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 دستاورد نداشتن تاثيري 
درعدم بقاي دولت ها ندارد

صفحه 2

برخی باور نمی کنند که می توان 
در برابر آمریکا  ایستاد

صفحه 2

به جای پرچم، عکس ترامپ
 را آتش می زدند

صفحه 2

جناح های سياسی دست
 آشتی بدهند

صفحه 2

جاده سالمت فرصتی 
برای فرهنگ سازی  

عنوان  به  که  بیرجند  سالمت  جاده 
ساخته  روی  پیاده  برای  امن  مکانی 
شده ، از امکانات محدودی همچون 
ایستگاه هایی برای نشستن ، وسایل 
بازی و... نیز برخوردار است. این جاده 
های  خیابان  کمربندی  حاشیه  در 
جنوبی شهر قرار دارد و از میدان سفیر 
امید تا میدان پیامبر اعظم )ص(  به 
طول  5 کیلومترکشیده شده است. اوج 
استقبال از این مسیر هم در ایام ماه 
مبارک رمضان است که شهروندان با 

استناد به... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره  4075

7  موزه های خراسان جنوبی رتبه برتر کشور۶۹۷7 روستای  استان به اینترنت پرسرعت مجهز می شود 4درخشش نام استان این بار با ورزشکاران معلول

سرمایه گذارمعطل نمی ماند!

گالیه نانوای بیرجندی از بی کیفیتی آرد

 نان غير انسانی! /۷

استاندار  در نشست شورای معادن استان:

صفحه  ۷
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نمایشگاه و فروشگاه دائمی 
کارگاه تولیدی حمایتی دستان پرتوان

آدرس: نبش بهشتی۱۴
منتظر قدوم سبزتان هستیم

آگهي مزایده یك قطعه زمین در شهر نهبندان )نوبت اول ( اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي  شناسه: ۱76295
اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: در اجراي ماده 9 قانون ساماندهي و حمایت از توليد و عرضه مسکن یك قطعه زمين با کاربري حمل و نقل 
در شهر نهبندان را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت بازدید به اداره راه و شهرسازي نهبندان مراجعه نمایند. ضمناً کليه مراحل مزایده 
اعم از دریافت و تحویل اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )سامانه ستاد  www.setadiran.ir ( مي باشد. ضمناً جهت عضویت در سامانه 
 فوق با دفاتر پيشخوان دولت منتخب در سایت مذکور تماس حاصل نمایند. تاریخ توزیع اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 97/3/3  لغایت97/3/17 مي باشد.
 متقاضيان محترم عالوم بر ثبت نام از طریق سامانه ستاد مي بایست پيشنهادهاي خود را در پاکت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و

 به شرح ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 97/03/20 به دبيرخانه مرکزی ارسال نمایند . 
تذکرات :

پاکت الف( اصل ضمانتنامه بانکي معادل 5% کل قيمت پایه مزایده قابل دریافت در کليه شعب بانك هاي استان و یا واریز وجه نقد) با ارائه اصل فيش 
 بانکي ( به حساب شماره 2173712100001 ) سيبا غير قابل برداشت تمرکز وجوه سپرده ( بانك ملّي به نام اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

پاکت ب(1- فرم تکميل شده تقاضاي شرکت در مزایده با درج مبلغ پيشنهادي با امضای متقاضي 2- فرم تکميل شده شرایط خاص شرکت در 
مزایده 3- کپي ضمانتنامه بانکي یا فيش واریزي 4- موافقت نامه اصولی یا پروانه فعاليت )متقاضيان کاربري حمل و نقل( 5- تصویر آگهي روزنامه 
رسمي و آگهي آخرین تغييرات براي اشخاص حقوقي 6- گواهي نمونه امضای مدیران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي همه پاکت ها را در لفاف 

مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشی به آدرس اعالم شده در جدول ذیل ارسال نمایند.
2- به پيشنهادات فاقد سپرده ، کمتر از 5 درصد و یا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاکت الف ، مبهم ، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از 

موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
متقاضيان می بایست موافقت نامه اصولی معتبر جهت احداث شرکت حمل و نقل یا پروانه فعاليت مرتبط از اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان 

جنوبی برای مورد مزایده را ضميمه اسناد مزایده ارائه نمایند. بدیهی است واگذاری زمين به برنده مزایده به صورت انعقاد قرارداد واگذاری و با رعایت 
شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود . برندگان مزایده موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاري جهت پرداخت مبلغ نقدی به اداره درآمد و هزینه هاي 
عملياتي اداره کل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره کل تسليم نمایند. عدم پرداخت بهاء ملك 
در مهلت مقرر به منزله انصراف از خرید تلقي و مورد مزایده به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار مي گرددکه در این صورت سپرده تودیعي 
به نفع اداره کل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعایي نخواهد داشت. کليه هزینه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده سازي و غيره کالً به عهده 
برنده مزایده مي باشد.  بازگشایي پاکت ها راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/03/21 در محل اداره کل انجام خواهد شد. کساني که مشمول 
الیحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسين و کارمندان دولت در معامالت دولتي و کشوري مي باشند حق شرکت در مزایده را ندارند.

مساحت عرصهپالک ثبتیعنوان
)مترمربع(

قيمت پایه 
مزایده 
)ریال(

مبلغ قابل پرداخت 
بابت 5 درصد 

ضمانتنامه
آدرس تحویل مدارکآدرس ملك

حمل و نقل 
و انبارداری

 1/۷۷۹
اصلی 
نهبندان

252۶/81.000.00012۶.340.000
نهبندان -  حاشيه 

جاده نهبندان 
به بيرجند

بيرجند ، بلوار شهيد آویني 
ميدان راه وشهرسازي ، روبروي 

صداوسيما، اداره کل را ه و 
شهرسازي خراسان جنوبي

.
اداره ارتباطات و اطالع رساني اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

آگهی مزایده اجاره غرفه های تجاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری
اجاره پایه مساحتنام بازارردیف

ماهيانه به ریال
آدرس

حدود 32 ابوذر1
متر مربع

فلکه ابوذر۶/200/000
)بازارچه ابوذر(

حدود 32 ابوذر2
متر مربع

فلکه ابوذر5/800/000
)بازارچه ابوذر(

حدود ۶0 ابوذر 3
متر مربع

فلکه ابوذر۷/500/000
 )بازارچه ابوذر(

توحيد 4
)15 خرداد(

حدود ۹0 
متر مربع

تقاطع توحيد و ۶/200/000
خيابان 15 خرداد

توحيد 5
 )15 خرداد(

حدود ۶5 
متر مربع

تقاطع توحيد و 5/000/000
خيابان 15 خرداد

 www.mayadinbirjand    جهت تکميل مدارک به سایت سازمان به نشانی
یا دفتر سازمان به آدرس قدس شرقی - پالک 13 مراجعه نمایيد.  

تلفن تماس: 3220452۷ - 322041۶۷
آخرین مهلت تحویل مدارک: ساعت 14/30 روز یکشنبه مورخ ۹۷/3/۶ )حراست 

سازمان(/ کميسيون مزایده ساعت 10 روز سه شنبه مورخ ۹۷/3/8 برگزار خواهد شد.

جناب آقای مهران سرپرست
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را که مبين درایت و شایستگی شما می باشد 
صميمانه تبریك عرض نموده، طول عمر با عزت، سالمتی و سربلندی روزافزون 

شما را از درگاه قادر هستی بخش آرزومندیم.

هیئت تیراندازی استان خراسان جنوبی

جناب آقای سیدعلی اسماعیل زاده
رئیس محترم اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک شهرستان بیرجند

انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشانه درایت و پشتکار شما می باشد در راه رسيدن به اهداف عالی در مقام 

عضویت هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان
تبریك عرض نموده ، موفقيت شما در دفاع از حقوق حقه اصناف زحمتکش این منطقه  محروم را 

از خداوند سبحان خواستاریم
اعضا و هیئت مدیره اتحادیه پوشاک فروشان بیرجند

بدینوسيله به اطالع متقاضيان
 آزمون کاردانی به کارشناسی می رساند: 

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بیرجند- ابن حسام 
در سال تحصيلی آینده )۹۷/۹8( عالوه بر دو رشته مهندسی 
اجرایی عمران و مهندسی تکنولوژی برق قدرت در رشته های 
مهندسی تکنولوژی کامپيوتر- مهندسی مکانيك خودرو - 
کارشناسی علمی کاربردی حسابداری در مقطع کارشناسی 
ناپيوسته از طریق آزمون سازمان سنجش دانشجو می پذیرد. 

مهلت ثبت نام: پنجشنبه 97/3/3
sanjesh.org آدرس: 

مــژده مــژده

آماده پذیرایی از مراسم ضیافت افطاری شما
ضمنا سفره خانه قلعه بیرجند با فضای تاریخی و سنتی 
در خدمت همشهریان عزیز می باشد.

 )کشیک رمضان( رستوران نوید
پیک رایگان

ظرفیت 100 نفر

32224991 - 09150051239
)خرما ،چای ، پنیر 

و سبـزی(
 رایگـان

.ir

موسسه علمی امام علی  )ع( برگزار می کند
کالس هـای تقویتـی:

ابتدایی، دوره اول دبيرستان 
سال های دهم، یازدهم، دوازدهم دوره دوم دبيرستان 

)کليه دروس(
آدرس: میدان ابوذر ، نبش شهید اسدزاده 3 

تلفن: 322329۴3- 09۱5757۱866
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نامه ۸ عضو کمیته تعیین مصادیق برای رفع فیلتر »توئیتر«

6  وزیر و 2 نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارسال نامه ای برای دادستان کل کشور خواستار طرح موضوع 
رفع فیلتر توئیتر در این کار گروه شدند. این نامه به تایید و امضای جهرمی وزیر ارتباطات، بطحایی وزیر آموزش و پرورش،علوی وزیر اطالعات، 
آوایی وزیر دادگستری، غالمی وزیر علوم، صالحی وزیر ارشاد، سبحانی فر نماینده سبزوار و کاظمی نماینده مالیر در مجلس رسیده است.

 جاده سالمت 
فرصتی برای فرهنگ سازی  
* امین جم

حاشیه  در  جاده  این   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

دارد  قرار  شهر  جنوبی  های  خیابان  کمربندی 
اعظم  پیامبر  میدان  تا  امید  سفیر  میدان  از  و 
)ص(  به طول 5 کیلومترکشیده شده است. اوج 
مبارک  ماه  ایام  در  هم  مسیر  این  از  استقبال 
گفته  به  استناد  با  شهروندان  که  است  رمضان 
های پزشکان در خصوص فواید پیاده روی بعد 
ازجمله هضم و جذب بهتر غذا، نشاط  افطار  از 
و شادابی به عنوان مکانی امن و در دسترس پا 
به آن می گذارند. جاده سالمت در کنار ویژگی 
و  داشته  نیز  انتقاداتی  همواره  خود  مثبت  های 
دارد که در ایام رمضان بیش از پیش نمود پیدا 
می کند. از جمله این موارد می توان به نور کم 
در برخی قسمت ها، نبود آبسردکن کافی، تردد 
اگرچه  کرد.  اشاره  دوچرخه سواران، عرض کم 
برخی از این موارد صرفا در این ماه و به علت 
ایام  سایر  در  و  آمده  چشم  به  جمعیت  ازدحام 
تردد  نمی شوند.  به عنوان معضل مطرح  سال، 
جاده  نبود  دلیل  به  بیشتر  نیز  سواران  دوچرخه 
مختلفی  پیشنهادهای  که  است  دیگر  مناسب 
ارسال  شهرداری  به  موضوع  این  حل  برای 
شده و هنوز تصمیم جدی برای آن گرفته نشده 
بعدی  مطالب  در  را  جاده  این  مشکالت  است. 
خواهیم  درج  نیز  را  مسئوالن  پاسخ  و  پیگیری 
ها،  کاستی  و  مشکالت  این  کنار  در  اما  کرد. 
جاده  این  در  مردم  حضور  ظرفیت  از  استفاده 
مسئوالن  نظر  در  که  است  نکاتی  از  یکی 
مغفول مانده؛ به عنوان مثال می توان با برپایی 
عالوه  مسیر،  این  در  گوناگون  های  ایستگاه 
فرهنگی  مسائل  به  جذابیت  و  تنوع  ایجاد  بر 
شهر  در  شمرد.  غنیمت  را  فرصت  و  پرداخت 
اصفهان، شهرداری با کمک دستگاه های ذیربط 
حوزه سالمت مراکز مردم نهاد هر هفته مجموعه 
ای از برنامه های فرهنگی و تفریحی با محوریت 
افزایش  و  شهروندان  عمومی  سالمت  ارتقای 
همکاری  با  بهداشتی  مسائل  عمومی  دانش 
کند.  می  برگزار  تفریحی  فرهنگی   مجموعه 
همچون  هایی  برنامه  مکان  این  در  توان  می 
وزن،  کنترل  و  غربالگری  شهروندان،  چکاپ 
فشارخون و دیابت، تحرک و ورزش، بیان مسائل 
به  روانشناسی  های  دانستنی  ارائه  ای،  تغذیه 
منظور کنترل استرس، آگاهی بخشی درخصوص 
اعتیاد و روش های پیشگیری انجام داد.البته سال 
همت  به  هایی  برنامه  سالمت  جاده  در  گذشته 
معاونت فرهنگی سپاه انصار الرضا)ع( برگزار شد. 

... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

با هدف بستر سازی  )ادامه سر مقاله( این برنامه ها   

غرفه  شامل  و  ها   خانواده  حضور  با  فرهنگی 
حجاب،  آتلیه  و  حجاب  فرهنگی،  لوازم  های 
مقاومتی  اقتصاد  و  بهداشت  نوجوان،  و  کودک 
ورزش  مانند  نیز  دیگری  های  برنامه  که  بود 
دستی،  صنایع  و  سنتی  محصوالت  ای،  زورخانه 
با  آشنایی  سنتی،  طب  رایگان،  ویزیت  مشاوره، 
انواع بیماری ها انجام شد. اما امسال هنوز خبری 
این  برای  فرهنگی  کارهای  یا  ها  برنامه  ویژه  از 
جاده نیست. به نظر می آید در ماه میهمانی خدا 
و با توجه به حضور پرشور مردم در جاده سالمت، 
برنامه ریزی هایی در حوزه فرهنگی الزم  است 
شود. استفاده  اجتماعی  حضور  ظرفیت  این  از  تا 

لبنیات گران شد
رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات از افزایش ۱۰ تا 
۱5 درصدی قیمت لبنیات خبر داد و گفت: قیمت 
کره ۱۰۰ گرمی نیز هزار تومان افزایش یافته است. 
قیمت محصوالت لبنی و کره با افزایش همراه شده 
و برندهای مختلف قیمت محصوالت شان را تغییر 
داده اند اما در وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنفی 
صنایع لبنی به عنوان دستگاه های متولی دولتی و 
خصوصی حاضر به پاسخگویی در این زمینه و توضیح 

درخصوص علت افزایش قمیت نشدند.

دولت باعث گران شدن زعفران شد
به گفته عضو شورای ملی زعفران با دخالت دولت 
قیمت زعفران افزایش یافته است و اساس این افزایش 
نیز باال رفتن قیمت دالر در بازار عنوان می شود، در 
حالی با اعالم لیست نهایی، تجار باید صادرات را با 
ارز 42۰۰ تومانی تسویه کنند. علی حسینی با بیان 
اینکه ورود زعفران به این لیست قبل از یکسان سازی 
نرخ ارز به زیان صادرات زعفران کشور است، افزود: 
زعفران یکی از محصوالت صادراتی غیر نفتی مزیت 
دار کشور ما به شمار می رود و هر تصمیمی درباره این 

محصول باید کارشناسی شده و با دقت گرفته شود.

اعطای وام بافت  فرسوده ی ۵۰ 
میلیون تومانی با سود 9 درصد

معاون وزیر راه از تصویب پرداخت تسهیالت ساخت 
مسکن تا سقف 5۰ میلیون تومان برای سازنده ها 
با نرخ سود ۹ تا ۱۱ درصد خبرداد و گفت: بانک 
پرداخت  برای  عامل  بانک های  زودی  به  مرکزی 
این تسهیالت را معرفی و آن را ابالغ خواهد کرد.

سرمقاله

برخی باور نمی کنند که می توان در برابر آمریکا ایستاد

آیت ا... مصباح یزدی، رئیس موسسه امام خمینی )ره( 
گفت: برخی باور نمی کنند که می توان در برابر آمریکا 
ایستاد چون آن را کدخدای عالم می دانند در حالی که 
امام خمینی )ره( با اقتدار فرمود آمریکا هیچ غلطی 
نمی تواند بکند و انسان باید با خدا باشد، وقتی انسان 
خدا را فراموش کند این گونه می شود. وی با بیان اینکه اگر خدا را در نظر 
نگیریم در برابر آن ها هیچ نداریم، اما ما خدا را داریم که آن ها ندارند، ادامه داد: 
اگر خدا را فراموش کنیم، نمی توانیم حقیقت را بشناسیم و گمراه خواهیم شد.

جدي تر شدن خبر مرگ محمد بن سلمان

رضا سراج فعال رسانه اي گفت: پس از طوالني شدن غیبت محمد بن سلمان 
و عدم حضور وي در انظار و مراسم رسمي، برخي منابع از صحت موضوع 
مرگ ولیعهد سعودي خبر مي دهند. منابع خبري تاکید مي کنند که وي پس از 
جراحت شدید در ماجراي تیراندازي یک ماه پیش ریاض، طي چند روز گذشته 
به درک واصل شده است. این منابع، سفر مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به 
عربستان را نیز مرتبط با مرگ محمد بن سلمان ارزیابي مي کنند. آگاهان به 
 موضوع، اظهار مواضع از سوي محمد بن نایف را نیز ناظر بر همین رخداد 

مي دانند. آمریکایي ها در حال بررسي چگونگي اعالم خبر مرگش هستند.

