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برداشت ما این است که رفع 
حصر صورت می گیرد

صفحه 2

روحانی به تذکرات هاشمی
 هم توجه نمی کرد

صفحه 2

خطر تلگرام بیشتر است یا 
فیلترشکن ها؟

صفحه 2

مردها در ورزشگاه حرف  زشت 
بزنند زن ها تاوان  دهند؟

صفحه 2

مرکز استان یک 
عنوان و دیگر هیچ !   

به  جنوبی  خراسان  استان  تشکیل 
مرکزیت بیرجند در اوایل تابستان 83 
به  را  امیدواری  این  ساکنانش  برای 
وجود آورد که زمینه توسعه این شهر و 
شهرستان مستعد اما محروم فراهم شده 
و از این پس روز به روز شاهد پیشرفت 
آن در کنار سایر شهرستان های استان 
خواهند بود. اما واقعیت  این است که 
داستان توسعه شهر بیرجند درست از 
یافت!   خاتمه  استان  تشکیل  فردای 
اگر تا آن روز شاهد تالش های برخی 
مدیران جسور شهرستانی از جمله در 

مدیریت شهری... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره  4076

7اختراع دستگاه مکانیزه  دان کن زرشک در بیرجند7دستگیری سارق خشن در کمتر از ۷۲ ساعت در فردوس 3شب های زنده بیرجند با ویژه برنامه های رمضان

  400 درصد  افزایش تلفات در4 محور اطراف  بیرجند

گفتگوی اختصاصی آوا با کاسب خوش برخورد و کار درست همشهری

کبابی »علی« شعبه ی دیگری ندارد! /4

                درصدهای نجومی از مرگ و میر در جاده های استان

صفحه  ۷

فتح  خرمشهر  بازتاب  جهانی  داشت/۷
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جناب آقایان: یزدان شناس ، علیزاده بیرجندی ، اربابی ، ُلر ، اسماعیل زاده 
هیئت رئیسه محترم اتاق اصناف بیرجند 

انتخاب شایسته شما بزرگواران را به عنوان اعضای هیئت رئیسه که بیانگر توانمندی و مسئولیت پذیری شماست، صمیمانه تبریک عرض 
می نماییم. طول عمر با عزت، سالمتی و سربلندی روز افزون شما عزیزان را از درگاه قادر هستی بخش آرزومندیم.

هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان چینی و بلور

و آدم هایی هستند که هرگز تکرار نمی شوند و تو آن گونه ای مادر

در دومین سالگرد آسمانی شدن مادر عزیزمان 

مرحومه حاجیه کلثوم سعیدی
از طرف فرزندان با ذکر صلواتی یاد و خاطره اش را گرامی می داریم. 

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبران شان نمی کند ، رفتن هایی هست که هیچ آمدنی جبران شان نمی کند

به مناسبت 
چهلمین روز 

درگذشت
مرحومه مغفوره

 شادروان

کربالئیه فاطمه زهرا خائف 
)همسر محمودعلی  بهادرزهی(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 9۷/3/3 
از ساعت 16 الی 1۷ در محل مسجد مرتضوی 

)واقع در خیابان مفتح( برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی 
 روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: خائف، بهادرزهی )آبدار(
ساالری، زرگری، ملی و سایر بستگان

آگهی استخدام کارشناس 
یا کارشناس ارشد فیزیوتراپی

بیمارستان تخصصی حضرت
 ابوالفضل العباس)ع( ) میالد3 بیرجند( 

جهت تکمیل کادر درمانی خود نیاز به کارشناس 
یا کارشناس ارشد فیزیوتراپی ترجیحاً خانم دارد. 
متقاضیان جهت ثبت نام و تکمیل مدارک تا تاریخ 

97/03/08 به امور اداری این بیمارستان 
واقع در بیرجند- سایت اداری مراجعه نمایند.

