خارج شد تا بیشتر 
مزاحم ایران شود. وی افزود: تنها یک کشور در جهان است که ماهیتش 
متفاوت از کشورهای دیگر است؛ ایران تنها کشوری است که همیشه خواهان 

صلح بوده اما بعد از انقالب همیشه در تحریم و مورد تهدید است.

به یک همکار آقا در مشاور امالک با روابط عمومی 
باال به صورت درصدی نیازمندیم.   09157171749

جناب آقای مهندس یزدان شناس
عضو فرهیخته شورای اسالمی شهر بیرجند

ضایعه غم انگیز وارده را تسلیت عرض می نماییم
 امید که روح شریف مرحومه مغفوره در عالم بقا مشحون از مهر حق باد. در غم تان شریکیم

کانون هنرمندان استان

تمدیــد مناقصــه
مجری طرح های عمرانی سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی 
در نظر دارد: ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی با اتصاالت پیچ و 
مهره ای ساختمان های اداری حوزه و پایگاه های مقاومت بسیج 
در سطح استان را به سوله سازان واجد شرایط و دارای پروانه از 

صنعت و معدن واگذار نماید. لذا از کلیه تولید کنندگان دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی 
 لغایت دوشنبه 97/3/7 جهت دریافت و عودت اسناد به آدرس: بیرجند- بلوار جماران 
  نبش خیابان عبدالعلی بیرجندی- معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه انصار الرضا )ع( 

خراسان جنوبی مراجعه و یا با شماره 32923704 - 056 تماس حاصل نمایند.
بدیهی است تحویل اسناد هیچ گونه حقی را متوجه پیشنهاد دهندگان نمی نماید و 
کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. در ضمن هزینه درج آگهی برعهده 

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