به جای پرچم ، عکس ترامپ را آتش می زدند

مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران گفت: موضوع روز 
ما این نیست که آقای جنتی چه فرمودند یا نماینده 
مجلس چه نطق کردند؟ امروز نمی خواهند بفرمایند 
مصلحت کشور چیست؟ مصلحت کشور این است 
وقتی مردم آمریکا با ترامپ همراهی نمی کنند، ما در 
مجلس پرچم آمریکا را آتش بزنیم؟ عکس ترامپ را آتش می زدید؛ چرا پرچم را 
آتش زدید؟ کسی نمی تواند بگوید اگر ما در میانه راه با مکر، حیله و بدعهدی یک 

شریک بدعهد مواجه شدیم حاال می توانیم هر گونه دلمان خواست عمل کنیم.

ایران 32 موشک به اسرائیل پرتاب کرد

فرمانده نیروی هوایی اسرائیل در سخنانی مدعی شد: ایران در اوایل ماه می 
32 موشک به سمت قلمرو اسرائیل در بلندی های جوالن اشغالی پرتاب 
کرده که 4 فروند موشک از سوی سیستم دفاعی اسرائیل منهدم شده و 26 
فروند نیز در بیرون از قلمرو اسرائیل فرود آمده است. ژنرال »آمیکام نورکین« 
فرمانده نیروی هوایی اسرائیل این سخنان را  در کنفرانس فرماندهان نیروی 
هوایی اسرائیل در »هرتزلیا« عنوان کرده است. پیشتر ارتش اسرائیل مدعی 
شده بود نیروی قدس سپاه 2۰ فروند موشک فجر - 5 و گراد را به سمت 

قلمرو تحت کنترل اسرائیل در بلندی های جوالن پرتاب کرده است.

جناح های سیاسی دست آشتی بدهند

 آیت ا... مکارم شیرازی با تأکید بر اینکه ما در جامعه ای
 زندگی می کنیم که احتیاج به وحدت داریم، گفت: 
اتحاد مایه آبرو، قوت و عزت ماست؛ بنشینیم فکر 
کنیم که نهایت اختالفات به کجا می رسد و کسانی 
که اختالف کردند به چه سرنوشتی گرفتار شدند.
ایشان با تأکید بر اینکه اتحاد مایه آبرو، قوت و عزت ماست، گفتند: اگر تفکر 
کنند، تمام جناح ها دست آشتی به هم می دهند و متحد می شوند و در 

مقابل این دشمنان قسم خورده، ایستادگی می کنند و پیروز هم می شوند.

 دستاورد نداشتن تاثیري درعدم بقاي دولت ندارد

عباس عبدی فعال سیاسی گفت: اگر در ایران شرایطی وجود داشت که دولت ها 
به دلیل نرسیدن به برخی دستاوردها با خطر سقوط مواجه می شدند، خیلی خوب 
بود. چون شاید بسیار پیش تر افراد بسیاری مجبور می شدند که جایگاه خود را 
تغییر دهند. یکی از مشکالت ما این است که چنین مسائلی تاثیری در بقا یا عدم 
بقای دولت ندارد. بنابراین فکر نمی کنم اتفاقی برای دولت آقای روحانی به دلیل 
این دو مسئله رخ دهد. رادیکال شدن روحانی بیش از آن که ناشی از یک تحلیل 
راهبردی در سیاست باشد، ناشی از نوعی واکنش به رفتارهایی بود که طرف 
دیگر انجام می داد. بنابراین من فکر نمی کنم روحانی تغییر اساسی کرده باشد.

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی 
حزب موتلفه درباره پیش بینی های 
برخی اصالح طلبان مبنی بر پیروزی 
قطعی نامزد اصولگرایان در انتخابات 

۱4۰۰ با 2۰ میلیون رای، گفت: این 
آمارها یک مقداری فریبنده است. باید 
 توجه داشت مردم با توجه به تجربه ای
باید اطمینان پیدا  اند،  اندوخته   که 

کنند که جریانی قادر است مشکالت 
آنها را حل کند و از توانمندی های 
الزم برای اداره کشور برخوردار است.
نوع  این  تبلیغات و  نمی شود روی 

اطمینان  خیلی  آمارها  و  احتماالت 
داشت. ترقی درباره احتمال پیروزی 
انتخابات  در  تندرو  اصولگرای  یک 
۱4۰۰ گفت: تعریف های غیرواقعی 

تندرو،  مفهوم  اگر  شده؛  تندرو  از 
همانی باشد که مقام معظم رهبری 
رد می کنند، یعنی نه قانون پذیر و 
مشورت پذیر باشد و خودرای باشد، 
ما چنین کسی را نه در اصولگراها 
داریم و نه آن را قبول داریم. اما اگر 
فردی انقالبی باشد، ترسی از دشمن 
شجاعت  و  شهامت  باشد،  نداشته 
داشته باشد و قدرت ریسک او باال 
باشد و در عین حال، مشورت پذیر 
و قانون گرا باشد، چنین عنصری در 
مناسب  کشور  برای  کنونی  شرایط 
تلقی نمی شود. وی  تندرو  و  است 
درباره اینکه فردی با چنین ویژگی 
هایی در میان افراد با سابقه نظامی 
نیز وجود دارد، گفت: بله از این افراد 
بین اصولگراها زیاد داریم، ولی باید 
مطرح شوند و هم به آنها اعتماد شود.

عماد افروغ فعال سیاسی گفت: باید 
برای قدرت مدنی و اعتراض عمومی 
حساب باز کنیم. وقتی مجاری قانونی 
برای اعتراضات عمومی تعبیه نمی 
شود، باید منتظر رفتارهای غیرقانونی 
باشیم. قانون اساسی می گوید تجمعات 
آزاد است و دولت باید بسترسازی کند. 
 اگر روسای جمهور ما اختیار کافی 
نداشتند، چرا اینقدر قبل از انتخابات 
برای اینکه رئیس جمهور شوند سر 
و کله می شکنند؟ قهر کنند بروند. 
جنگ  اینها  چیست؟  ها  حرف  این 
روانی است. تمام تصمیم سازی ها، 
اعم  امکانات  و  ها  گیری  تصمیم 
فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  از 
است. دولتی  قدرت  به  وصل 
خروج آمریکا از برجام مقدمه انسجام 
متاسفانه  ما  که  چیزی  است؛  ملی 

شرایط  در  و  دانیم  نمی  را  قدرش 
سخت و دشوار همواره به آن رسیدیم. 
هیچگاه  عادی  شرایط  در  متاسفانه 
نمی توانیم به ارزشی به اسم وحدت 

و  کرده  پیدا  دست  ملی  انسجام  یا 
حفظش کنیم و این نیازمند یک آسیب 
شناسی اجتماعی است. ما تا آخرین 
لحظه حتی اگر باوری به این برجام 

نداشتیم، نباید پشت مذاکره کنندگان 
مان را خالی کنیم. تا آخرین لحظه باید 
از اینها دفاع کنیم. این سیره امام بود 
که اختالفات داخلی را می گرفت و 

چماق می کرد می زد بر سر آمریکا. 
ما باید این طور پیش برویم. نباید به 
تشتت داخلی دامن زده شود. فرصت 
انتقام گیری و قشون کشی نیست.

 اگر مفهوم تندرو، همانی باشد که مقام معظم رهبری 
رد می کنند، ما چنین کسی را در اصولگراها نداریم

ما تا آخرین لحظه حتی اگر باوری به این برجام نداشتیم 
نباید پشت مذاکره کنندگان مان را خالی کنیم

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
 شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه   تاریخ انتشار: 97/3/2

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه ساعت 8 صبح 
روز پنجشنبه مورخ 97/03/31 در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( سربیشه جنب کافه قدیم برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
به هم رسانند.ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور باید، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش با هم از ساعت 8  الی 12 تا تاریخ 1397/03/30 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت 
نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و 
هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی و هیئت مدیره موظفند 
حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، 

مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
 دستور جلسه

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- تصویب صورت های مالی سال 9۶و تقسیم سود 3- تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 97 ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 
۵- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال ۶- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره تعاونی

 اطالعیه مهم
قابل توجه اعضای محترم 

اتحادیه عکاسان و چاپخانه داران 
به اطالع اعضای محترمی که اسامی آنان در 
 ، خدمات تایپ  اتحادیه در رسته های  این 
حروفچینی و خدمات نشر، کانون آگهی 
و  فتوکپی  داران،  چاپخانه  تبلیغات،  و 
زیراکس و خدمات عکاسی و فیلمبرداری 
که در ذیل آمده است، می رساند: با توجه به 
اتمام اعتبار پروانه کسب،عدم مشخص بودن 
 و در دسترس نبودن مکان واحد صنفی و ... 
از تاریخ درج این آگهی به مدت 1۵ روز مهلت 
داده می شود تا ضمن مراجعه به دفتر اتحادیه 
مشخص  و  تکمیل  پروانه،  تمدید  به  نسبت 
خود  پرونده  و  صنفی  واحد  وضعیت  نمودن 
اقدام نمایید. در صورت عدم مراجعه در مهلت 
مقرر ،پروانه کسب عزیزان از درجه اعتبار ساقط 
اتحادیه  این  به ذکر است  خواهدگردید. الزم 
پس از مهلت یاد شده هیچگونه تعهدی در قبال 
پروانه کسب نامبردگان نخواهد داشت.                     

 هیئت مدیره
 اتحادیه عکاسان و چاپخانه داران

نام پدرنام و نام خانوادگیردیف

حاجیفاطمه آسفیه1

حسینذوالفقار ابراهیمی2

غالمحسینمهدی اکبری3

محمدتقیمنیره الهیاری4

مهدیمرتضی انجمنی۵

محمدجمال ایرانمنش6

محمدحسننرجس تنهائی اوجان7

تکتم سبزبان ۸
حسینشوکت آباد

محمد حسینمیترا برفی9

غالمحسینطاهره بشارتی پور1۰

محمدهادیمحسن بهادر نسب11

محمدرضااعظم بهدانی12

سیدهادیسید محمد نظامی13

14
حسین 

قنبرخراشادی زاده 

1۵
صدیقه 

سیدجوادیوسفیان مقدم

محمدحسنسعیده جهدی16

محمد ولیمریم جعفری17

محمد کاظمفاطمه ذاکری1۸

محمدصادق حسن زاده19

غالمحسینیاسر حسین پور2۰

حسن 21
قنبرخراشادی زاده

محمد حسین22
محمدعلی خراشادی زاده

شرکت همیار رایانه 23
محمدرضاشرق) عذرا خرم دل  

محمدکلوخفاطمه خزاعی24

محمدعلیغالمحسین دلیر2۵

غالمعلیمهین حسین زاده26

شیرمحمدمریم رئوفیان27

امین ا...مریم عباسی2۸

محمدحسینسعید عدالت پور29

حبیبسودابه فروتنی3۰

علی اصغر 31
رمضانقدیری گسک

محمدعطا قربانی32

حسنساره گیوکی33

حامدعلیسعیده محمدپور34

حامدمحمدرضا محمدی3۵

حسنسکینه موذن36

سیدحسنسیدحسین موسوی37

محمدرضامحسن نخعی3۸

محمود رضاآرزو قربانی39

محمدمحسن نعمتی4۰

محمدهادی هاتف فرد41

غالمرضاعلی اکبر یوسفی42

حسنمحمد احمدی43

مریم 44
محمدعلیهالل بیرجندی

غالمحسینمحمد اکبری4۵

محمد رضاایمان فیاضی46

شیما 47
محمدخراشادی زاده

سید حسین 4۸
سیداحمدسعیدی نوزاد

محمدمهدی کسرائی نیا49

عباسعلیوحید مهرورزان۵۰

غالمرضامحمد نقی پور۵1

عباسعلیرضا نقی پور۵2

غالمعلیباقر جهانی۵3

حسن رضاهادی خراشادی زاده۵4

غالمحسیننسرین داودی۵۵

آگهی مزایده واگذاری واحدهای تجاری بوستان امام رضا )ع(

شهرداری حاجی آباد در نظر دارد: به استناد مصوبه شماره 2۵/ پ/ 97 مورخ 97/1/23 شورای 
اسالمی محترم شهر حاجی آباد تعداد ۴ واحد تجاری خود را از طریق مزایده کتبی به مدت یک 
سال به اجاره واگذار نماید. کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ 
97/3/1 تا پایان وقت اداری 97/3/10 به امور مالی شهرداری مراجعه و پس از تکمیل مدارک 

حداکثر تا پایان وقت اداری 97/3/12 به حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
شرایط:

مبلغ تضمین شرکت در مزایده می بایست به حساب سپرده پیمانکاران شهرداری واریز گردد. 
به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه آگهی به عهده 
برنده مزایده می باشد. بازگشایی پاکت های پیشنهادی ساعت 10 صبح روز یکشنبه 97/3/13 
در محل شهرداری انجام خواهد شد. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 0۵۶32۵01۵00-3 

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

اجاره بهای آدرس - شماره واحدردیف
کارشناسی 

سالیانه

اجاره بهای 
کارشناسی ماهیانه

مبلغ ضمانت 
شرکت در 

مزایده

مساحت  
متر مربع

1/۰۵۰/۰۰۰2۵ ریال1/7۵۰/۰۰۰ ریال21/۰۰۰/۰۰۰ ریالبلوار امام رضا )ع( - یک1

99۰/۰۰۰2۵ ریال1/6۵۰/۰۰۰ ریال19/۸۰۰/۰۰۰ ریالبلوار امام رضا )ع( - دو2

9۰۰/۰۰۰2۵ ریال1/۵۰۰/۰۰۰ ریال1۸/۰۰۰/۰۰۰ ریالبلوار امام رضا )ع( -سه3

1/۵6۰/۰۰۰42/2۵ ریال2/6۰۰/۰۰۰ ریال31/2۰۰/۰۰۰ ریالبلوار امام رضا )ع( - چهار4

احسان کریمدادی - شهردار حاجی آباد

 آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه 
)سهامی  استان خراسان جنوبی  بخش کشاورزی 
ملی  شناسه  و   2۴80 ثبت  شماره  به  خاصی( 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   103۶00۴1832

عمومی عادی سالیانه مورخ 139۶/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی و 
حسابرس ، صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی 
منتهی به 9۶/۶/31 و سال مالی منتهی به 9۶/9/30 به تصویب 
مجمع عمومی رسید. 2-  شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت 
از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ثبت شده به شماره 
810۴۶ با شناسه ملی 101012۵7100با نمایندگی آقای هاشم 
ولی پور مطلق با کد ملی0۶۵17۶1883 و اتحادیه شرکتهای 
شده  ثبت  جنوبی  خراسان  آریان  دامداران  کشاورزی  تعاونی 
به شماره 181۶ با شناسه ملی 103۶003۵31۶ با نمایندگی 
آقای جواد غریبی با کد ملی 0۶۵2382۶30 و اتحادیه شرکتهای 
سهامی زراعی و تعاونی تولید استان خراسان جنوبی ثبت شده به 
شماره ۶03 با شناسه ملی 103۶0020813 با نمایندگی آقای 
علیرضا نیکوکار با کد ملی0۶۵223۵883 و  اتحادیه شرکتهای 
با شناسه  به شماره 1902  تعاونی عشایری سامان ثبت شده 
با  آقای حسن شهسواری  نمایندگی  با  ملی 103۶003۶199 
کد ملی 08۵9۵۵9981و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی 
مرغداران ماکیان شرق ثبت شده به شماره 1917 با شناسه ملی 
با کد ملی  نمایندگی آقای علی عسکری  با   103۶003۶3۴0
0۶۵1923۶70 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت 
کشاورزی مرغداران شهرستان بیرجند و حومه ثبت شده به شماره 
1۶۵ با شناسه ملی 103۶0008178 با نمایندگی آقای سید 
محمد عسکری با کد ملی 07۶30 ۵239۴ و شرکت کشاورزی 
گلخانه داران زمرد شهرستان سرایان ثبت شده به شماره 77 با 
شناسه ملی 108۶10۴8770 با نمایندگی آقای حسین طاهرپور 
کالنتری با کد ملی 08۵9۴23123 به سمت اعضای علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.3- اتحادیه 
تعاون روستایی استان خراسان جنوبی ثبت شده به شماره 1877 
با شناسه ملی 103۶003۵9۵8 با نمایندگی آقای احمد عزیزی 
و موسسه  اصلی  بازرس  به سمت  با کد ملي 0۶۵12118۵9 
حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به شماره ثبت 
173۵ و شناسه ملی 103801۵2313 با نمایندگی آقای مهدی 
امیدوار فاز به شماره ملی 1۴9397 0932 به سمت بازرس اصلی 
و حسابرس مستقل و شرکت کشاورزی مرغداران ققنوس آرین 
شهر ثبت شده به شماره ۶3۵ و شناسه ملی 103۶002173۶ 
ملی  شماره  به  زاده  شهریاری  حسن  آقای  نمایندگی  با 
0889۶۶۵۶80 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 
یک سال انتخاب گردیدند.۴- روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان 
جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. به ثبت این 
مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 
انتخاب مدیران، تصویب  ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.  
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره کل ثبت اسناد و امالک 
خراسان جنوبی -  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 24۸۰ و شناسه ملی 1۰36۰۰41۸32 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/12/1۰  تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

1- شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ثبت شده به شماره 810۴۶ با شناسه ملی 101012۵7100 با نمایندگی آقای هاشم ولی پور مطلق با کد ملی 0۶۵17۶1883 به سمت رئیس هیئت مدیره و اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان 
خراسان جنوبی ثبت شده به شماره 181۶ با شناسه ملی 103۶003۵31۶ با نمایندگی آقای جواد غریبی با کد ملی 0۶۵2382۶30 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اتحادیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونی تولید استان خراسان جنوبی ثبت شده به شماره ۶03 با شناسه ملی 103۶0020813 
با نمایندگی آقای علیرضا نیکوکار با کد ملی 0۶۵223۵883 به سمت منشی هیئت مدیره و اتحادیه شرکت های تعاونی عشایری سامان ثبت شده به شماره 1902 با شناسه ملی 103۶003۶199 با نمایندگی آقای حسن شهسواری با کد ملی 08۵9۵۵9981 و اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی 

مرغداران ماکیان شرق ثبت شده به شماره 1917 با شناسه ملی 103۶003۶3۴0 با نمایندگی آقای علی عسکری با کد ملی 0۶۵1923۶70 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای احمد بهیاری به شماره ملی 3۶2093۵7۶9 به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو 
سال انتخاب گردید و کلیه چک ها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معامالتی، تجاری و تعهدآور با امضای ثابت آقای احمد بهیاری )مدیرعامل( و امضای آقای هاشم ولی پورمطلق )رئیس هیئت مدیره( و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره )آقای هاشم ولی پور مطلق( با امضای نایب رئیس هیئت مدیره )آقای 
جواد غریبی( و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای )آقای احمد بهیاری( مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا، تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.                                                                                                                                سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

نقاشی ساختمان کارنگ  با قیمت استثنایی - کیفیت ممتاز مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس / اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح )کاغذ، سنگ و ...(

 09156655054 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه * 2  خرداد  1397* شماره 4075

اهدای 135 نسخه کتاب به کتابخانه های درمیان
صدا وسیما - خیر درمیاني 135 نسخه کتاب کودک به کتابخانه های عمومی درمیان اهدا کرد . رمضانی رئیس اداره کتابخانه های عمومی درمیان گفت: 
 اين تعداد کتاب به ارزش 4 میلیون و 500 هزار ريال را  آقای رفیعی، يكي از خیران شهرستان اهدا کرد. اين کتاب ها را  خیر درمیاني  از 31 امین نمايشگاه 
بین المللي کتاب تهران خريداری کرد. درمیان با داشتن 6 کتابخانه نهادی، شامل 4 کتابخانه شهری و 2 کتابخانه روستايی، دارای 47 هزار و 452 نسخه کتاب است.