شماره تماس:31۲11455-31۲11453

جناب آقایان: یزدان شناس، 
علیزاده بیرجندی ،  اربابی ،  ُلر ،  اسماعیل زاده 

هیئت رئیسه محترم اتاق اصناف بیرجند 
 انتخاب بجا و ارزشمند شما عزیزان را که حاصل تدبیر، تجربه

 و درایت شایسته می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
توفیقات روز افزون تان را از خداوند منان آرزومندیم.

اتحادیه تشک دوزان اتومبیل

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

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

)کلیه دروس(
آدرس : میدان ابوذر نبش شهید اسدزاده 3 

تلفن 32232943- 09157571866
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پای زعفران هم به بورس باز شد

معامالت آتی زعفران در بورس کاال راه اندازی می شود؛ اندازه هر قرارداد زعفران ۱۰۰ گرم است و با قیمت ۱۰ گرم زعفران می توان یک قرارداد 
آتی خریداری کرد. نخستین قرارداد آتی زعفران با سررسید شهریورماه ۹۷ در بورس کاالی ایران راه اندازی می شود و کلیه دارندگان کد معامالتی 
قراردادهای آتی می توانند در نماد مربوطه به خرید و فروش بپردازند.

مرکز استان یک عنوان 
و دیگر هیچ !   
* مهرآیین

شاهد  روز  آن  تا  اگر    ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

تالشهای برخی مدیران جسور شهرستانی از جمله در 
مدیریت شهری برای رساندن شهر به حد اقل معیارهای 
یک مرکز استان بودیم پس از تشکیل استان  بیرجند 
به دلیل البی پرنفوذ برخی نمایندگان سایر شهرستانها 
وضعف نمایندگان خود، وبی توجهی مدیران استانی این 
شهرآشکارا  از مدار توجه مسووالن خارج شد. با مزه ان 
که دوسال پیش یکی از نمایندگان استان در مصاحبه با 
یک روزنامه محلی ادعا کرد از تشکیل استان فقط مرکز 
آن سود برده است!سخنان این نماینده مدتی بعد )در 
سکوت مدافعان صاحب عنوان شهر از قبیل نمایندگان 
شورا ومجلس (در یک برنامه زنده رادیویی باحضور  وی 
توسط یک شهروند نقد شد. او  با ارایه آماری از بیشترین 
پروژه های افتتاح شده بهمن همان سال در شهرستانی 
غیر از بیرجندوبیشترین هزینه کرد مالی بازدر شهرستانی   
دیگر به مقایسه رشد بجنورد  با بیرجندپس از تشکیل 
استان  هم پرداخت ونشان داد که سخنان  آن نماینده 
محترم مستند نیست البته اقای نماینده بعدها در جایگاه 
هایی دیگر   سخنان خود را اصالح کرد وگفت توسعه 
در بیرجند هم چیزی فراتر از رشد آپارتمان ها نبوده است 
.)رشدی که  صد البته ارتباطی به دولت نداشته است ( 
متاسفانه در تمام سالهای پس از تشکیل استان هیچ توسعه 
ای در زیر ساختهای شهری بیرجند ایجاد نشده است. 
شبکه معیوب معابر شهری ، مسایل ترافیکی ،عدم اصالح 
وبازگشایی معابر شهری ،المانهاومنظر شهری،نابودی 
گسترده فضای سبز ، برخورداری ازکمترین اعتبار عمران 
شهری در بین مراکز استانها وتوسعه نایافتگی اقتصاد 
شهری ودر حوزه مسایل اجتماعی مهاجرت نیروهای 
متخصص ونخبه در رشته های گوناگون ، نبود نشاط 
اجتماعی کمتر از میانگین کشوری ،افزایش کودکان کار 
، تکدی گری ، اعتیاد ،  ،طالق،ناهنجاریهای اجتماعی، 
وکاهش ازدواج فقط بخشهایی از مصیبتهایی است که 
دامنگیر این شهر شده است . حاال پس از حدود ۱5 سال 
از تشکیل استان شهری که بیش از یک سوم جمعییت 
خراسان جنوبی  را در خود جای داده است در بسیاری از 
شاخصها نه تنها از شهرهای هموزن خود ومراکز استانهای 
مشابه  بلکه از شهرهای بسیار کوچکتردر خود استان عقب 
تر است. شاید یک مثال به روشن شدن موضوع کمک 
کند   حدود25 اقامتگاه گردشگری فعال ودر حال احداث 
در استان وجود دارد که از این تعداد  ۱5 اقامتگاه در طبس 
و5 مورد در فردوس ومواردی هم درسایر شهرستانها در 
حال راه اندازی  است سهم   مرکز استان24۰۰۰۰نفری 
از این میان فقط یک اقامتگاه استکه در مقایسه می شود  
یک  بیست وپنجم  استان ! یک پانزدهم  طبس ! !وتوخود 
حدیث مفصل بخوان از این مجمل ! )ادامه سر مقاله در 