درسال حمايت ازکاالی ايرانی چراتابلوهای تبلیغاتی 
میدان امام بیرجند کاالی خارجی تبلیغ می کنند؟
915...494
 2 ستوان  يک  متأسفم  شهر  اين  برای  سالم 
نیروی انتظامی به نام..... حدود30 گردشگر چینی 
درآمده  اسالمی  جمهوری  خیابان  در  رستوران  از 
بودن و يک پیرمرد از اين ها سیگار می کشید. با 
يک برخورد زننده ای به سیگار اين مرد زد و گفت 
مگرتو مسلمون نیستی و وقتی به ايشون بخاطر 
اين برخورد اعتراض کردم من را تهديد بردن به 
دادگاه کرد اين درحالی بود که اون پیرمرد همش به 

انگلیسی از ايشون عذرخواهی می کرد.
ارسالی از يک شهروند
سالم، شهرداري اگر توانايی تبديل پارک جنگلی به 
يک پارک گردشگری و زيبا و يا شبیه پارک توحید را 
ندارد،الاقل آنرا با تبديل به چهارشنبه بازار ويران نكند
ارسالی از يک شهروند
اون مسئول محترمی که  اعالمی می کنند  يک 
میلیارد اعتبار الزم دارم برای بازسازی فالن مكان 
اگه انصاف رو به خرج بدن و پول اين مملكت  رو  به 
بهانه ی  های مختلف تو چاه نريزند میتونند اعتبارات 
برای  حاال  که  کنید  استفاده  کارا  همین  برای  رو 
بازسازی پول کم نیاوريد. شما هیچ کاره ايد و طبق 
قانون عمل می کنید درست اما چشم و گوش که 
داريد گاهی خیلی از همین قانون ها به اشتباه نوشته 
شده و حتی يک نفر هم اعتراضی ندارد. دلیل حمايت 
شما از  خیلی از خانواده ها مسخره ست و حق خوری 

و تفرقه اندازی. اجرکم عند ا...
ارسالی از يک شهروند
علی  نیک؛  و  فداکار  انسانهای  ی  همه  به  سالم 
الخصوص زحمتكشان توانبخشی مقدس حضرت 
علی اکبر)ع( و دست مريزاد به راوی داستان گلبانو...
انشاله به حق میزبان اين ماه هر کسی گم شده ای 

دارد ، وصالش تلخی جدايی را شیرين کند.
ارسالی از يک شهروند
تا يک سال قبل پرداخت هزينه بیمه های فرهنگیان 
تا دو هفته بعد انجام می شد در يک سال اخیر اين 
مدت به دو ماه رسید و در سال جديد از مرز 3 ماه 
گذشته است . مسئوالن بیمه می گويند فقط کارگزارند 
و مشكل پرداخت ها از خود آموزش و پرورش است.

آيا اسم اين بیمه را می شود طاليی گذاشت؟ آيا اين 
کار کاسبی از پول قشر زحمت کش فرهنگی نیست؟
يک شهروند

سگ های ولگرد در جای جای شهر باعث ترس می 
شوند مخصوصا اين شب ها که پیاده روی بعد از افطار 
وجود دارد ما خانم های  ساکن محدوده ی خیابان 

غفاری، ظفر و پرستار احساس آرامش نداريم
يک شهروند
شهری  شدن،  بزرگتر  با  بیرجند  کاش  آوا.  سالم 
شدن را هم ياد می گرفت. هر چند تقصیر مسئوالن 
فرودگاه نیست و آن ها پروازهايی را اضافه کردند 
که باز بعد از مدتی به خاطر کمبود مسافر مجبور به 
لغو شدن... اما اين استان جای خیلی از پروازها را کم 
دارد گاهی خیلی از همین مسئوالن  که ماموريت 
های فوری برايشان پیش می آيد، دانشجويانی که 
از شهرهای دور می آيند  و خیلی موارد ديگر ... 
محتاج زياد شدن و تنوع پروازها حداقل به چندين 
استان ديگر هستند. لطفا به گوش مسئوالن برسانید 

تا شايد چاره ای بینديشند
يک شهروند
باسالم.لطفا مسئوالن فكری به حال ساکنین منازل 
شوکت آباد بردارند دولت آپارتمان تحويل داده اما  
اياب و ذهاب مردم مشكل است زيرگذر شوکت آباد 

را هم راه اندازی کنید.
915...049
آواسالم. از رانندگان بخش ترانزيت هستم از استاندار 
و نیروی انتظامی و مسئوالن مرتبط می خواهم چرا 
اقدامی درخصوص امورات مربوط به دفترچه های 
که  دهند  نمی  انجام  ترانزيت  رانندگان   خروج 
می بايست باهمه مصائب و مشكالت فرا رويمان 
همچون: دوری راه، صرف وقت وهزينه ها و... فقط 
برای يک مهر تمديد به خراسان رضوی عزيمت 

نمايیم. راننده ی تريلی از بیرجند
915...707
سالم. مدتیست در شهر مود از منازل و باغات مردم 
سرقت های زيادی صورت می گیرد و امنیت در 
 اين شهر ديگر وجود ندارد. مسئوالن محترم لطفا 

رسیدگی فرمايند.
937...005
فاقد  صدف  خیابان  در  الهام  پارک  محترم   شهردار 
با  باشد،  می  کودکان  برای  بازی  وسايل  هرگونه 
توجه به اين که تنها فضای سبز موجود در خیابان 
جهت لطفا  باشد  می  ترنج  و  صدف  نارنج،   های 

 استاندارد سازی  وسايل بازی پارک رسیدگی شود
935...270
باسالم ما اهالی معصومیه پايین مگر جزو محدوده 
خدمات شهری نیستیم نه خدمات دهی، نه مدرسه، 
نه راه ورودی به معصومیه باال حداقل يک زير گذر 
يا پل هوايی روبروی آتش نشانی، مرکز بهداشت 
اون ور جاده اصلی ماشین ها همه فكر می کنید 
سر می برند فكر می کنید پیست هست يک فكری 
بكنند  رانندگی  و  راهنمايی  و  شهرداری  و   شورا 

دور برگردان هم که بستند.
915...500
باسالم .از اهالی محله مهرشهر هستم. از اجرای 
استان  ويژه  يگان  کارکنان  پسندانه  خدا  طرح 
درخصوص مراسم افطاری و پخش سبدکاال بین 
نیازمندان دراين ماه مبارک رمضان قدردانی دارم.از 
خداوند موفقیت درتک تک مراحل کاری وزندگی 

آنها را خواستارم.
919...786

خراسان  استان  و  بیرجند  دستی  -صنايع  جم  امین 
اين  مردم  تمدن  و  هنر  از  نشانی  شک  بی  جنوبی 
به  نسل،  به  نسل  گذشته  از  که  هنری  است.  منطقه 
ديگر شهرهای  و  بیرجند  شهر  است.  رسیده  حال  زمان 
متناسب  و  جغرافیايی  موقعیت  دلیل  به  جنوبی  خراسان 
صنايع  گذاشته  اختیارشان  در  طبیعت  که  امكاناتی  با 
قصد  به  يا  روزمره  ی  استفاده  برای  را  زيبايی  دستی 
آثار نشان دهنده ی اين   درآمدزايی تولید کردند. اکنون 
و  فرهنگ  به  سرزمین  اين  مردمان  عالقه  و  اصالت 
چوب  روی  کاری  نازک  نوعی  که  است.»خراطی«  هنر 
از کشور  مناطقی  در  معمول  به طور  محسوب می شود 
شود.  می  يافت  بیشتر  آنجا  در  چوب  که  است  رايج 
که  است  چوبی  محصوالت  تولید  از  ای  شیوه  خراطی 
طی آن توسط ابزار و وسايل مختلف و به طور عمده به 
يا برقی، استوانه چوبی به  وسیله دستگاه خراطی سنتی 
دور خود چرخیده و در اين حین به وسیله ُمغار اضافات 
چوب را برداشته تا فرم دلخواه تشكیل شود. در خراسان 
جنوبی به علت فراوانی چوب گردو، عناب و بید، خراطان 
کنند.از  می  استفاده  درختان  اين  چوب  از  بیشتر  منطقه 
محصوالت ساخته شده به وسیله خراطی سنتی می توان 
 ... و  َورَدنه، چرخ و دوک نخ ريسی، جلک،پلپلیسک  به 
اشاره نمود.ابزارهای مورد استفاده در هنر خراطی شامل 
دسته  و  )َمته(  پَرما  انواع  اِسَكنه،  ُمغار،  خراطی،  دستگاه 
مداد، خط  ُسو،  و چوب ساب، سنگ  پَرما،گیره، سوهان 
کش و متر می باشد. اين حرفه در بیشتر شهرستان های 
استان از جمله بیرجند، سرايان، بشرويه و فردوس رواج 
خراطان  از  يكی  سراغ  به  گزارش  اين  در  است.  داشته 

ساکن بیرجند رفتیم که در ادامه می خوانید.

خراطی در یک زیرزمین تاریک و نمور

کاظمیه  های  کوچه  راهی  وی،  خانه  آدرس  دنبال   به 
می شويم. با پرس و جو از اهالی به خانه ای با دری  آبی 
و ديوار هاِی آجری می رسیم. با کوبیدن در کودکی در 
به داخل خانه دعوت  با خوش رويی  ما  باز می کند و  را 
می شويم. صدای اره با حرکتش روی چوب ما را به زير 
زمین گوشه حیاط می خواند. چند پله اول را که پايین 
استقبال مان می  به  تاريكیست که  اين  می رويم فقط 
آيد آن هم با طعم خاک اره ! روی پله آخر می ايستیم و 
در آغوش تاريكی زيرزمین ابتدا الوار و تخته های چوبی 
زير  از  را جلب می کند و سپس در گوشه ای  نظرمان 
زمین ، پیرمردی را می بینیم که با دقت مشغوِل خراطی 
ست و آن قدر غرق در کارش است که متوجه حضورمان 
نمی شود تا اينكه قدم بر می داريم و از درگاه زيرزمین 
وارد می شويم، دست از کار می کشد و زير سبیل های 
جلوتر  مان  احترام  به  بندد  می  نقش  لبخندی  خاصش 
با  ما  گفتگوی  پرسی  احوال  و  سالم  از  بعد  و  آيد  می 

پیرمرد نجار شروع می شود.
   

ابتدا در گردش بودم و کار می کردم

گونه  اين  کند.  معرفی  را  خود  خواهیم  می  او  از  ابتدا  در 
فرزند  هستم  زاده  غريب  محمد  گل  دهد:  می  پاسخ 
ام. بوده  کار  اين  به  مند  عالقه  کودکی  از  تقريبا   صفر؛ 

کارگاه  ابتدا  از  پرسم  می  دارم.  سن  سال  هفتاد  االن 
چادرنشین  و  بودم  گردش  در  ابتدا  گويد:  می  داشتید؟ 
اينجا  در  و  ام  آمده  بیرجند  به  است  سالی   10 عشاير؛  و 
بازار  در  را  کارها  هايم  بچه  افزايد:  می  کنم.  می  کار 
جا  همین  و  آيند  می  منزل  به  هم  برخی  فروشند.  می 
مرا  ها  قديم  از  که  کسانی هستند  هنوز  کنند.  می   خريد 

می شناسند و از روستا به اينجا برای خريد می آيند.

فروش بستگی به خریدار
 دارد که چه بخواهد

نمونه کارهايش را می آورد تا ار آنها عكس بگیريم. قیمت 
شان را هم می گويد. شانه 5000 تومان ، پلپلیسک! 1000 
تومان، چرخ ريسندگی 7 هزار تومان و ... . می گويد: زياد 
از اينجا می برند. برخی می آيند و سفارش صد يا صد و 

پنجاه تا می دهند. ادامه می دهد: جنس چوبی که استفاده 
می کنم اغلب  گردو، بید، عناب و ... است. وی در پاسخ به 
اين سوال که کدام بیشتر فروش دارد، می گويد: بستگی 
می  چه  بیشتر  هايش  مشتری  داند  می  هرکسی  دارد. 

خواهند و همان را سفارش می دهد. 

از شهرهای دور و نزدیک می آیند 
و خرید می کنند

می پرسیم آيا در شهرهای ديگر هم از اين نمونه ها می 
سازند يا خیر؟ می گويد: فكر نمی کنم در شهر ديگری 
آيند  می  گوناگون  از شهرهای  کنند.  درست  ها  اين  از 
کار  چرا  که  سوال  اين  به  پاسخ  در  خرند.  می  ما  از  و 
شما امضا و شناسنامه ندارد؟ اظهار می کند: نمی توانم 

که  بخورد  مهر  بايد  جايی  بزنم.  مهر  کارهايم  از  جايی 
در معرض ديد باشد اما زير چوب که به درد نمی خورد.

همین که شام بچه ام گیر نکند
 من راضی هستم

پرسیدم می دانید که کارهايتان در شهرهای ديگر با چند 
برابر قیمت فروخته می شود؟می گويد: نمی دانم. شايد 
اينطور باشد. اما آن ها هم به امید و آرزو از من خريد می 
کنند و آنهمه راه می برند به شهرهای ديگر. بايد چیزی 
برايشان بماند يا نه؟ می  پرسم خود شما از اين کار راضی 
هستید؟ می گويد: چرا ناراضی باشم؟ همین که شام بچه 
ام گیر نكند، من راضی هستم. بريم قاچاق فروشی کنیم 

و هزار خالف راضی باشیم و به اين کار ناراضی باشیم؟

مدرسه اش را برود یا این کار را یاد بگیرد؟

است.  کمیته  پوشش  تحت  و  ندارد  بیمه  گويد   می 
فرزندانم  از  يكی  هستیم.  نفر   6 خانه  در  افزايد:  می 
سربازی است. بچه هايم مدرسه ای هستند و هنوز کار را 
يادنگرفته اند. آخر اينكه مدرسه اش را برود بهتر است يا 
اين کار را ياد بگیرد؟حیف است از مدرسه برگردانم شان، 

بچه بی سواد حیف است.البته دو فرزند بزرگم ياد دارند.

در نمایشگاه های صنایع دستی
 شرکت کرده ام و گاه کارها را فرستاده ام

می گويد: در نمايشگاه های صنايع دستی شرکت کرده و 
حتی در برخی موارد وسايلی از من برده و فروخته اند.مثال 
در همین نمايشگاه اخیر مشهد وسايل مرا بردند و در آخر 

هديه ما را هم فرستادند. وی در پاسخ به اين سوال که 
آيا تاکنون میراث فرهنگی به شما کمكی کرده است؟ می 

گويد: فقط همان جايزه ای که گفتم. ديگر نه.

سه بار وعده ی بی عمل

وی در پاسخ به سوالی ديگر ما که درخواست شما از میراث 
انتظار  دادند  ای  وعده   اگر  گويد:  چیست؟می  فرهنگی 
کمک داريم. اگرکمک نكنند هم  چكار کنیم؟ می افزايد : 
سه بار از میراث فرهنگی به سراغ من آمدند و قول دادند 
زيرزمینی که در آن کار می کنم را رنگ بزنند و از اين 
حالت خارج کنند.امادوسال می گذرد و هنوز خبری نیست.
ازچشم هايم آب می آيد از بس که اين جا تاريک است و 

اين کار را برايم خیلی سخت می کند.