ستون مقابل(

)ادامه سر مقاله(حضور 32 درصد بیکاران استان در این 

شهر، وضعییت هشدار دهنده حاشیه نشینی در شهرکهای 
اقماری وسکونتگاه های غیر رسمی داخل محدوده 
شهرزنگ خطردیگری است که در سایه سکوت وسو 
مدیریت مدیران شهرستانی واستانی از مدتها پیش برای 
بیرجند به صدا در امده است. متاسفانه در تمام این سالها   
مدیران کل وارشد استان گویا مسافرانی  بوده اند که 
خیابانهای این شهر برای انها چیزی در حد مسیر عبور 
برای رسیدن به ساختمان مجلل اداره  کل و شهر نیز 
جایی برای گذران دوران ماموریت  بوده است .کدام مدیر 
استانی می تواند ادعا کند که در گذر ازمحالت کاظمیه و 
موسی بن جعفر)ع( وحواشی شهربیرجند محرومیت این 
مناطق را به چشم دیده است یا در عبور از معابر تنگ 
وترش وشهر ضرورت تغییرات اساسی رادر سیما ومنظر 
این شهر حس کرده است .  مصیبت بزرگ زمانی است 
که این افراد به دلیل غیر بومی بودن یا وامدار بهمان 
وفالن بودن مختصر احساس مسولیت را هم قربانی منافع 
افراد وباندها نمایند. در این فرایند که رویکرد غالب مدیرا 
ن طی سالهای گذشته بوده مرکز استان شهر بی صاحبی 
تلقی شده  که در ردیفهای بودجه، شهری در کنار سایر 
شهرها به حساب  امده وبا ان که تمام مصائب ومشکالت 
استان بر آن وشهروندان ان بار شده  است سهمی در خور 
حتی جمعیت ، اهمیت وموقعییت خود به عنوان کرسی 
استان نداشته است. بدون شک این وضع اگر ادامه یابد 
واگر به شهر مرکز استان به عنوان  مرکز سیاسی وکلنی 
بزرگ جمعیتی در شرق کشور   توجه نشود مشکالت 
بیرجند بزودی یقه استان وحتی شرق کشوررا خواهد 
گرفت. قدر مسلم توسعه متوازن حق تمام شهرهای 
این سامان است وکسی مخالف ان نیست اما نباید از 
نظردور داشت که یک مرکز استان توسعه نایافته نمی 
تواند پشتیبان ومدافع سایر شهرهای استان باشد .پس در 
نگاه به بیرجند بویژه مسووالن ارشد استان باید تجدید 
نظر کنند تا این شهر بزرگ ومهم شرق کشور زیر عنوان 

مرکز استان قربانی نشود .  
  

توضیحی درمورد سرمقاله شماره 4073: 
بنا بر اطالعات واصله موضوع شکایت از عضو شورای 
شهر بیرجند برای طرح مطالبات مردمی در خصوص 
انتقال پایگاه هوایی خور به اراضی فرودگاه بیرجند که 
در سرمقاله شماره  4۰۷3 به آن اشاره شده بود صحت 
نداشته و شکایتی صورت نگرفته است. روزنامه آوا نیز 
بنا بر رسالت خود، مطالبات عمومی در این خصوص را 
به اطالع مسئولین ذیربط رسانده و موضوع از طریق 
مجاری مربوطه در دست پیگیری است که امیدواریم به 
نتیجه مطلوب رسیده و اخبار خوش آن به همشهریان 

اطالع رسانی گردد.