  آخر خط »خراطی«
گفتگو با گل محمد غریب زاده ، هنرمند سنتی بیرجند:

بچه ها درس می خوانند و نمی توانند این کار را ادامه دهند/ همین که شام بچه ام گیر نکند، من راضی هستم

يف
شر

هرا 
 : ز

س
عك

صنایع دستی بیرجند و استان خراسان جنوبی بی شک نشانی از هنر و تمدن مردم این منطقه است *»خراطی« که نوعی نازک کاری روی چوب محسوب می شود به طور معمول در مناطقی 
از کشور رایج است که چوب در آنجا بیشتر یافت می شود * کنند .از محصوالت ساخته شده به وسیله خراطی سنتی می توان به َورَدنه، چرخ و دوک نخ ریسی، جلک،پلپلیسک و اشاره نمود 
* گل محمد غریب زاده خراط ساکن بیرجند است که به قول خودش از کودکی به اینکار عالقه داشته است * می گوید فرزندانش کارها را در بازار می فروشند و برخی هم به خانه وی 
برای خرید مراجعه می کنند * انسان قانعی است و می گوید چرا از کارم ناراضی باشم؟همین که شام بچه ام گیر نکند، من راضی هستم.بریم قاچاق فروشی کنیم و هزار خالف راضی باشیم 
و به این کار ناراضی باشیم؟ * پنج فرزند دارد که بغیر یکی که مشغول خدمت سربازی است،مدرسه ای هستند * می گوید حیف است که برای کار فرزندانم را از مدرسه برگردانم،بچه 
بی سواد حیف است.البته گویا دو فرزند بزرگش یاد دارند * در نمایشگاه های صنایع دستی شرکت کرده و حتی در برخی موارد وسایلیش را فرستاده برای فروش؛مثال در همین نمایشگاه 
مشهد وسایلش را فرستاده و در آخر هم هدیه ای برایش فرستاده اند * می گوید مسئوالن به ما کمکی کنند ما انتظار داریم.کمک نکنند هم ما چیکار کنیم * قول داده بودند که زیرزمینی 

که در آن کار می کنم را رنگ بزنند و از این حالت خارج کنند. دو سال می گذرد و هنوز خبری نیست

چکیده گزارش

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

ود  
حد

وم
ه  

یژ
ش و

رو
ف

درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 

09155614880   15

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف 
و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065- علـی آبادی 

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

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

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737
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 آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی تیر ماه برگزار می شود

حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش کشور گفت: پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال 97 روز جمعه 
15 تیرماه 97 برگزار می شود. این آزمون در تهران و با توجه به آمار شرکت کنندگان حسب مورد در مراکز استان ها برگزار می شود. کارت ورود 
به جلسه آزمون روز سه شنبه 12 تیرماه 97 روی سایت سازمان قرار می گیرد.

چهارشنبه * 2 خرداد 1397 * شماره 4075

شهدای استان

شهید ابراهیم خزاعی

شهید ابراهیم خزاعی سال 1328 در روستای نوغاب 
همان  از  و  آمد  دنیا  به  قائنات  شهرستان  پسکوه 
کودکی در کنار پدر و مکتب روستا علوم قرآنی و 
مکتبی را آموخت. در سال 1354 با تشکیل کانون 
)ره(  امام خمینی  مبارزاتی و پخش اعالمیه های 

علیه طاغوت ستم شاهی پرداخت و بعد از پیروزی 
انقالب و تشکیل سپاه به دستور امام خمینی)ره( به 
عضویت سپاه در آمد و در سال 1365 به درجه رفیع 
شهادت نائل آمد. گذری بر وصیت نامه شهید: بار 
خدایا! از تو می خواهم که مرا به آن هدف مقدسی 
که رضای تو در آن است موفقم بداری. بار خدایا! به 
مقربین و مقدسین درگاهت سوگندت می دهم مرا 
آن چنان بدار که در یوم الحساب پیغمبرت محمد 
)ص( به خاطر من شرمنده نباشد. از دین و مکتب و 
انقالب اسالمی دفاع کنم بلکه آنچنان نما که پیغمبر 

و ائمه معصومین از من راضی و خشنود باشند.

جذابترین ها

ساخت فیلم »کوروش« 
به کارگردانی جعفری جوزانی

رضایی، فرماندار مالیر با اشاره به اینکه قرار است 
فیلم »کوروش« به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی 
در مالیر ساخته شود، تصریح کرد: تفاهم نامه ساخت 
فیلم انجام شده و به  زودی شهرک سینمایی نیز برای 
ساخت این فیلم در مالیر آغاز خواهد شد. ساخت این 
کار ارزشمند ضمن اینکه نشان از فرهنگ و قدمت 
تاریخی این دیار دارد جایگاه شهرستان را در عرصه 

ملی تقویت خواهد کرد.

خوشحالم که ماه رمضان 
میهمان خانه های مردم شدم

محمد کاسبی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون 
در خصوص فعالیت های اخیر خود در عرصه بازیگری 
گفت: این شب ها افتخار آن را دارم که با مجموعه 
“سر دلبران” که در آن به ایفای نقش پرداختم ماه 
رمضان را از شبکه یک سیما میهمان خانه های 
مردم هستم. این به شدت باعث خوشحالی من است 

که در چنین شب هایی در کنار مردم هستم.

آخرین وضع ناصر ملک مطیعی 
در بیمارستان

بهبودی  از  مطیعی  ملک  ناصر  برنامه های  مدیر 
نسبی حال این بازیگر خبر داد و گفت: او تا آخر 
هفته از بیمارستان مرخص می شود. شهرام ناصری 
به  روز گذشته  از چند  ناصر ملک مطیعی  گفت: 
از  یکی  در  نفس  تنگی  و  کلیه  نارسایی  علت 
بیمارستان های تهران بستری شده و تحت درمان 
است. با تالش پزشکان حال وی رو به بهبودی 
است و براساس آنچه به ما اعالم شده؛ به احتمال 
فراوان تا آخر هفته از بیمارستان مرخص می شود.

نشست ورزشی این هفته آوا، میزبان یکی از هیئت 
های ورزشی استان بود که عالوه بر بعد رقابتی در 
ورزش ، فعالیت های وسیعی نیز در بعد حمایتی از 

ورزشکاران خود انجام داده است. 
رئیس هیئت ورزشکاران جانباز و معلول استان، ضمن معرفی 
این هیئت بیان کرد: این هیئت دارای یک رشته نیست ، بلکه 
گسترده  بسیار  رشته  در 13  که  است  ای  بدنی  تربیت  اداره 
با ورود  با اشاره به این که اکنون  فعالیت می کند. شریعتی 
ارزش های علمی در ورزشکاران و این هیئت، به شدت به 
سمت رقابتی شدن پیش می رویم، اضافه کرد: این هیئت هزار 
و 450 ورزشکار در استان دارد که از این تعداد، 60 درصد برای 
سالمتی جسم خود و بقا در جامعه ورزش می کنند و 40 درصد 

دیگر برای میادین قهرمانی تالش می کنند.
وی با تاکید بر این که هر ساله فعالیت ها به طور برنامه محور 
در این هیئت دنبال می شوند، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف 
با اضافه شدن آن ها  هیئت، شناسایی جامعه هدف است و 
به بانک اطالعاتی ، باید به خانواده ورزشکار آگاهی اطمینان 
خاطر دهیم تا بداند فرد در این محیط از وضع سالمتی بهتری 
برخوردار خواهد بود. وظیفه بعدی اطالع رسانی به ورزشکار 
معلول است زیرا که یک معلول خودش مراجعه نمی کند و این 
ما و مسئوالن هستیم که باید این افراد را به این مسیرها هدایت 
و بستر مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای آنان را فرآهم 
کنیم. درجا زدن و منتظر ماندن برای این که ورزشکار به سمت 

ما بیاید کاری بیهوده است.
رئیس هیئت ورزشکاران جانباز و معلول استان به اهمیت کالس 
ورزشکار  هر  افزود:  و  کرد  اشاره  استان  در  ورزشکاران  بندی 
متناسب با شرایط جسمانی و رشته خود در استان کالس بندی 
می شود، هنگام اعزام به مسابقات در تهران نیز کالس بندی 
انجام می شود و اگر این دو کالس بندی ها با هم مغایرت داشته 

باشند ورزشکار نمی تواند در مسابقات شرکت کند.
به نظر می رسد دستگاه ها در تبیین بخشنامه

 مشکل دارند، یا سلیقه ای عمل می کنند
شریعتی با بیان این که حمایت از ورزش جانبازان و معلوالن در 
شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب شده و الزم االجراست، 
ادامه داد: با این حال برخی دستگاه ها همکاری نمی کنند. یک 
درصد از بودجه هر سازمانی به ورزش اختصاص داده شده اما به 
نظر می رسد یا در تبیین بخشنامه مشکل دارند، یا سلیقه ای عمل 
می کنند. وی با انتقاد از این که مسئوالن در شعار محکم وارد 

عمل می شوند ولی در عمل کاری نمی کنند و حتی اثرات منفی 
می گذارند، تصریح کرد: 25 هزار معلول در خراسان جنوبی وجود 
دارد و با این آمار حداقل باید 10 هزار نفر عضو این هیئت باشند 
نه فقط هزار و 500 نفر! رئیس هیئت ورزشکاران جانباز و معلول 
استان نسبت بودجه های دریافتی به حجم عملکرد را بسیار پایین 
دانست و یادآور شد: با توجه به استعداد و ظرفیت باالی ورزشکاران 
این هیئت انتظار باالتری داریم، حداقل بدترین ها را در اختیار ما 
نگذارند، چرا معلوالن باید سالنی در حاشیه بلوار شهید ناصری 

داشته باشند که عبور و مرور به آن واقعا برایشان سخت باشد؟!
سالن هایی که هفته ها خاک می خورند

وی با گالیه از موازی کاری هایی که در جامعه رخ داده و مانع 
از پیشرفت می شوند، اضافه کرد: هر دستگاهی خودش یک 
سالن مجهز دارد اما هفته ها خاک می خورند. این سالن ها را در 
قبال مبالغ ورودی ناچیزی در اختیار مردم بگذارند. رئیس هیئت 
ورزشکاران جانباز و معلول استان با اشاره به این که در دو هفته 
گذشته 5 تیم به مسابقات کشوری اعزام شده اند، بیان کرد: با 
صرفه جویی فراوان توانستیم این اعزام ها را با نزدیک به 10 
میلیون تومان انجام دهیم. شریعتی از بی انگیزگی حامیان مالی 
برای کمک به این هیئت سخن گفت و افزود: شاید تصور می 

کنند مسابقات این ورزشکاران به اندازه کافی تماشاگر ندارد.
امسال میزبان مسابقات کشوری باستانی خواهیم بود
رئیس هیئت ورزشکاران جانباز و معلول استان با اشاره به این که 
تیم بوچیا  استان، مانند سال گذشته امسال هم توانست مقام سوم 
کشوری را کسب کند، ادامه داد: این تیم امسال کاپ اخالق را هم 
از آن خود کردند، و چقدر والدین آن ها با دیدن خندیدن این بچه 

ها روی ویلچر خوشحال شدند و اشک شوق ریختند.
مانند دوومیدانی و  این که در ورزش هایی  بیان  با  شریعتی 
تنیس روی میز، تعداد باالیی داور و مربی داریم، اضافه کرد: 
در رشته والیبال نشسته مربی کارت دار نداریم اما دوره های 
آن را دیده اند، در بوچیا هم یک آقا و خانم مربی هستند ولی 
داورها از تهران هستند. این هیئت دو جلسه با مربیان و داروان 
سال گذشته گذاشته اما کافی نبوده است، زیرا که خود داوران و 
مربیان، کار چندم آن ها است و تنظیم زمان آن ها با ورزشکار 
کار سختی است. به همین جهت امسال در دستور کار است تا 

با آن ها قرارداد ببندیم و پولی در کنار آن باشد.
وی در ادامه به ورزشکاران مدال آور و دعوت شده به تیم ملی 
اشاره کرد و آن ها را نام برد: حسین قنبری در رشته بوچیا مقام 
دوم کشوری، علی اشتری در پرش طول مقام اول کشوری، 
عارف بابائیان در رشته فوتبال هفت نفره ، مجید خسروی در 
بوچیا کاپ قهرمان، اسفهرودی مقام آور در مسابقات دوومیدانی 

کشوری، الهام پدید مقام اول سنگ نوردی و سوم دوومیدانی، 
ایران در مسابقات  رضوان ناصری در بدمینتون تنها نماینده 
پارآسیایی امارات، جواد رضایی و فرزاد یخچالی و الجوردی 
در باستانی مقام اول کشوری را کسب کردند. وی افزود: امسال 
میزبان مسابقات کشوری باستانی در استان خواهیم بود. به گفته 
وی سال گذشته 18 مدال طال، نقره و برنز کشوری را توانستیم 
کسب کنیم و این موضوع نیاز است حداقل یک نفر بیاید بپرسد 

چه کمبودهایی دارید؟!
تا دستگاه ها متوجه نیاز ورزش برای

فرد معلول و جانباز نشوند، همکاری نخواهند کرد
رئیس هیئت ورزشکاران جانباز و معلول استان در ادامه تصریح 
کرد: تا زمانی که سایر دستگاه های استان به این نقطه نرسند که 
ورزش برای معلوالن و جانبازان یک نیاز است،  همکاری نخواهند 
کرد. باید بدانند فرد معلول باید وارد جامعه شود و در چرخه های 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه نقش داشته باشد. شریعتی با 
اعتقاد بر این که اداره آموزش و پرورش استثنایی می تواند خیلی 
موثر عمل کند، ادامه داد: از این اداره تقاضا کردیم تمام نیروهای 
خود را به این جا آورده تا کالس بندی کنیم و آموزش دهیم، حتی 
بستر را هم فرآهم می کنیم ولی باز هم کاری انجام نشده است.

متاسفانه همایش پارالمپیک زود فراموش می شود
وی با بیان این که سالی یک بار همایش پارالمپیک را با هدف 
استعدادیابی ، قهرمان پروری و جوان گرایی و روحیه نشاط در 
جامعه هدف برگزار می کنیم، خاطرنشان کرد:این همایش نقطه 
عطفی است برای شناسایی استعدادهایی که خودشان مسئول 
هستند، برای مثال مدیر کل بهزیستی و سایر مدیران وقتی می 
آیند و این حد از استعداد رادر معلوالن می بینند خودشان راغب 
به حمایت می شوند اما متاسفانه این همایش فقط در یک بازه 

یک هفته ای است و بعد فراموش می شود.
رئیس هیئت ورزشکاران جانباز و معلول استان ، به تخصیص 
27 صدم درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به ورزش 
اشاره کرد و گفت: متاسفانه از این تخصیص به ما اعتبار خوبی 
داده نشده است در حالی مشکالت ما را کامل مرتفع می کند.  
شریعتی از فعالیت های بنیاد شهید برای خانواده شهدا و جانبازان 
در ورزش یادی کرد و افزود: این هیئت آمادگی الزم را دارد تا 
بستر ورود جانبازان را فرآهم کند و دوباره همچون گذشته هیئت 

ما با بنیاد شهید با یکدیگر کار کنند.
تامین وسیله نقلیه یکی از بزرگترین مشکالت 

این هیئت
انتظار  این که حداقل  بیان  با  نیز  دار هیئت  ساوری خزانه 
یک ورزشکار از این هیئت فرآهم کردن زمینه برای شرکت 

در مسابقات کشوری و بروز استعدادهای وی است، اضافه 
را  تیم  کنیم  می  سعی  هر شکلی  به  دلیل  همین  به  کرد: 
اعزام کنیم ولی  این کار مستلزم تامین منابع مالی است. 
وی تامین وسیله نقلیه را یکی از بزرگترین مشکالت این 
هیئت دانست و افزود: با توجه به شرایط خاص ورزشکاران 
،وسیله نقلیه مناسب سازی شده باید در اختیار داشته باشیم.

ساوری در ادامه برگزاری پیاده روی همگانی در بشرویه را تبلیغ 
خوبی برای فرهنگ سازی عنوان کرد و گفت: اواخر سال گذشته 
هم مسابقات چهارجانبه را در طبس با حضور ورزشکاران سیستان 
و بلوچستان برگزار کردیم ، این مسابقات اگر چه دوستانه هستند، 
اما اگر خوب پشتیبانی شوند، سکوی پرشی برای ورزشکاران 
هیئت خواهند بود. وی همچنین از اداره کل ورزش و جوانان 
تقاضا کرد: اگر نمی توانید به صورت مالی کمک کنید، حداقل 

امکانات و مکان برای ورزشکاران در اختیار قرار دهید.
مطمئنم رکورد ورودی مسابقات جاکارتا را  خواهم زد

علی اشتری، ورزشکار و مدال آور این هیئت هم از ارتباط عاطفی 
خوب رئیس هیئت با ورزشکاران سخن گفت و بیان کرد: خانم 
نیز به قدری  حسینی مسئول کالس بندی های ورزشکاران 
دقیق کار را انجام داده بودند که از 9 نفر ، 8 نفر دقیقا مطابق با 
کالس بندی تهران بود. وی که از سال 88 وارد این هیئت شده 
بود، اضافه کرد: از همان زمان ورزش دومیدانی را شروع کردم 
و دوسال حرفه ای زیر نظر مربیان آموزش دیدم، در مسابقات 
اولی که شرکت کردم در رشته پرتاب دیسک به اردوی تیم ملی 
دعوت شدم. در رشته باستانی هم 3 مدال قهرمانی کشور در چرخ 
تیز و میل گیری دارم. اشتری ادامه داد: در پرش طول برنز و نقره 
کشوری را کسب کردم، سال گذشته طال گرفتم امسال نیز حقم 
طال بود اما چون با کالس های باالتر ادغام کردند بین 11 نفر 
مقام سوم گرفتم. وی با اشاره به این که در مسابقات اخیر، نام وی 
را در رشته پرش طول فرستاده بودند، بیان کرد: با این حال من در 
رشته 200 متر خیلی تمرین کرده بودم و خواستار شرکت در دو 
رشته شدم، شب قبل از مسابقات ستاد هماهنگی مسابقات آسیایی 
جاکارتا اعالم کرد هر ورزشکار فقط در یک ماده می تواند شرکت 
کند و همان ماده ای که از هیئت ارسال کردند. طی پیگیری های 
آقای شریعتی این مشکل حل شد و مطمئنم رکورد ورودی برای 

مسابقات جاکارتا را خواهم زد.
 این قهرمان استان، خطاب به هیئت ها و ورزشکاران دیگر عنوان 
کرد: مهم ترین و اصلی ترین راه پیشگیری از هر آسیبی، وارد 
کردن جونان به ورزش است زیرا که وقت گیر نیست بلکه وقت 
ساز است. بچه های معلول شرایط متفاوتی دارند و باید برای حفظ 

سالمت خود و روحیه بهتر وارد ورزش شوند.