سرمقاله

نباید کشور را  اسیر دست برجام و غیربرجام کرد

رئیسی، متولی آستان قدس رضوی گفت: نباید این 
کشور و ظرفیت های عظیمش را اسیر دست برجام 
و غیر برجام کرد به گونه ای که با یک اخم آمریکا 
و اروپا جا بخوریم و احساس کنیم عرصه بر ما تنگ 
شده است. اگر با دید فرصت محور به مسائل نگاه 
کنیم، حتی اخم و تهدیدهای دشمنان و فشارهای آنان نیز می تواند به فرصت 
پیشرفت و بالندگی کشور تبدیل شود؛ کمااینکه جوانان این ملت در بدترین 
شرایط و تحت بیشترین فشارها، خالقیت های عظیمی به نمایش گذاشته اند.

خطر تلگرام بیشتر است یا فیلترشکن ها؟

از  محمدعلی ابطحی مشاور رئیس دولت اصالحات گفت:  طبعا درصدی 
این ارتباطات می تواند مشکالت سیاسی و فرهنگی و اخالقی داشته باشد. 
آزار  را  دین  و  اخالق  و  فرهنگ  دلسوزان  همه  که  اصلی تری  نگرانی  اما 
می دهد فیلتر شکنی است که به دلیل استفاده از تلگرام نصب می شود .  
در نتیجه این کار میلیون ها ایرانی دارای فیلترشکنی شده اند که دیگر فقط 
به تلگرام سر نمی زنند. اگر بر صفحه کیبورد تلفن و یا لپ تاپ خود هر 
سایت ضد اخالقی، ضد دینی، مروجان خشونت، را کلیک کنند، به راحتی می 
توانند به آن دسترسی یابند. اینجاست که فرهنگ قربانی سیاست می شود.

روحانی به تذکرات هاشمی هم توجه نمی کرد

ناصری عضو شورای اصالح طلبان گفت: جهانگیری 
به صورت جدی خواهان تغییرات در کابینه است و 
بسیاری از انتصابات روحانی برخالف نظر جهانگیری 
صورت گرفته، اما به هرحال رئیس جمهور نفر اول 
دولت است، اما به نظر می رسد که چنین روحیه ای 
سردمداران  برخی  و  رفسنجانی  هاشمی  سال ۹2  ندارد.  وجود  روحانی  در 
جریان اصالحات به روحانی در مورد چینش کابینه تذکراتی دادند، اما وی 
نکرد. اجرا  داخلی  و سیاست  برنامه  ریزی  حوزه  در  علی الخصوص  را  آنها 

اصولگرایان هم  رو به نگرش اصالح طلبی آورده اند

تاجرنیا، فعال سیاسی گفت: اصالح طلبی همچنان پویا و زنده است و اگر در دوم 
خرداد بدنه یک جریان سیاسی در کشور آغاز شد و به سطح جامعه کشیده شد 
اما اکنون به صورت فراگیر وجود دارد. حتی شاهدیم امروز جریان اصولگرایی به 
نوعی در کارکرد خود دچار یک نگرش در حوزه اصالح طلبی شده است. اینکه 
بخش  هایی از جریان سیاسی اصولگرا به دولت روحانی می آیند و با نگاهی مبتنی 
بر عقل و تدبیر از سیاست های صحیح حمایت و همچنین رفتارهای گذشته خود 
را با رفتارهای جدید عماًل نقد می کنند نشان دهنده این است که اصالح طلبی 
دارد. اصولگرایان هم وجود  در  در جریان اصالحطلب حتی  نه  تنها حتی 