درخشش نام استان این بار با ورزشکاران معلول

عکس: احسان توال

همه آنهایی که سفری به کرمانشاه داشته اند، 
برای اولین بار مجسمه زن تبر به دست را که در 
 یکی از میادین این شهر قرار گرفته را دیده اند .

از خود می پرسند که این زن کیست و مگر چه 
کرده که تندیس او را اینچنین نصب کرده اند.

»فرنگیس حیدرپور« متولد سال 41 از روستای 
جریان  در  که  است  گیالنغرب  سفید«  »گور 
خود  شجاعت  و  رشادت  با  تحمیلی  جنگ 
شیرزن  به  آن  اثر  بر  که  آفرید  را  حماسه ای 
به  فرنگیس  ماجرای  یافت.  شهرت  ایران 
برمی گردد  جوانی  دختر  آشفته حالی  روزهای 
که هنوز رخت عزای برادر شهیدش را به تن 
داشت که خبر شهادت اعضای خانواده اش را 
در حادثه اصابت گلوله توپ دشمن به اتومبیل 
حامل شان می شنود. فرنگیس حیدرپور در این 
من 18سال  و  بود  می گوید: »سال 59  مورد 
به روستای ما حمله کردند و  آنها  داشتم که 
ما خیلی شهید دادیم، مردم مجبور شدند فرار 
کنند و در دره مخفی شوند. در این جریان از 
دایی،  )برادر،  نفر  هشت  من  خانواده  اعضای 
عمو، پسردایی، دختر دایی، دختر عمو( شهید 
شدند. همان روز که به دره رفتیم، نزدیکی  های 
غروب بود که تشنه و گرسنه شدیم؛ من با پدر و 
برادرم به روستا آمدیم تا غذا بیاوریم. آخر چیزی 
پیدا نمی شد. نزدیک رودخانه دو سرباز دشمن 
را دیدیم؛ از دست آنها به شدت خشمگین بودم، 
من تبر به دست، به سمت آنها حمله ور شدم 
که یکی از آنها کشتم و دیگری را زخمی کردم 

و درنهایت به اسارت در آوردم.«
وی که اکنون دارای 4 فرزند است، می گوید: 
در موقع این حادثه 18 بهار از عمرم گذشته 
بود و در همان آغازین روزهای جنگ، شاهد 
شهادت دختر عمو، پسر عمو، دایی و اسارت 
2 برادر خود بودم و زمانی که با این دو عراقی 
برخورد کردیم بدون هیچ درنگی با تبر به آنها 
حمله ور شدم. این زن شجاع در پاسخ به اینکه 
آیا آن تبر را هنوز در اختیار دارد یا خیر می 
گوید: در دیداری که با سرلشکر فیروزآبادی 
در تهران داشتم به دلیل ممنوعیت حمل آن 

در هواپیما آن را به ایشان تقدیم کردم.
وی که اینک افتخار می کند توانسته در زمان 
تا  اسالمی  میهن  و  خود  از  دفاع  با  جنگ 
اندازه ای دین خود را به نظام اسالمی ادا کند، 
می افزاید: اگر دوباره کشورم مورد تجاوز قرار 
گیرد باز هم همانند گذشته آماده فداکاری و 

شهادت هستم.

زنی تبر به دست که باید 
نامش را به خاطر بسپارید

سیدحسین اصغری - سیده الهام حسینی

تا دستگاه ها متوجه نیاز ورزش برای فرد معلول و جانباز نشوند، همکاری نخواهند کرد

در  را  غریبی  سجاد  نام  که  است  کسی  کمتر  روزها  این 
شبکه های اجتماعی نشنیده باشد. پسری با عضالت قوی 
و بدنی کامال متفاوت که لقب رستم یا هرکول ایرانی به او 
داده شده است. او با ژنتیک خوب و ورزش مداوم و تغذیه 
مناسب بدنی برای خود ساخته است که رسانه های جهانی 
به او لقب “هالک” داده اند. اگرچه این نام در ایران کمی 
مفهوم منفی دارد اما در خارج از کشور به عنوان یک عنوان 
مثبت و اسطوره بیان می شود. هالک یک شخصیت خیالی 
ابرقهرمان در کتاب های کامیک منتشر شده توسط “مارول 
کامیکس” است. اگرچه این نام مناسب قهرمان ایرانی نیست 
اما خود سجاد به عنوان اسطوره مطرح شده در خارج از کشور 
به این لقب احترام می گذارد. گفتنی است که سجاد غریبی 
از هیچ مکملی برای حجیم شدن عضالت خود استفاده نمی 

کند و رمز موفقیت او تغذیه درست و سالم و ورزش است.

لطفا بیوگرافی از خودتان بگویید
در آذر سال جاری وارد 26 سالگی می شوم. 10 سال است 
که در دنیای پاورلیفتیگ و برندسازی فعالیت دارم. مدرک 
کسب  بوشهر  دانشگاه  از  را  بازرگانی  اقتصاد  کارشناسی 
کردم. شغل اصلی من ورزش است و در کنار آن در آژانس 

امالک نیز مشغول به کار هستم. 
چرا در شبکه های اجتماعی معروف شدید؟

همه چیز از یک سوء تفاهم شروع شد. به علت تشابه با 
شخصی که در دنیای مجازی به جالد داعش معروف بود 
نام من هم بر سر زبان ها افتاد چرا که او نیز مانند من 
بدن قوی داشت. پس از آن همه سجاد غریبی را به او 
نسبت داده و من در دنیای مجازی با چهره منفی معروف 
شدم. مردم مرا به عنوان عنصری از داعش می دانستند و 
این مسئله به رسانه های مختلف نیز راه پیدا کرد. پس از 

آن روزنامه “دیلی میل” لندن از من با مقاله ای با عنوان 
“هالک روی کره زمین زنده است” چهره دیگری برای 
مردم ساخت. از آن موقع به بعد همه رسانه های جهانی 
از من بیوگرافی خوبی ارائه دادند و شهرت من جهانی و با 

یک چهره مثبت همه گیر شد.
چه پیشنهادی از باشگاه های خارجی داشته اید؟

من از کشورهای مختلف پیشنهادات بسیاری داشتم. از کشور 
آمریکا گرفته تا انگلستان، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه پیشنهاداتی 
داشته ام. اما در حال حاضر وزارت ورزش هنوز با این مسئله 
موافقت نکرده است مخصوصا در مورد “دبلیودبلیوئی” که 
اگر به آن در آمریکا بپیوندم اجازه بازگشت به ایران را نخواهم 
داشت. من مشکل نظام وظیفه هم دارم و پس از رفع مشکل 

آن حتما به باشگاه های خارجی خواهم پیوست.
برنامه آینده شما چیست؟

من پس از حل کردن مشکل نظام وظیفه حتما با موافقت 
پیوست.  خواهم  خارجی  های  باشگاه  به  ورزش  وزارت 
 متاسفانه در ایران رسیدگی به ورزشکارها در همه رشته ها
 انجام نمی شود و فقط رشته هایی مانند فوتبال مورد توجه 
است. با اینکه بسیاری از جوانان در ایران بر خالف کشورهای 
دیگر با کمترین امکانات و با هزینه خود به صورت حرفه ای 
بدنسازی می کنند اما نگاه مسئولین در این زمینه باعث می 
شود که کمتر پاورلیفتینگ و بدنسازی مورد توجه قرار گیرد و 
هنوز به صورت حرفه ای جا نیفتاده است. بنابراین قصد دارم 

برای پیشرفت خود به باشگاه های خارجی بپیوندم.
من مانند بقیه یک زندگی معمولی دارم. روزی بین 2 تا 
3 ساعت ورزش می کنم و 8 ساعت می خوابم. البته اگر 
ساعت   1.5 به  ورزش  زمان  بیاید  پیش  من  برای   کاری 

می رسد. بقیه روز را هم کار می کنم. از نظر تغذیه کمی با 
دیگران فرق دارم. وعده های غذایی من بین 4 تا 5 وعده 
است فقط در دوران حجم، به 7 تا 8 وعده می رسد. از نظر 
نوع غذایی که استفاده می کنم کامال مانند بقیه خانواده 
های ایرانی است. تفاوتی که من را از دیگران متمایز می 
کند ژنتیک من است. بدن پدربزرگ من هم در دوران قدیم 

بسیار حجیم بود و ورزش های زورخانه ای انجام می داد.
شایعه  بود  کننده  ناراحت  بسیار  من  برای  که  ای  شایعه 
“جالد داعش” بود که منجر شد من روزهای بسیاری را با 
ناراحتی طی کنم و شایعه ای که برای من جالب بود این 
بود که می گفتند سجاد غریبی در راه رینگ کشتی کج 
آمریکاست. این شایعه به علت دعوت “حسین خسرو علی 
وزیری” ملقب به شبح آهنین در آمریکا به رقابت بود که 
به علت نظام وظیفه موفق به رفتن نشدم. این قضیه به 

معروفیت من بسیار کمک کرد. 
آیا شما به عنوان مدافع حرم ثبت نام کردید؟

به علت فراگیر شدن لقب جالد داعش بسیاری از مردم 
داده  را  تروریست  لقب  من  به  روسیه  و  از همه کشورها 
بودند و این مسئله بازتاب جهانی پیدا کرده بود. برای بستن 
بحث تروریست بودنم این مسئله مطرح شد. من در مرحله 
اول دوست دارم مدافع کشور خودم باشم و در درجه دوم 
عالقه  فقط  این  البته  بپردازم.  دیگر  کشورهای  یاری  به 
شخصی است و در جایی ثبت نام نکرده ام و ترجیح می 
دهم در شغل خودم به ادامه بپردازم اما در صورت صالحدید 
نظام جمهوری اسالمی ایران و در صورت دعوت آنها این 
کار را انجام خواهم داد. من تنها افتخارم در زندگی الگو قرار 

دادن “ائمه اطهار )ع(” می باشد.

هرکول ایرانی

توسط  خشم«  و  »آتش  کتاب  ترجمه  تورق 
نمایشگاه  مقام معظم رهبری در سی ویکمین 
فراوانی  بازتاب های  تهران  کتاب  بین المللی 
در رسانه های جهان داشت؛ کتابی که کمپین 
انتخاباتی »دونالد ترامپ« برای مقابله با آن 93 

هزار دالر به یک کمپانی پرداخت کرد.
کتاب »آتش و خشم« نوشته »مایکل وولف« 
درباره  افشاگرایانه  و  انتقادی  دیدگاهی  که 
سیاست  و  ترامپ«  »دونالد  ریاست جمهوری 
در ایاالت متحده آمریکا دارد موجب دلواپسی 
آینده  دوره  برای  »ترامپ«  انتخاباتی  کمپین 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده تا جایی 
که با صرف هزاران دالر در تالش برای مقابله 

با این کتاب هستند.
مبلغ 93 هزار دالری که شرکت حقوقی »هاردر« 
وکیل ترامپ دریافت کرده برای مقابله با »استیو 
بونن« استراتژیست ارشد سابق کاخ سفید و منبع 
این کتاب و »مایکل وولف«  اصلی اطالعات 
انتشار  از  پس  خواهد شد.  آن صرف  نویسنده 
این کتاب در تاریخ 5 ژانویه 2018 که با استقبال 
رسانه های  در  و  روبه رو شد  خوانندگان  فراوان 
جهان نیز بازتاب گسترده ای داشت، وکیل ترامپ 
از »استیو بونن« برای زیر پا گذاشتن توافقی که 
پیش از خروج از کاخ سفید امضا کرده بود شکایت 

کرد که البته این شکایت به جایی نرسید.
»مایکل وولف« در این کتاب 336 صفحه ای 
به مسائل گوناگونی از پشت پرده کاخ سفید از 
جمله توصیف رفتار »ترامپ« و تعامل آشفته او 
با کارکنان ارشد کاخ سفید تا ارائه توضیحات 
خفت باری درباره خانواده »ترامپ« از زبان »استیو 
بونن« استراتژیست ارشد سابق کاخ سفید پرداخته 
است. در این کتاب »ترامپ« به شخصی تشبیه 
شده که کارکنان کاخ سفید احترامی برای او قائل 
نیستند و 100 درصد اطرافیانش معتقدند شخصی 
نیست. آمریکا  ریاست جمهوری  برای  مناسب 
کتاب »آتش و خشم« تاکنون بیش از دو میلیون 

نسخه فروخته است.

درباره کتاب در دست رهبری 
بیش تر بدانید

علمی

آب ها شیرین تر می شوند

فریبا استوار، پژوهشگر پژوهشکده جهاد دانشگاهی، 
موفق به معرفی یک پلیمر ضد رسوب، برای تصفیه 
بهتر آب آشامیدنی در دستگاه های تصفیه آب شد. 
کوپلیمر »استایرن- مالئیک انیدرید« به عنوان یک 
دستگاه های  در  رسوب(  )ضد  آنتی اسکاالنت  ماده 
تصفیه آب اسمز معکوس معرفی شده و می تواند 
بازده غشا در این دستگاه ها را تا حد قابل توجهی 
99درصد  به  را  آب  ناخالصی  حذف  و  ببرد  باال 
برساند. وی با اشاره به اینکه غشاهای سیستم های 
تصفیه آب اسمز معکوس به سرعت دچار گرفتگی 
مسأله  این  کرد:  خاطرنشان  می شوند،  رسوب  و 
دستگاه های تصفیه، در مناطقی که ناخالصی و شوری 
آب بسیار باالست، یک مشکل بسیار جدی است 
چراکه غشا به طور مرتب به تعویض نیاز پیدا می کند. 
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چرادرخوابحرفمیزنیم؟

تحقیقات نشان می دهد که سخن گفتن در خواب در 
اثر درست عمل نکردن مکانیسم و دستگاهی عصبی 
در مغز ایجاد می شود که وظیفه اش توقف فعالیت های 
عصبی مرتبط با خوابیدن همچون فعالیت های گفتاری 

یا حرکتی بدن است. 
تاکنون با افرادی برخورد کرده اید که در هنگام  قطعاً 
زمانی که در خوابی عمیق هستند شروع  و  خوابیدن 
این  می زنند.  فریاد  گاهی  حتی  و  کرده  صحبت  به 
به خاطر  را  بیدار شدن، موضوع  از  افراد معمواًل پس 
نداشته و چیزی از حرف های خود را به یاد نمی آورند. 
هنگامی که ما می خوابیم، مکانیسمی در مغز وجود دارد 
که فعالیت های عصبی مرتبط با خوابیدن را فعال کرده 
و از انجام فعالیت های گفتاری یا حرکتی بدن پیشگیری 
می کند. در این میان گاهی ممکن است این سیستم 
درست عمل نکرده و در بین دو بخش مجزای عملکرد 
مغزی فرد اختالل ایجاد شود. در حقیقت با بروز این 
اختالل، فرد از این سیستم دفاعی و تنظیم کننده اعصاب 
در هنگام خواب عبور کرده و این افراد در خواب حرف 
زده و یا حتی راه می روند. البته احتمال ایجاد این مسئله 
متأهلین کمتر دیده  بیشتر است و در  افراد مجرد  در 
می شود. درواقع درست عمل نکردن این مکانیسم مغزی 
ناله در خواب و زیر لب سخن گفتن یا حتی  موجب 
سخن گفتن طوالنی ایجاد شود. ایجاد حرکات زیاد در 
خواب و یا راه رفتن نیز از همین مسئله نشأت می گیرد.

الزم به ذکر است که اختالالت خواب که سخن گفتن 
یکی از آن ها بوده، بسیار رایج است.

 این مسئله در کودکان به ویژه کودکان و نوجوانانی که در 
سنین بلوغ قرار دارند، دیده می شود اما در بزرگ ساالن 

نیز دیده می شود.

گلصداقت

روزی شاهزاده ای تصمیم به ازدواج گرفت. با یکی از 
دانایان شهرش در این باره مشورت کرد. دستور دادند  
که همه ی دختران شهر به میهمانی شاهزاده دعوتند. 
شاهزاده در این جشن همسر خود را انتخاب می کند. 
ناراحت  بسیار  خبر  این  شنیدن  از  قصر  خدمتکار  دختر 
که  گرفت  تصمیم  بود.اما  شاهزاده  عاشق  که  چرا  شد 
در میهمانی شرکت کند تا حداقل یکبار شاهزاده را از 
ببیند.روز جشن همه در تاالر کاخ جمع بودند.  نزدیک 
شاهزاده به هر یک از دختران دانه ای داد و گفت کسی 
همسر  بیاورد  برایم  و  دهد  پرورش  را  گل  بهترین  که 
اینکه  با  و  گذشت  ماه  بود. شش  خواهد  من  آینده ی 
باغبانان مشورت کرد و از گل بسیار  با  دختر خدمتکار 

مراقبت کرد ولی گلی در گلدان نرویید. 
روز موعود همه ی دختران شهر با گلهایی زیبا و رنگارنگ 
ازاینکه  بعد  شاهزاده  آمدند.  کاخ  به  هایشان  گلدان  در 
گلدان ها را نگاه کرد اعالم کرد که دختر خدمتکار همسر 
اوست. همه اعتراض کردند که شاهزاده کسی را انتخاب 
کرده که در گلدانش گلی نبوده. شاهزاده گفت این دختر 
گلی را برایم پرورش داده که او را شایسته همسری من 
می کند، گل صداقت. همه دانه هایی که به شما دادم 

عقیم بودند و ممکن نبود گلی از آنها بروید.