مردها در ورزشگاه حرف  زشت بزنند زن ها تاوان  دهند؟

رئیس جمهور با طرح این سوال که آیا ممانعت از 
تماشاگر  عنوان  به  ورزشی  میادین  در  زنان  حضور 
در  می گویند  گفت:  است،  اسالم  نفع  به  تبلیغ 
ورزشگاه های فوتبال حرف های زشتی زده می شود 
داشته  حضور  آنجا  در  زنان  که  نیست  صحیح  و 
باشند. آیا اگر مردهای ما در ورزشگاه ها چیزی بگویند که زیبا نباشد، باید زنان 
تاوان آن را پرداخت کنند؟ معیار و اساس در اسالم این است که بین زن و 
مرد فرقی وجود ندارد و هر دو می توانند مدارج کمال را تا نهایت طی کنند.

برداشت ما این است که رفع حصر صورت می گیرد

غالمرضا حیدری، عضو کمیته رفع حصر گفت: در حال حاضر هیچ نهادی که 
به طور رسمی مسئولیت را قبول کند، وجود ندارد. ما سراغ تمام نهادهایی که 
درمورد آن ها گمانه زنی صورت گرفته، رفتیم. آن ها هم استدالل هایی درمورد 
اتخاذ این تصمیم داشتند که از قضا نظرات تندی نیز بود اما برداشت ما این 
است که می خواهند رفع حصر صورت بگیرد، البته بایستی علی رغم تمام مسائل 
بابت فراهم کردن زمینه مالقات محصورین با خانواده هایشان و یا امکان 
دیدار اقوام نزدیک تشکر کرد. اشکال عدم اجماع در مسائل خاص و پیگیری 
همه جانبه به فراکسیون امید وارد است، هر فردی مالحظات خاص خود را دارد،

گفت:  سیاسی  فعال  توکلی،  احمد 
هنوز متاسفانه در شرایط رقابتی به 
سر می بریم و نه رفاقتی. به زبان 
مطلبی را می گویند اما در عمل طور 

کنند. مخصوصا  رفتار می  دیگری 
باید  هستند  قدرت  در  که  کسانی 
پای بند  شان  تعهدات  به  بیشتر 
در طول  بیاوریم  یاد  به  اگر  باشند. 

انتخابات با چه خالف اخالق هایی 
رفاقت  این عدم  از  پرده دری شد، 
 تعجب نمی کنیم. با آن پرده دری ها

اما  است.  سخت  رفاقت  امکان 

نشدنی نیست. البته پیروز انتخابات 
باید برای رفاقت پا جلو بگذارد، آن 
کسی که فرو دست قرار گرفته اگر 
هم برای رفاقت پیش قدم شود، اثر 

تعیین کننده نخواهد داشت. شیرین 
و زیبا است که فرد در قدرت سراغ 
رقیبانش برود تا دلخوری ها را رفع 
کند اما نه تنها این کار انجام نشد، 
بلکه اتفاقاتی افتاد که دلخوری ها 
را تشدید کرد. البته اختالف داشتن 
ای  جامعه  و  است  ناپذیر  اجتناب 
وجود ندارد که در آن اختالف نباشد 
اما مهم این است که مکانیزم رفع 
آن  به  و  کرده  طراحی  را  اختالف 
مکانیزم وفادار بمانیم. ما اختالفات 
داریم.  جامعه  در  واضح  خیلی 
بر  گفتگو  نخست  اختالفات،  رافع 
قانون«  و  عقل  و  »منطق  اساس 
عقل  و  »منطق  راهکار  اگر  است. 
و قانون« در رفع اختالف به نتیجه 
نرسید، طرفین باید به رهبری رجوع 
باشند. ایشان  داوری  تابع  و  کنند 