یادت باشد همیشه گریه کردن سرآغاز بدترین 
روزها نیست، با طراوت ترین روزها 

بعد از گریستن ابرهاست که بوجود می آید.

آسانسوری که بتواند شما را به باالترین طبقه 
موفقیت برساند، از کار افتاده است و شما ناگزیرید 

که راهروی موفقیت را پله پله باال روید.

 تا چند به روی و رنگ بستن توبه
وز دیدن رنگ و رو شکستن توبه

صدبار گناه و توبه و باز گناه
یکبار هم از توبه شکستن توبه

وقتی که صبح از خواب بیدار می شوی،
 دو انتخاب داری؛ یا خوشحال باشی یا ناراحت. 

فقط انتخاب کن که خوشحال باشی.

خدایا یاری کن مرا در این روز بر روزه گرفتن
 و عبـادت و برکنارم دار در آن از بیهودگی

 و گناهان و روزیم کن در آن یادت را برای 
همیشه به توفیق خودت ای راهنمای گمراهان.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز هفتم ماه رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

 مشرکان را نرسد که مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خویش شهادت 
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حدیث روز  

امام علی علیه السالم فرمود: خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخالص خلق را بیازماید.
) نهج البالغه، حکمت 25(

سبک زندگی

بیادبهاهرگزموفقنمیشوند!
وقتی کسی در زندگی شکست می خورد، احتماال چیزی 
باعث شکستش شده است. این گرایشی منفی در مورد هر 
کس یا هر چیز باشد یا شخصیتی خوب. یا بی تفاوت که آنها 
را به جایی که هم اکنون هستند رهنمون شده باشد، کوبین، 
نویسنده 11 کتاب و مولف کتاب چگونه به هر چیزی که می 
خواهید برسید، پنج دلیل برای لغزش و اشتباه بر می شمارد:

1.اتکابهخود
هیچ کس دوست ندارد با شخصی که خودبزرگ بین است، 
ارتباطی داشته باشد. کسانی که خودشیفته هستند و بحث ها 
را به انحصار خود در می آورند و اغلب موضوع را به سمت 

نظرات، توانایی ها، کارهای خود می کشانند. 
آن ها آن قدر به عالیق خود بزرگ شان توجه دارند که جایی 
برای توجه به عالیق دیگران باقی نمی ماند. کلمه موفقیت در 
زبان انگلیسی هیچ حرف آی ندارد که در این زبان به معنای 
»من« است. اولین حرف صدادار این کلمه »یو« است که به 
معنای »تو« است. تا زمانی که بیاموزیم به جای من، به تو فکر 
کنیم، ضربه چوگان ما در تجارت و روابط انسانی به هیچ جا 
نمی رسد. امروزه مطمئن ترین راه برای موفقیت دریافت این 
نکته است که دیگران چه می خواهند و در پی راهی باشیم که 
آن را برآورده کنیم. این امر حتی وقت شما تالش می کنید تا 
فضایی سالم و هماهنگ در منزل ایجاد کنید، کاال یا خدمات را 
در بازار جهانی به فروش برسانید یا نیروی انسانی را در راستای 

یک بینش هدایت کنید، کارایی دارد. 

2.فرضیاتعجوالنه
افرادی که به سرعت نتیجه گیری می کنند، به ندرت به 
سرزمین موفقیت گام می نهند. اغلب از روی ظاهر و بدون 
بررسی آن چه که در نهان وجود دارد، در مورد افراد و شرایط 
پیش داوری می کنیم. مردی میان سال با لباس کار فرسوده 

وارد اتاق نمایش شرکت کرایسلر در ویرجینیا شد. 
 متصدیان فروش به راحتی او را نادیده گرفتند. سپس مالک 
این مرکز فروش وارد شد و پرسید که آیا می تواند کمک 
بکند. مردی با اشاره به گرانقیمت ترین مدل کرایسلر پرسید: 
قیمت این اتومبیل چقدر است؟ فروشنده پاسخ او را دارد. 
مشتری گفت: یکی از آن را می خرم. فروشنده گفت: عالی 
ست و چگونه مبلغ آن را خواهید پرداخت؟ مرد گفت: چکی 
 می نویسم. و چنین کرد. و وقتی برای تحویل اتومبیلش 
می رفت، یک بار دیگر رو به سوی فروشنده کرد. »راستی 
شما کامیون زباله هم می فروشید؟« فروشنده چهار کامیون 
شرکت  یک  صاحب  که  مشتری  آن  به  هم  زباله  حمل 
ساختمانی بود فروخت. ظاهر می تواند فریبنده باشد. موفقیت 
ظاهر گوچی  کراوات  و  بروکس  شلوار  و  کت  با   همیشه 

نمی شود. می تواند در شلوار جین و پیراهن فالنل، لباس 
سرهمی و دستکش کار نمایان شود.

 3.گرایشهایمنفی
شاید مرد کوتاه قد با نامی غیرقابل تلفظ در میان پرده کمدی 
»لیل آبنر« را به خاطر داشته باشید که همیشه زیر یک بار 

باران زای همیشگی راه می رفت. هر کجا که می رفت، 
همه چیز خراب می شد. برخی افراد در باران زایی مهارت 
 دارند. آن ها بدشانسی را از طریق گرایش های منفی با خود 
می آورند. آن ها می دانند که همه چیز خراب می شود و این 
باور تبدیل به پیشگویی می شود که خود آن را به انجام می 
رسانند. یک بار به دوستم باب که به نظر می رسید همیشه 
بازنده زندگی قرار دارد، گفتم: »خوشحال باش.  در طرف 
از این باشد.« او گفت: »می دانم. یک  می توانست بدتر 
بار خوشحال بودم و به اندازه کافی اطمینان داشتم. همه 
چیز بدتر شد.« گفتم: »ببین، اگر فقط باور داشته باشی که 
اتفاق خوبی رقم خواهدخورد، اتفاقی خوبی می افتد. از تو 
می خواهم که باور کنی- واقعا باور کنی- که فردا روزی 
نام  به  داشتم  دیگری  داشت.«دوست  خواهی  عالی  بسیار 
چارلی که دقیقا معکوس بود. اگر کوهی از کود حیوانی روی 
سرش می ریخت می گفت: »هی پسر، فکرش را بکن که 
چگونه این می خواهد به گیاهان توت فرنگیم کمک کند.« 
مهم نبود که هوا چگونه بود و مهم نبود که در چه شرایطی 
است،  چگونه  روزش  که  پرسیدید  می  چارلی  از  اگر   بود، 
می گفت: »امروز بهترین روز زندگیم است.« روزی از او 
پرسیدم: »چارلی چگونه است که هر بار که تو را می بینم، آن 
روز بهترین روز زندگیت است؟« او گفت: » خب نیدو، دیروز 
برای همیشه رفته است و فردا هم هنوز مال من نیست. 
امروز تنها روزی ست که من دارم و به همین دلیل است که 

بهترین روز زندگیم است.« چارلی چند سال پیش درگذشت، 
اما اطمینان دارم پاداش او ابدی ست و هر روز در زندگیش 
بهترین روز  خواهدبود. مردم چارلی را دوست داشتند. مردم 
از باب گریزان بودند. آن ها می ترسند وقتی در نزدیکی او 
هستند، صاعقه به آن ها برخورد کند یا درختی روی آن ها 

بیفتد و ممکن است اتفاق افتد.
4.تمایلبهدوستداشتهشدن

طبیعی است که بخواهیم مردم ما را دوست بدارند. ما از دوستان 
مان قدرت و الهام می گیریم. محبت دوستی مایه دلگرمی 
ست. اما وقتی تالش می کنید که دوستی را به هر قیمتی 
به دست آورید، محصول خود را بی ارزش می کنید. در پایان 
احترامی برای خود باقی نمی گذارید و دیگران هم احترامی 
برای شما قائل نیستند. با قرار دادن استانداردهای باال و تالش 

برای رسیدن به آن ها، احترام به دست می آورید.
5.عدمرعایتادب

برخی افراد از آن طرف دیوار می افتند. آن ها حرف دیگران 
را قطع می کنند و بدون توجه به احساسات طرف مقابل، از 
آن چه که در ذهن شان می گذرد داد سخن می دهند. آن 
ها فکر می کنند که دنیا باید بر طبق برنامه آن ها پیش برود. 
 بنابراین در هر زمان که مناسب بدانند در قرار مالقات ها حاضر 
می شوند و اگر دیگران را منتظر بگذارند، شدت عمل است. در 
نظر آنان، امتیاز برای افراد ضعیف است و دیپلماسی تنها زمانی 

مفید است که ابزاری کاربردی باشد. 
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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457398126

369421857

812567439

245716398

673985214

981243765

124679583

736852941

598134672

جدول سودوکو

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری 
جهت کار نیازمندیم. 32440137

به تعدادی راننده با ماشین ترجیحا دوگانه 
برای کار در آژانس نیازمندیم.

 )بیرجند منطقه آوینی(    09394090454

به چند نفر نیروی آقا و خانم جهت کار 
در رستوران نیازمندیم

32224991 - 09150051239

فروش فوری مسکن مهر زیر فی بنگاه 
فول امکانات / قیمت 43 میلیون تومان

09382616724 

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

32311717 -09384306497

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

مرکز مکانیزه معاینه فنی ایران
یک حسابدار خانم با سابقه کاری 

استخدام می نماید. حقوق ثابت + بیمه
32338399 -09156653830

آدرس: باالتر از ترمینال، میدان قائم 
جنب آهن آالت حاجی رضایی

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

قابل توجه رستوران ها ، فروشگاه ها و ...
فروش کلی و جزیی 

انواع نبات نی دار، ساده و آبنبات 
حبیبی فر و پسران

آدرس: بیرجند - بازار 
محسن زاده - پشت بانک تجارت

09158639447

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

05632821153

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 الی 13

 32231503

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

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

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

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

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

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

شعبه 1: غذا آماده حسینیون
 پاسداران 3 ، جنب مسجد  32211000

شعبه 2: کترینگ طالئیه ، نبش قدس 2
32219011

ماه مبارک رمضان
همه روزه ساعت 17:30
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آیا سبوس را می توان خام 
مصرف کرد؟

مواد  موثرترین  و  ترین  مهم  از  یکی  سبوس 
باید  است. سبوس حتما  استفاده  مورد  غذایی 
فرآوری و تخمیر شود و سپس مورد مصرف 
انسان قرار گیرد. اگر سبوس خام مصرف شود 
حتما باید نگران این موضوع باشیم که حاوی 

سالمت  بر  شدت  به  که  است  هایی  آالینده 
مصرف کننده تاثیر دارد. امروز در صنایع غذایی 
و نانوایی ها توصیه به مصرف سبوس می شود 
دریافتی  فیبر  میزان  و  تحرک  میزان  که  چرا 
مردم کاهش یافته است و سبوس، جایگزین 
مجوز  باید  حتما  اما  است  فیبر  برای  خوبی 
وزارت بهداشت را داشته باشد. به عالوه سرانه 
مصرف مکمل ها در کشور افزایش یافته است.

افزایش وزوزگوش 
در اثر استفاده از تلفن همراه

استفاده مداوم از تلفن همراه می تواند خطر ابتال 
به وزوز گوش را افزایش دهد. افرادی که روزانه به 
طور میانگین ۱۰ دقیقه از تلفن همراه استفاده می 
کنند احتمال ۷۰ درصد بیشتر احتمال دارد گرفتار 
وزوز گوش شوند.  در حالی که سر و صدای شدید، 

تروما سر و برخی داروهای خاص در افزایش خطر 
این بیماری موثر است، اما در بسیاری موارد دالیل 
به  توجه  با  است.  نامشخص  بیماری  این  بروز 
گسترش استفاده از تلفن همراه، حتی کوچکترین 
افزایش خطر، برای بهداشت عمومی با اهمیت 
زندگی  در  موارد  برخی  در  بیماری  این  است. 
روزمره اختالل ایجاد می کند. حدود ۱۰ درصد 
جمعیت به برخی اشکال وزوز گوش مبتال هستند.

روی کاناپه نخوابید 

بیشتر مردم زمانی که احساس خستگی می کنند، 
ترجیح می دهند روی کاناپه بخوابند. اگرچه ممکن 
است رفتن تا تختخواب باعث شود دیرتر به خواب 
بروید، اما در حقیقت خواب بهتری در تختخوابتان 
خواهید داشت. احتماال تصور می کنیم خوابیدن 
روی کاناپه ساده تر از رفتن تا تختخواب است. 

این عادت تان تجدید  درباره  اما الزم است که 
نظر کنید. در واقع خوابیدن روی کاناپه نه تنها 
باعث می شود خواب مناسبی نداشته باشید، بلکه 
موجب بروز مشکالت جسمی خواهد شد. کاناپه 
برای نشستن طراحی شده است، نه خوابیدن. پس 
زمانی که سعی می کنید روی کاناپه راحت باشید، 
نامناسبی برای خواب قرار می گیرید. در حالت 

علت غش کردن چیست؟ 
  

غش کردن گاهی علت خیلی جدی ندارد، اما 
گاهی بهتر است جدی گرفته شود و می تواند 
نشانه یک مشکل مهم باشد. به طور کلی غش 
سکته  تشنج،  است:  دسته  چهار  شامل  کردن 
مغزی، سنکوپ و علل روانی که در این زمینه 
فرد وانمود به غش کردن می کند. اغلب تشنج ها 

با افت فشارهمراه است. اگرتشنج به صورت حاد، 
ناگهانی و بدون عالمت باشد، می تواند ناشی از 
سکته ساقه مغز باشد که در برخی از موارد فرد 
فرد  دایمی  سکته  در  شود.  می  هوشیار  سریع 
دادن  دست  از  و  فشار  افت  نمی شود.  هوشیار 
هوشیاری می تواند قلبی یا عروقی باشد بنابراین 
اگر منشا قلبی داشته باشد به ویژه در افرادی با 
سن باال و به صورت تکرار شونده، خطرناک است.

این دمنوش  گیاهی را امتحان کنید

قند  کنترل  برای  ادویه  این  دارچین:  دمنوش 
خون بسیار مفید است و آن را در حالت متعادل 
قرار می دهد. دارچین حتی می تواند اشتیاق به 
مصرف شکر را بسیار کم کند و همچنین برای 
حال روحی بسیار خوب است. می توانید همراه با 
چای سیاه، آن را دم کنید و یا خود دارچین را به 

تنهایی در آب جوش ریخته، دم کرده و مصرف 
آرام  بسیار  گیاهی  بابونه  بابونه:  دمنوش  کنید. 
بخش است و مصرف آن در شب، خواب آرام 
و راحتی برایتان فراهم می کند. آن تقویت کننده 
سیستم ایمنی بدن است و به هضم غذا کمک 
می کند. بابونه با آرام کردن عصب ها می تواند از 
دردهای معده بکاهد. کمی گل بابونه را درون آب 
جوش در یک قوری چینی بریزید و دم کنید.

یادداشت

حاشیه ای بر همایش  نکوداشت 
خاندان راشد محصل

*عصمت محمودی

برپایی همایش نکوداشت و مراسم تجلیل و بزرگذاشت در واقع تکریم 
یک سبک زندگی و به نوعی  تبیین مبانی تقرب و توفیق و پاسداشت 
یک تالش هدفمند و موفق است. تجلیل از شخصیت هایی چون راشد 
محصل ها عین امر به معروف و تفسیر جهاد اکبر و رویارویی با منیت و 
خودکامگی و مصداق کامل حرمت گذاری به اندیشه و فعل فرزندان خلف 
ایران زمین است که با تاسی به اولیا و انبیا حرمت ِترکش آرش را به جان 
حفاظت می کنند. ما برای معرفی بینش و نگرش مان به نسل جوان بیش 
از شعار و بیلبورد و سخنرانی نیازمند برنامه هایی از این دست هستیم. باید 
راشدها معرفی شوند تا چراغ راه محصل ها باشند. این چنین توفیقی  در یک 
خاندان بیش از هرچیز موید این واقعیت است که خاندان راشد محصل از 
سرچشمه ی حالل  ارتزاق نموده و این مهم ره توشه ای است که در سفر 
توفیق جایگزینی ندارد. این درس سبک زندگی است.  صیانت و حفظ یک 
جایگاه علمی و اجتماعی شاید به مراتب مشکل تر از کسب و اخذ مدارک و 
مدارج عالیه ی علمی و دانشگاهی باشد و تبلور این ارزش در اینگونه همایش 
ها، یعنی تکریِم خویشتن داری  و مراقبِت لحظه به لحظه از فکر و فعل و 

اندیشه؛  و باز هم درس زندگی است.   
دانشمند شدن و همزمان در قلب هم قطاران و همکاران، عزیز بودن و در 
جمع همشهریها، صمیمی ماندن ؛ یعنی وصل به ریشه ماندن و اصالت. و« 
باز تعریف » این مهم باز هم نیاز جامعه ی امروز است. جامعه ای که متاسفانه 
تحت تاثیر پدیده ی نوکیسگی؛  در معرض استرس و اضطراب حاد است. 
اینگونه  همایش ها  یعنی قرائت انشای »علم بهتر است یا ثروت؟«یعنی 
دانش آموزان عزیز خراسان جنوبی! یعنی دانشجویان عزیز خراسان جنوبی!، 
بهشت را به بها می دهند. و از نگاهی دیگر تکریم بزرگان علم و دانایی در 
حقیقت حفظ و صیانت از هویت و عناصر فرهنگ و تمدن این سرزمین و 
به عبارتی  مسلح شدن در برابر تهاجم فرهنگی است. شخصیت هایی چون 
خاندان راشد محصل به عنوان سرمایه های نمادین که عالوه بر اعتماد 
مردم، احترام، افتخار، عزت و شهرت نیز دارند می توانند کانون همگرایی 
اقشار مختلف جامعه باشند. در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی، گاهی تکثر 
آرا مایه تفٌرق و تفٌرد می شود و شخصیت هایی که مصداق سرمایه ی 
نمادین هستند می توانند محور همگرایی و توافق باشند. بسیاری از بحران 
های اجتماعی و سیاسی با حضور سرمایه های نمادین بسیار مسالمت آمیز 
و سالم مدیریت می شود. و خوب می دانید که عالوه بر اشخاص، ابنیه های  
فرهنگی و هنری و برخی سن و آیین مردمی نیز می توانند در قالب سرمایه 
ی نمادین رونق بخش فضای اجتماعی و اقتصادی یک کشورباشند.  و 
مایه بسی افتخار است که خاک خراسان جنوبی خاستگاه ناب ترین هاست. 
چشم نرگس و طالی زعفران و لعل انار و ٌدرِ زرشک. شکوهی و گنجی 
و معتمدنژاد و باللی و فرزان و تهامی و آیتی و عارفی و بسیارند...  تا راشد 
محصل . فرزندان عزیز خراسان جنوبی میراث داران خلف این پدران باشید. 

یادداشت
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 داده نما

نکته بسیار مهمی که در خصوص سالمت بانوان الزم به ذکر است، 
 LD استفاده خودسرانه از داروهای ضد بارداری ترکیبی مانند
جهت قطع خونریزی دوران قاعدگی و به منظور کامل کردن روزه 
در ماه رمضان می باشد. مصرف قرص های ضد بارداری ترکیبی 
به روشی که منجر به قطع قاعدگی شود، عالوه بر این که چرخه 
هورمونی مصرف کننده دارو را مختل خواهد کرد، تبعات خطرناکی 
مانند اشکاالت انعقادی و ایجاد لخته در عروق اندام های تحتانی 

و حتی عروق مغزی به دنبال خواهد داشت. خصوصا که این امر با 
کاهش مصرف مایعات ممکن است تشدید شود. شیوع این عارضه 
با افزایش سن افزایش می یابد. در مورد بانوان باالی 35 سال، 
افراد دچار اضافه وزن و سابقه ترومبوز و یا افرادی که سیگاری 
هستند توصیه می شود قبل از مصرف این داروها با پزشک معالج 
و یا داروساز مشورت شود. مرکز اطالع رسانی داروها  و سموم 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- تلفن 1490

هشدار در مورد مصرف قرص های جلوگیری از بارداری در ماه رمضان

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تاالر و رستوران
 برادران کریم آماده پذیرایی از همشهریان عزیز می باشد
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  موزه های خراسان جنوبی رتبه برتر کشور

صدا و سیما-موزه های خراسان جنوبی، رتبه برتر کشوری را کسب کرد. یازدهمین آیین انتخاب موزه های برتر کشور ۳۱ اردیبهشت امسال به مناسبت گرامیداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی 
با حضور جمعی زیادی از فعاالن حوزه موزه و میراث فرهنگی در خانه هنرمندان تهران برگزار شد.مسئول موزه های استان گفت: هیئت داوران کمیته ملی موزه های ایران بر اساس قضاوت و آرای شان، 
موزه های مجموعه فرهنگی و تاریخی باغ اکبریه بیرجند را در شاخص های “آموزش” و “حفاظت و نگهداری” حائز رتبه برتر کشور انتخاب و در یازدهمین آیین موزه های برتر کشور مورد تقدیر قرار دادند.

*محفل انس با قرآن در مجمع قاریان استان هر شب 
از ساعت 2۱ الی 22 با حضور مردم برگزار می شود.

*حجت االسالم جعفری، نماینده ولی فقیه در دانشگاه 
بیرجند اظهار کرد: با توجه به تعطیلی دانشگاه در ایام 
اعتکاف ماه رجب برای برگزاری اعتکاف در مسجد 

دانشگاه بیرجند در ماه رمضان برنامه ریزی کرده ایم.
*مسئول دارالقرآن تبلیغات اسالمی استان گفت:طرح 
“بینات 2۱” با موضوع تفسیر سوره قصص در خراسان 

جنوبی اجرا می شود.
*مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان 
گفت: مبارزه با سن گندم در سال زراعی جاری در 

هزار و ۳08 هکتار از اراضی کشاورزی انجام شد.
*رئیس اتحادیه نانوایان بیرجند گفت: این اتحادیه 
ناصری  شهید  شهرک  در  نانوایی  اندازی  راه  از 

بیرجند استقبال می کند.
*مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
گفت: ساماندهی شئون مذهبی و فرهنگی از طریق 

سمن های جوانان سهل تر و تأثیرگذارتر است.
*مدیر بهزیستی از اطعام چهار هزار مددجو زیر پوشش 

این نهاد در ایام ماه مبارک رمضان امسال خبر داد.
آغاز  از  بشرویه  تاریخی  بافت  پایگاه  *سرپرست 
طرح ساماندهی، بهسازی و احیای پایین محله بافت 

تاریخی بشرویه خبر داد.
*رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی گفت: 
موفق  فردوس  در  شرق  فرادیس  کاوش  شرکت 
به اخذ موافقت اولیه تولید بنتونیت قابل مصرف در 

خوراک دام، طیور و آبزیان در استان شد.
سیل اخیر بندهای خاکی برخی روستاهای بخش 

دستگردان طبس را سیراب کرد.
*کامیون داران استان، با حضور در مقابل انجمن باربری 
و حمل و نقل استان ، از مسئوالن خواستند نرخ حمل 

بار را افزایش دهند.
*مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: سیل و 
تگرگ 6۱ میلیارد تومان خسارت به محصوالت باغی 

و زراعی و تأسیسات زیربنایی و روبنایی خسارت زد.
*سید احمد للهی به عنوان مدیر آموزش و پرورش 

قاینات معرفی شد.
*رئیس شورای اسالمی آیسک با بیان اینکه افرادی 
برای سرمایه گذاری در ناحیه صنعتی آیسک اعالم 
آمادگی کرده اند خواستار تسریع در ایجاد زیرساخت 

های الزم در این ناحیه شد.

اخبار کوتاه

گروه خبر- استاندار گفت: سرمایه گذار هیچ وقت 
معطل نمی ماند و سرمایه گذاران حوزه معدن 
باید با آسان ترین شرایط ممکن جذب شوند. 
مروج الشریعه شامگاه دوشنبه در نشست شورای 
معادن استان  افزود: استان های دیگر بهترین 
سرمایه گذاران را جذب می کنند اما در نهبندان، 
ظرفیت سیلیس قبل از بهره برداری متوقف می 
شود. وی گفت: یک کارخانه بزرگ تولید جام و 
شیشه در نهبندان خالی است و برنامه ریزی ها 
باید به گونه ای باشد که مدیرکل منابع طبیعی 
خودش به دنبال سرمایه گذار برود. مقام عالی 
دولت در استان تصریح کرد: اگر سرمایه گذار با 
قد و قامت وارد شود، ده ها هکتار زمین را در بعد 

فضای سبز آماده و آباد می کند.

 استان با هم افزایی همه دستگاه ها 
رشد می کند

وي اظهار کرد: استان با همکاري و هم افزایي 
همه دستگاه ها رشد مي کند و هر جا کاري انجام 
شده با همکاري بوده، در استان هاي کوچک 
و  دارد  وجود  معضل  کافي  اندازه  به  و محروم 
دستگاه ها باید نگاه  همکاري با یکدیگر داشته 
باشند. مروج الشریعه گفت: هماهنگی ها در حوزه 
تفکرات بنیادی و نرم افزاری باید بهتر شکل گیرد 
و اگر در دیگر استان های کشور معادن مشابه این 
استان فعال هستند بحث رکود بازار دلیل مناسبی 
برای توقف فعالیت ها در این حوزه نیست. وی 
افزود: توقف فعالیت های معدن برای یک استان، 
شاخص خوبی نیست و این توقف صرفا مربوط 
به شرایط اضطرار و خاص است. وی اظهار کرد: 
توقف معادن به دلیل رکود بازار و مسائلی از این 
دست در خراسان جنوبی مناسب نیست بلکه باید 
بررسی شود که به چه شکل می توان مشکل 
با  بیان کرد:  سرمایه گذار را رفع کرد. استاندا 
وجود 2.6 میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی کشف 

شده یا در حال اکتشاف تکمیلی در استان هنوز 
نتوانسته نقش موتور محرکه توسعه استان را که 
باالترین مزیت آن معدن است به دست گیرد.

سرمایه  مشکالت  که  شد  این  خواهان  وی 
گذاران معدنی در ستاد تسهیل بررسی شود و در 
ارائه امکانات، معادن و صنایع معدنی در اولویت 
باشند.مروج الشریعه گفت: در نهبندان که محروم 
معدنی  های  ظرفیت  لحاظ  از  و  نقطه  ترین 
زرخیزترین نقطه استان است، رای به تعطیلی 
چند واحد معدنی داده شد و این نشان می دهد 

که برنامه ریزی در این بخش مناسب نیست.وی 
گفت: اگر سرمایه گذار با قد و قامتی وارد استان 
نشود و سرمایه گذار با بی مهری مواجه شود، خام 
فروشی و استخراج ادامه پیدا کرده و بیغوله های 

باقی مانده آن نصیب منابع طبیعی خواهد شد.

 تجدیدنظر در قانون الزم است
وی تجدیدنظر در قانون را الزم دانست و افزود: 
باید بررسی شود که چه چیز برای کشور مهم 

است و اگر سرمایه گذار متعهد شد درخت ممنوع 
القطع بنه را با روش های علمی به ازای قطع آن 
در مکان دیگر با مشورت منابع طبیعی گسترش 
دهد باید با او همکاری شود. وی اضافه کرد: 
کسی که امروز معدن دستش باشد به بهانه های 
واهی آن را تعطیل نمی کند و اگر فردی چنین 

کاری کرد سرمایه گذار مناسبی نیست.
مروج الشریعه گفت: وقتی سرمایه گذار با مشکل 
منابع طبیعی مواجه می شود، مسئوالن اداره کل 
منابع طبیعی با بهره گیری از قانون و با نگاه 

رفع مشکل، کمیته تعاملی خود را گسترش دهند.
وی تصریح کرد: گونه های گیاهی نادر و باارزش 
برای استان مهم است اما با مشارکت سرمایه گذار 
عرصه ها را شناسایی و گسترش دهید تا سرمایه 
گذار به یک محیط بان تبدیل شود.استاندار گفت: 
از سرمایه گذار خواسته شود اگر عرصه ای تخریب 
شود به جای آن در بخش دیگری جایگزین شود 
و با همکاری سرمایه گذار بخش خصوصی را وادار 
کنید که در تولید عرصه فضای سبز مشارکت کند. 

پروانه بهره برداری معدن 
در استان صادر شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: 
در سال گذشته 6۳ پروانه بهره برداری در استان 
صادر شده است که در این زمینه رتبه نخست 
کشوری را داریم. شهرکی در این نشست افزود: 
این استان جزو پنج استان معدنی کشور است و به 
لحاظ داشتن تعداد معادن، رتبه چهارم کشوری را 
دارد. وی اظهار کرد: 2 میلیارد و 600 میلیون تن 
ذخایر قطعی شناسایی شده در استان وجود دارد.

وی ادامه داد: توسعه اکتشاف گسترده از طریق 
پهنه های اکتشافی و واگذاری به شرکت های 
بزرگ معدنی با تمرکز بر اکتشاف سیستماتیک 
از اقدامات مهم این سازمان در سال گذشته بوده 
است. شهرکی گفت: اعمال سیاست های حمایتی 
از بهره برداران معادن، مطالعات ژئوفیزیک هوایی 
در وسعت تقریبی 57 هزار کیلومتر مربع، اتمام 
عملیات اکتشاف در پهنه نوار مرزی، شناسایی 
۱۱ محدوده و منطقه مستعد در پهنه نوار مرزی از 

دیگر اقدامات این سازمان در سال قبل بوده است.
وی تمرکز بر سنگ های قیمتی و حمایت از 
توسعه صنعت فرآوری آن در استان با واگذاری 
محدوده مستعد در قالب برگزاری مزایده محدوده 
و تامین تجهیزات سنگ تراشی را از جمله سیاست 
های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در 
سال جاری ذکر کرد.وی ادامه داد: 70 میلیون یورو 
تسهیالت فاینانس چین برای اجرای طرح توسعه 
معادن زغال سنگ در محدوده پرورده طبس به 
منظور افزایش استخراج به میزان 750 هزار تن 
به تصویب رسیده و عملیات اکتشاف مس چاه 
پلوند فردوس در سال گذشته با سرمایه گذاری 2۳ 

میلیارد ریال آغاز و در حال تجهیز است.
اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
سال  در  گفت:  جلسه  این  در  هم  استانداری 
قبل مکاتبه بعضی از معدن داران با شخص 
سخت  های  نگاه  خصوص  در  استاندار 
گیرانه و سلیقه ای اداره کل منابع طبیعی در 
خصوص پاسخ گویی به استعالم ها را داشتیم. 
موهبتی افزود: در این بخش مکاتبه ای را با 
 دستگاه های اجرایی انجام دادیم و با تشکیل

جلسه ای فرآیند استعالم در منابع طبیعی بررسی 
می شود.وی بیان کرد: در بخش موانع برخورد 
با درختار قیچ، بنه و... هم مقرر شد کمیته فنی 
موضوع را مورد بررسی قرار دهد.موهبتی گفت: 
فلوچارتی  معدنی  محدوده  ثبت  فرآیند  برای 
مشخص شد، منابع طبیعی استان طی نامه ای 
این بحث را در حوزه اختیارات کمیته نظارت 
تشخیص داد و در خصوص دستورالعمل سازمان 

هم واگذاری عرصه بیشه زار ممنوع است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هم در این 
جلسه گفت: در بازه زمانی سال های 90 تا 96، سه 
هزار و 608 مورد استعالم در زمینه معادن داشتیم 
که به هزار و 50۳ مورد آن پاسخ مثبت داده شده و 
42۳ مورد آن نیز مربوط به سال گذشته بوده است.

اولین برد تیم والیبال 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

شهرداری در مسابقات جام رمضان

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
بیرجند گفت: تیم والیبال این سازمان در مسابقات جام 
رمضان کارکنان دولت اولین برد خود را کسب کرد.

قالسی مود  دوشنبه شب در محل مسابقات افزود: 
این دوره از مسابقات که با حضور 8 تیم در 2 گروه و در 
محل سالن اداره راهداران برگزار می شود تیم سازمان 
در مقابل تیم اداره کل راه و شهرسازی با نتیجه 2 بر 

صفر، برنده مسابقه گردید.

ایجاد سامانه نشاط برای شهروندان

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
بیرجند گفت: در تعامل با اداره کل ورزش و جوانان 
استان، سامانه نشاط برای شهروندان ایجاد می شود. 
وی عنوان کرد: برای دستیابی به یک جامعۀ سالم، 
بانشاط و ورزشکار نیاز است که سایر دستگاه  ها نیز به 

این مقوله توجه جدی داشته باشند.

حضور دو اسکواش باز بیرجندی 
در رقابت های بین المللی

دو اسکواش باز بیرجندی در مسابقات بین المللی 
و  فرزاد حق خواه  آقایان  کنند.  مالزی شرکت می 
سید احسان خراشادی زاده دو اسکواش باز بیرجندی 
با حضور در تیم ملی ایران در بخش انفرادی مسابقات 
بین المللی مالزی شرکت می کنند. قرار است این 

رقابت ها 4 تا ۱0 تیر ماه در مالزی برگزار شود.

 افتتاح طرح ملی سبک زندگی جهادی 
تسنیم-مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس خراسان جنوبی از اجرای 40 برنامه در 
استان همزمان با سالروز فتح خرمشهر خبر داد 
و گفت: یکی از این برنامه ها افتتاح طرح ملی 
سبک زندگی جهادی همزمان با سراسر کشور 
است. فخر، صبح دیروز در نشست خبری اظهار 
کرد: سوم خرداد یکی از مقاطع بسیار پر افتخار و 

تاثیرگذار در دوران 8 ساله دفاع مقدس است. وی 
گفت: تعدادی از رزمندگان استان خراسان جنوبی 
نیز در عملیات فتح خرمشهر نقش گسترده ای 
داشتند و در آن زمان عالوه بر نیروهایی که از 
شهرستان های مختلف در عملیات بیت المقدس 
حضور داشتند از خراسان جنوبی نیز ۳ گردان به 
فرماندهی شهید رجبعلی آهنی، شهید محمد 

آخوندی  محمدجواد  شهید  و  فایده  حسین 
ارزنده  نقش  که  داشتند  حضور  عملیات  در 
داشتند.وی  عملیات  این  در  را  تاثیرگذاری  و 
خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت عملیات فتح 
خرمشهر اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس نیز برنامه هایی را پیش بینی کرده که 
طی سه روز این برنامه ها در سطح استان اجرایی 

می شود. مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  مقدس  دفاع 
سوم خردادماه همزمان با سراسر کشور ساعت 
استان  پیروزی در  و  بانگ مقاومت  ۱۱ صبح 
نواخته می شود از اجرای 40 برنامه در زمینه فتح 
خرمشهر خبر داد و یادآور شد: اداره کل حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس امسال طبق 

فرمایش رهبری شعار “ما توانستیم” را مدنظر 
قرار داده است. وی از افتتاح طرح ملی سبک 
زندگی جهادی در روز شنبه 5 خرداد ماه خبر داد 
و بیان کرد: این طرح یک طرح کشوری است 
که از 5 خرداد آغاز می شود و با حضور اساتید 
کشوری به صورت ویدئو کنفرانس در سراسر 
کشور همزمان شروع و برنامه ریزی خواهد شد.