معاون  عبدخدایی  محمدطه 
آن  گفت:  اصالحات  دولت  رئیس 
جزو  هنرپیشه   ۱5۰ حدود  زمان 
بودند.  فرهنگ  وزارت  اخراجی های 
اینها  گفتم  و  آقا  خدمت  آمدم  من 
اخراج  که  دادند  من  به  را  لیست 
چنین  نمی  توانم  وجداناً  ولی  کنم 
این  آقا گفتند »هرگز  بکنم.  کاری 
کار را نکن، اینها بندگان خدا هستند 
گونه  این  زمان  آن  باالخره فضای 
بوده و این شغل  شان بوده« یعنی 
از سال 6۱ تا 66 یک نفر اخراج نشد 
اینها آمدند پست گرفتند و االن  و 
جزء هنرپیشه  های مملکت هستند. 
اخراج نشدن اینها با حمایت آقا بود. 
ویدیو  فیلم  دستگاه  کشور  این  در 
ممنوع شد، چه کسی ممنوع کرد؟ 
کرد؟  ممنوع  امام  کرد؟  ممنوع  آقا 

حوزه علمیه ممنوع کرد؟ چرا ممنوع 
شد؟ دادستانی موظف بود برود داخل 
خانه ها آن را به عنوان اشیاء ممنوعه 
بگیرد و بیاورد و بعد می  داد ارشاد و 

دوباره با برگ سبز وارد می  شد. همین 
وزارت  در  تاجزاده  جمله  از  آقایان 
کمیته،   در  موسوی  سراج  ارشاد، 
ابطحی، امین زاده، مجید انصاری در 

سازمان  زندان ها  محدودیت های بی 
دلیلی برای مردم ایجاد کردند و امروز 
مسئولیت اقدامات خود را به گردن 
می اندازند.  انقالب  رهبر  و  مراجع 

می کنند  ادعا  امروز  که  کسانی 
جمهوری اسالمی دیکتاتوری ایجاد 
کرده خودشان در زمان  مسئولیت 
عامل به وجود آمدن خفقان بودند.

شیرین و زیبا است که فرد در قدرت سراغ رقیبانش برود 
تا دلخوري ها را رفع کند

کساني که امروز ادعا مي کنند جمهوري اسالمي دیکتاتوري ایجاد 
کرده خودشان در زمان  مسئولیت عامل به وجود آمدن خفقان بودند

 عرضه کننده: 
مــرغ - شینسل تازه  - شینسل منجمد - ران سایـز - سینه درجه یک- 
پاچیـن - جوجــه آمـاده به سیخ طعـم دار- پاچیــن آمـاده بـه سیـخ 
طعـم دار- ران گوساله تـازه- راسته تمیز شده- فیله تمیز شده- ران منجمد 
برزیلی- سـردست منجمـد برزیلـی - کوبیده آماده به سیخ- ران منجمد 

ارمنستانی بدون چربـی- سردست منجمد ارمنستانی بـدون چربـی
 ماهی شیـر- تیـالپیل- قزل شکم خالـی

افتتــاح مجتمــع گــازار  پـروتئیــن 

 آماده عقد قرارداد با کلیه رستوران ها 
 پیتزا فروشی ها ، ادارات و سازمان های

 دولتی و خصوصی

آدرس: خیابان محالتی، بین مدرس 
و پاسداران ، روبروی کافه کباب

تلفن: 32442575 - 09128986510  

گوشت تازه گوسفندی ران و سردست موجود است

پیـک رایگــان قابل توجه اعضای محترم صنف آرایشگران زنانه 
بیرجند

به استحضار می رساند: به دلیل )اتمام اعتبار پروانه کسب یا جابجایی و یا 
عدم پرداخت حق عضویت اتحادیه( و همچنین عدم دسترسی به محل 
واحدهای صنفی اعضای محترم به افراد ذیل از تاریخ درج آگهی به مدت 
یک ماه مهلت داده می شود نسبت به تعویض وضعیت پرونده صنفی خود 
اقدام نمایند. در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر پروانه کسب آنها از 

درجه اعتبار ساقط و نسبت به ابطال آن اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/3/3

نام واحد صنفینام خانوادگینامردیف
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آدرس دفتر اتحادیه: نبش جمهوری 21  
 طبقه دوم واحد تجاری  