برنا- هم اکنون ۱0 میلیون خّیر در طرح های 
محسنین  شفا،  ایتام، صدقات،  اکرام  مختلف 

امداد همکاری می کنند.معاون  با کمیته   ... و 
امداد در  توسعه مشارکت های مردمی کمیته 

در  حضور  با  جنوبی  خراسان  استان  به  سفر 
برنامه های  تشریح  به  رسانه  اصحاب  جمع 
حوزه مشارکت های مردمی این نهاد پرداخت.

ذوالفقاری، معاون مشارکت های مردمی کمیته 
امداد در نشست خبری گفت: خیران بزرگ ترین 
هم اکنون ۱0  و  هستند  امداد  کمیته  سرمایه 
صدقات،  مختلف  طرح های  در  خیر  میلیون 
امداد همکاری  با کمیته   ... و  شفا، محسنین 
دریافت  اینکه  بیان  با  ذوالفقاری  می کنند. 
کمک های مردمی به نیازمندان محدود به کاال 
و منابع مالی نمی شود، افزود: خیران می توانند با 
توجه به تخصصی که دارند،کمک های خود را 

به صورت خدمات مرتبط با توانایی و تخصص 
اعتماد  افزایش  وی  کنند.  ارائه  نیازمندان  به 
عمومی را موجب افزایش کمک های مردمی 
به کمیته امداد عنوان کرد و افزود: بی شک هر 
چه میزان کمک های مردمی به کمیته امداد 
افزایش یابد، مشکالت بیشتری از نیازمندان 
مشارکت های  توسعه  شد.معاون  خواهد  رفع 
مردمی کمیته امداد در ادامه به طرح اکرام ایتام 
و محسنین اشاره کرد و افزود: هم اکنون ۱80 
هزار یتیم و ۱50 هزار فرزند طرح محسنین تحت 
حمایت کمیته امداد هستند و حامیان ماهیانه 
می کنند.  پرداخت  ایتام  به حساب  را  مبالغی 

ذوالفقاری گفت: بر اساس بررسی های انجام  
شده، بسیاری از مراجعه کنندگان به کمیته امداد 
از موسسات خیریه نیز خدمات دریافت می کنند 
افزایی هر  و هم  تعامل  برای  در سال 97  و 
چه بیشتر با موسسات خیریه ۳6 میلیارد تومان 
با محوریت مددجویان مشترک در نظر گرفته 
 شده است.معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد با تأکید بر استفاده از شیوه های 
الکترونیکی برای جذب مشارکت های مردمی 
گفت: این طرح با هدف جلوگیری از سوءاستفاده 
از صندوق های صدقه، کاهش هزینه ها و تسریع در 

جمع آوری کمک ها  اجرا می شود.

سرمایه گذار معطل نمی ماند

صدور 206 سند مالکیت روستایی 
در خراسان جنوبی

206 جلد سند مالکیت روستایی از آغاز امسال تاکنون 
در خراسان جنوبی صادر و تحویل روستائیان شد.معاون 
عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
در گفتگو با صدا و سیما گفت: از این تعداد ۳9 جلد 
سند در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و ۱67 
جلد در روستاها با مشارکت بنیاد ثبت اسناد استان 
صادر شد. تنها افزود: امسال صدور 2 هزار و 500 جلد 
سند روستایی در برنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
قرار دارد. معاون عمران روستایی بنیاد مسکن  افزود: 
مراحل صدور سند مالکیت حداکثر 6 ماه طول می 
کشد وکارشناسان بنیاد مسکن انقالب اسالمی پس 
از آماده شدن سند در منازل تحویل متقاضی می شود.
تنها گفت: این اسناد با هدف ساماندهی مالکیت در 
روستاها و حمایت از روستائیان برای برخورداری از 

وثیقه ای معتبر صادر می شود.

 پروژه های بهسازی فرودگاه بیرجند در 
راستای تکریم ارباب رجوع اجرایی شد

خراسان  استان  فرودگاه های  کل  مدیر  تسنیم- 
مقابل  بهسازی محوطه  عملیات  آغاز  از  جنوبی  
ترمینال و کانال تاسیساتی آدم رو فرودگاه بیرجند 
در راستای تکریم ارباب رجوع و با توجه به نزدیکی 
به عملیات پروازهای حج تمتع از فرودگاه بیرجند 
خبر داد و افزود: پروژه بهسازی محوطه با مساحتی 
بیش از ۱0 هزار مترمربع به منظور ارائه تسهیالت 

و دسترسی سریع و آسان در حال انجام است.

  200 رشته قنات  استان جان می گیرد

مهر-رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از 
احیا و مرمت 200 رشته قنات استان تا پایان سال مالی 
جاری خبر داد. ولی پور مطلق  با اشاره به تخصیص 
95 درصدی این اعتبارات از ابتدای سال مالی جاری 
تاکنون، بیان کرد: با اختصاص این اعتبارات احیا و 
مرمت ۱00 رشته قنات استان در دستور کار قرار گرفته 

که تا پایان سال مالی جاری به اتمام می رسد.

تکمیل مرحله نخست
 نمایشگاه بین المللی بیرجند

صدا و سیما- مدیر عامل نمایشگاه های بین المللی 
المللی  بین  نمایشگاه  مرحله نخست  استان گفت: 
شامل 5 هزار و 800 مترمربع سالن نمایشگاهی و 
200 متر مربع ساختمان اداری است. دررودی افزود: 
حفر یک حلقه چاه عمیق ، روشنایی و برق رسانی، 
خرید پارتیشن، تسطیح و آسفالت پارکینگ و بلوار از 
اقدامات بعدی فاز یک است که برای اجرای آن 2.5 
میلیارد تومان نیاز است. وی با اشاره به اینکه نمایشگاه 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال اجراست، 
گفت: مرحله دوم وسوم نمایشگاه بین المللی بیرجند نیز 
۱5 هزار متر مربع مساحت دارد که در صورت تأمین 
اعتبار برای ساخت، تکمیل و تجهیز آن، جوابگوی 
افق 50 ساله استان خواهد بود. مدیر عامل نمایشگاه 
 های بین المللی استان با بیان اینکه وجود نمایشگاه

بین المللی گامی مهم برای رونق سرمایه گذاری و توسعه 
استان به دلیل حضور سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و 
صنعتگران داخلی و خارجی است، از استاندار خواست 
اعتبارات مورد نیاز برای تجهیز این طرح را پیگیری 
به مساحت 20  زمینی  در  کند.این طرح   تأمین  و 
هکتار در نزدیکی شهرک بعثت بیرجند اجرا می شود.

6۹7 روستای  استان 
به اینترنت پرسرعت مجهز می شود

فناوری اطالعات گفت: 697  و  ارتباطات  مدیرکل 
روستای خراسان جنوبی تا پایان سال جاری به شبکه 
اینترنت پر سرعت مجهز می شود. به گزارش مهر 
دلگیر اظهارکرد: با عقد قرارداد با بخش خصوصی 
از دی ماه سال گذشته تاکنون 4۱۳  موفق شدیم 
روستا را به اینترنت پر سرعت مجهز کنیم. وی اظهار 
کرد: اعتبارهزینه شده برای این تعداد از روستاها چهار 
میلیارد و 750 میلیون تومان بوده که اینترنت آن از 
نوع بی سیم نسل 4 است. وی ادامه داد: همچنین در 
این مدت 80 روستای استان نیز از تلفن ثابت بهره مند 
شدند که با توجه با ادامه کار شرکتی که با آنها قرار داد 
داریم تا پایان سال تعداد این روستا ها افزوده خواهد 
شد.وی از اجرای دو طرح دیگر زیرساخت ارتباطی در 
استان خبر داد و گفت: در راستای تفاهم نامه هایی که 
سال گذشته بین شرکت های آتی و آی سی تی با این 
شرکت به امضا رسیده است مقرر شد در شهرستانهای 
شود. اجرا  نوری  فیبر  کیلومتر  بیرجند 95  و  قاین 

می توان در هر جایگاهی 
به امام رضا )علیه السالم( خدمت کرد

نماینده ولی فقیه گفت: می توان از حریم عشق به امام 
رضا )ع( پیام داد و در هر جایگاهی به ایشان خدمت کرد.
به گزارش ایرنا حجت االسالم عبادی عصر دوشنبه 
اگرچه  افزود:  استان  رضوی  یاران  خادم  جمع  در 

فاصله ما زیاد است اما اگر عشق به ائمه در وجود 
وی  نمود.  کوتاه  را  فاصله  این  توان  می  باشد  ما 
بیان کرد: با شرایطی که در حال حاضر به وجود 
آمده امور به دست افراد امین افتاده و فرصت های 
خدمت به امام رضا )ع( زیاد است.امام جمعه بیرجند 
گفت:  )ع(  رضا  امام  کرامات  از  خاطراتی  بیان  با 
همواره برکات این امام همام به شیعیان رسیده و 
هر شخصی با هر زبانی که با ایشان سخن گوید 
پاسخ را می شنود. سرپرست دفتر نمایندگی آستان 
به  اشاره  با  نیز  جنوبی  خراسان  در  رضوی  قدس 
فعالیت های یک ساله این نمایندگی گفت: طرح 
می  دنبال  را  مختلفی  اهداف  رضوی  یاران  خادم 
کند که شناسایی و اعزام زیارت اولی ها به مشهد 
مقدس، محرومیت زدایی، اردوهای جهادی، سالمت 
 و درمان از جمله این اهداف است.حجت االسالم 
سلم آبادی در خصوص طرح زائر اولی اظهار کرد: 
تاکنون بیش از 6 هزار زیارت اولی به حرم مطهر 
زائران  اینکه  بیان  با  وی  اند.  شده  اعزام  رضوی 
اعزامی سه روز در مشهد مقدس اقامت دارند، گفت: 
حرم شناسی و آموزش مسائل زیارت از جمله برنامه 
هایی است که برای این زائران در مدت اقامت تدارک 
دیده می شود. وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 
یکهزار و 700 خادم یار از این استان در سایت آستان 
قدس ثبت نام کرده اند، گفت: این خادم یاران هفته 
ای 6 ساعت را به نام امام رضا )ع( مشغول خدمت 
به محرومان هستند. سرپرست دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی  تصریح کرد: تاکنون 450 نفر از این 
افراد گزینش شده اند تا پس از آموزش های الزم 

برای خدمت در حرم مشرف شوند.

تازه های ورزشی استان

استاندار در نشست شورای معادن استان  :
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مشارکت 10 میلیون خیّر در طرح های کمیته امداد 

گالیه نانوای بیرجندی از بی کیفیتی آرد

نان غیر انسانی
همشهری  نانوای  عبدالهی؛  بهروز  کاری- 
نانوایی است  که سال های متمادی در کار 
دست  در  با  اردیبهشت  روزهای  از  یکی  در 
داشتن دو قرص  نان و با  لباس نانوایی به 
دفتر روزنامه آوا آمد تا گالیه خود را به گوش 
مسئوالن برساند. وی با بیان اینکه مردم از ما 
انتظار دارند نان باکیفیت به آنها بدهیم، افزود: 
ولی به جرات می گویم  آردی که در نانوایی 
انسانی  استفاده  برای  شود  می  استفاده  ها 

اصال مناسب نیست! 
وی افزود: اعتراض من صدای همه نانوایان 
کسی  گوش  به  ما  چرا صدای  است،   شهر 
نمی رسد؟ عبدالهی با بیان اینکه همه ساله 
آب  و  گاز  و  برق  بهای  و  مغازه  بهای  اجاره 
به  نان  کیفیت  کرد:  اظهار  شود،  می  زیاد 
پیشنهاد   آرد و خمیر بستگی داشته که  نوع 
ها  نانوایی  به  مرغوبی  آرد  ابتدا  کنم  می 

داد:  ادامه  بیرجندی  نانوای  شود.این   عرضه 
در نانوایی من )خیابان جمهوری( که از قدیمی 
ترین نانوایی های شهر است، 8 نفر کار می 
کنند ولی متاسفانه با این نان بی کیفیت که 
دلیل اصلی آن آرد نامرغوب است همکاران 
آیند.وی  برنمی  زندگی  مخارج  پس  از 
گالیه  که  هم  زمانی  کند:  می  تاسف  ابراز 
 ۱۱0 به  تهدید  را  ما  کنیم  می  شکایتی  و 
می  قانون  اعمال  گویند  می  و  کنند  می 
شوید!اکبر مرادی؛ رئیس اتحادیه نانوایان  در 
پاسخ به خبرنگارآوا گفت: کیفیت نان درجه 
بندی نیست تصمیم گیری در این خصوص 
برنامه خاصی  معموال کشوری است و فعال 
در این باره وجود ندارد.مرادی افزود: نانوایی 
در  دهند  قرار  مدنظر  را  نان  کیفیت  باید  ها 
غیر این صورت مشتری خود را از دست می 
دهند. وی گفت: متاسفانه روی کیفیت آرد و 

نان کاری انجام نشده است و نانوایان بیشترین 
ضرر و زیان را از این قضیه می برند. مرادی با 
اشاره به قیمت کنونی نان بیان کرد: نرخ نان بر 

اساس وزن چانه و خمیر بوده و در هر نانوایی 
نیز نصب و مصوب شده است. وی یادآور شد: 
قرار شده با اداره غله جلسه ای گذاشته شود و 

آردی که وارد استان می شود با آرد مرغوب تر 
ترکیب شود و در اختیار نانوایان قرار گیرد که 

امیدواریم این موضوع زودتر اجرا شود. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول ۱۳97
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند 

   شناسه ملی: 1۰3۶۰۰۰3553 و شماره ثبت: 52  تاریخ انتشار: 97/3/2  شماره انتشار: 97/12
به اطالع کلیه اعضای شرکت )شاغل و بازنشسته( )ساکن یا شاغل در شهرستان های بیرجند ، خوسف ، سربیشه 
و در میان ( می رساند: مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( چهار شنبه در تاریخ ۱397/3/23 ساعت ۱۸ 
در محل سالن اداره آموزش و پرورش بیرجند )ابتدای سجادشهر( برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود 
راس روز و ساعت مقرر در جلسه مذکور برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات جلسه اصالتا یا وکالتا حضور به 
هم رسانند. توصیه مهم : همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه و دفترچه عضویت الزامی است . آن دسته از 
اعضایي که به هر دلیلی خود نمی توانند در جلسه حضور یابند به همراه وکیل خود شخصا با ارائه کارت شناسایی 
معتبر به دفتر شرکت در ساعت اداری )۸ الی ۱4( مراجعه نموده و برای دریافت وکالت نامه رسمی ظرف مدت 
یک هفته از تاریخ انتشار آگهی اقدام نمایند . حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و غیر عضو یک رای می باشد. 
بدیهی است وکالت نامه های دست نویس با فرم وکالت بدون مهر و شماره ثبت دفتر شرکت فاقد اعتبار است. 
متقاضیان سمت بازرسی برای سال مالی۱397 ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی برای ثبت نام و تکمیل 
پرونده با ارائه اصل مدارک )شناسنامه - کارت ملی- یک قطعه عکس 4*3 - حکم کارگزینی برای شاغلین و عدم 
سوء پیشینه برای بازنشستگان( در ساعت اداری به آدرس دفتر شرکت )پاسداران ۱۸( مراجعه فرمایند. )ثبت نام 
بازرسی و تعیین وکالت بعد از تاریخ اعالم شده پذیرفته نخواهد شد( دستور جلسه : ۱. استماع گزارش هینت 
مدیره و بازرسان 2- طرح و تصویب صورت های مالی ۱39۶ )ترازنامه - عملکرد سود و زیان سال مالی ۱39۶( 3. 
طرح و تصویب لیست بودجه پیشنهادی برای سال مالی ۱397 4- تعیین میزان استرداد سهام در سال مالی ۱397  
5- طرح و تصویب واگذاری به صورت اجاره ساختمان اصلی شماره یک شرکت واقع در خیابان قدس به اشخاص 

حقیقی یا حقوقی ۶-  انتخاب بازرسین برای سال مالی ۱397 )3 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل(
هیئت مدیره

صبا میرصادقی 
مقام اول شهرستان

 تک نوازی 

دانش آموزان عزیز این موفقیت ها که حاصل تالش شبانه روزی شما  و حمایت های دلسوزانه دبیران و اولیای محترم تان می باشد را صمیمانه تبریک گفته و از درگاه خداوند 
متعال موفقیت های روزافزون شما را خواهانیم. همچنین موفقیت های دبیران سخت کوش این آموزشگاه را نیز ارج نهاده و به این بزرگواران تبریک عرض می نماییم.

بی بی نرگس ذوالفقاری مقام اول استان در فراخوان طراحی آموزشی درس ادبیات و کسب مقام دوم استان آزمون آنالین ادبیات
سرکار خانم شهین دخت مخملباف مقام اول استان در فراخوان طراحی آموزشی درس ادبیات  سرکار خانم مریم طالبی  مقام دوم استان در فراخوان تهیه متن های خالقانه عربی

سرکار خانم سارا کرمانی ، سرکار خانم زهرا حسامی رتبه دوم استان و اول شهرستان در مسابقه کشوری طراحی سواالت زبان انگلیسی
سرکار خانم مرجان مردانی، لیال صحراکار رتبه سوم شهرستان در جشنواره الگوهای برتر تدریس درس تربیت بدنی

مدیریت و هیئت امنای دبیرستان دخترانه عالمه حلی