 تلفن: 32212582-3

مزایده سوخت اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی
با توجه به اینکه اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به فروش 
2/۰۰۰/۰۰۰ )دو میلیون لیتر(  نفتگاز D2 ایران قابل افزایش یا کاهش تا ۳۰ درصد کل و حمل 
و  تخلیه از طریق سکوی تخلیه بار ایجاد شده در زمین منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود و اظهار آن از 
بازارچه میل ۷۸ به باالترین رقم پیشنهادی مازاد بر قیمت تحویلی شرکت نفت +۱۶ درصد ارزش 
افزوده و مالیات به فروش برساند. لذا در صورت تمایل به خرید مقتضی است حداکثر تا ساعت ۱۴ 
روز شنبه مورخ 9۷/۳/5 قیمت پیشنهادی خود را مطابق فرم ذیل به انضمام یک فقره فیش واریزی 
به حساب شماره ۰2۰۰9۱۰۰9۱۰۰۱ به نام اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه 
دانشگاه آزاد به مبلغ ۱۶5۰۰۰۰۰۰۰)یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال( واریز و در داخل 
پاکت سر بسته به آدرس: بیرجند، بیست متری چهارم مدرس ، خیابان رسالت، رسالت 2 پالک ۸۸ 
تحویل نمایید. شایان ذکر است به پیشنهادات فاقد فیش واریز وجه به حساب مورد نظر ترتیب اثر 
داده نخواهد شد و در صورت پذیرفته شدن مبلغ پیشنهادی جهت عقد قرارداد می بایست نسبت به 
 تامین کل مبلغ به حساب اتحادیه اقدام نماید. در صورت عدم واریز تا ۴۸ ساعت پس از اعالم به وی ،

از فرد بعدی دعوت به عمل خواهد آمد و سپرده به نفع اتحادیه ضبط خواهد شد. ضمنا پس از واریز 
کل مبلغ متقاضی می بایست آمادگی کامل به تحویل سوخت داشته باشد تا وقفه ای در تحویل 
صورت نپذیرد و تحویل سوخت بر مبنای واریزی وجه از سوی متقاضی می باشد. ضمنا اتحادیه در رد 
یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. اعالم پذیرفته شدن مبلغ پیشنهادی به منزله عقد قرارداد 

بوده و شخص پیشنهاد دهنده مکلف است در اسرع وقت نسبت به امضای قرارداد مراجعه نماید.
پیشنهاد قیمت

مبلغ پیشنهادی برای هر قیمت پایه لیتراژردیف
لیتر تحویلی در مرز ماهیرود

17500 ریال دو میلیون لیتر)2/000/000(1
)هر لیتر(

ضمنا جهت دریافت اسناد مزایده به اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی واقع در 
بیرجند، بیست متری چهارم مدرس ، خیابان رسالت، رسالت 2 پالک ۸۸ مراجعه و جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره ۰5۶۳2۴2۱۳۷۳ تماس حاصل فرمایید.
اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی

حضور در نماز جمعه زیارت مومنان و شکوه اسالم است. حضرت علی )علیه السالم(
 با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت وفات حضرت خدیجه )س( و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز

امام شهدا، به ویژه شهدای عملیات بیت المقدس )فتح خرمشهر( روز مقاومت، ایثار و پیروزی به اطالع مردم 
والیتمدار و شهید پرور شهرستان بیرجند می رسان نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته 

به امامت 
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای مختاری امام جمعه موقت شهرستان بیرجند 

اقامه می گردد. سخنران قبل از خطبه ها: 
برادر محترم امیر سرتیپ دوم علی اکبر عباسی تجدد ارشد آجا در استان خراسان جنوبی

 خواهد بود. زمان : جمعه 97/3/4 ساعت 11/45
مکان: بلوار شهدای عبادی -  بلوار صنعت و معدن -  مصلی بزرگ المهدی )عج(
ضمنا نماز جمعه این هفته شهرستان خوسف توسط امام جمعه محترم حضرت حجت االسالم 

و المسلمین شاهبیگی در محل مصلی نماز جمعه )مسجد جامع خوسف( برگزار می گردد. من ا... التوفیق
ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

تگزاس
14:301821:3023شروع سانس

التــاری
16:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand   اینستاگرام @ cinemaferdosi کانال تلگرام 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول 
نظر به اینکه محکوم علیه هادی رضایی فرزند محمد حسن در پرونده کالسه 9۶2۱5۸/ ج اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بیرجند محکوم به تحمل سه سال حبس بابت جعل سه فقره وکالتنامه و تحمل سه سال حبس بابت استفاده از سند مجعول و 
 از بابت کالهبرداری به تحمل چهار سال حبس و استرداد مبلغ ۱۴/5۱۷/۳99 ریال )مجموع مبالغ اعالم شده از اسناد انتقالی( در حق دولت و همچنین مسترد نمودن امالک به شاکی گردیده و با توجه به معرفی تمامی ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی 

به پالک ثبتی شماره 5۱۳۸ فرعی از 25۰ اصلی مفروز و مجزا شده از ۱۳ فرعی بخش 2 بیرجند به آدرس: بیرجند، خیابان پرستار ۴ ، مجتمع امیر که براساس نظریه کارشناس قیمت آن  ۸/۶5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده و از طریق مزایده در روز دوشنبه مورخ ۱۳9۷/۳/2۸ از 
ساعت ۱۰-۱2 در دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این ماجرا مراجعه تا امکان بازدید آنان از ملک فراهم شود. هزینه نقل و 

رامین احمدی -  دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بیرجندانتقال به عهده خریدار خواهد بود.

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702
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پنجشنبه * 3  خرداد  1397* شماره 4076

اطالعیه دامپزشکی خراسان جنوبي درباره تب کریمه کنگو
اداره کل دامپزشکی در اطالعیه ای بهداشتی از مصرف کنندگان فرآورده های خام دامی خواست، با رعایت نکات بهداشتی و اصولی 
ضمن حفظ سالمت خود، از انتشار این بیماری جلوگیري کنند. به گزارش صدا و سیما، بر اساس این اطالعیه ضروری است تا مصرف 
کنندگان از کشتار غیرمجاز دام  و یا خرید گوشت از قصاب های خانگی و یا تهیه گوشت فاقد مهر و لیبل بهداشتی دامپزشکی خودداری کنند.

آقای شهردار سالم ؛ من یک شهروند بیرجندی 
هستم ساکن خیابان غفاری چند تا سوال از حضور 

شما داشتم که مایلم به آن پاسخ دهید!!؟؟
چه  شهر  سطح  در  شده  نصب  تابلوهای   -  1  
مشکلی داشت که آن را عوض کردید و آیا اصال 
یک نفر ) حتی یک نفر ( به شما گفته است که 
از  بدتر  و  تر  ضعیف  بسیار  جدید  تابلوهای  این 
برخی  در   -  2 ؟  اند  بوده  قبلی  شکیل  تابلوهای 
است  شده  گذاری  جدول  تازگی  به  که  معابر 
جداول کنده می شود و سنگ های جدید گذاشته 
می شود و این در حالی است که بسیاری از معابر 
 همچنان منتظر همان جدول گذاری اولیه هستند ؟
هزینه مردم  این  بودجه  از  های  بخش   -  3 
المان های بی کیفیت شد و متاسفانه شمای شهردار 
و همه مسئوالن از زیر بار پذیرفتن مسئولیت این 
این  مسئول  دقیقا چه کسی  کردید  فرار  وضعیت 
بزرگترین  آزادی  پارک   -  4 ؟  است  مشکالت 
و  سازیست  باز  حال  در  هاست  مدت  شهر  پارک 
هیچ اقدامی نمی شود و آیا اصال در برنامه های 
شما اولویت بندی وجود دارد ؟5 -چراغ های وسط 
خیابان جمهوری که یکسال از نصب آن نگذشته را 
باز می کنید و دلیلش را هم فقط خودتان می دانید 
تا طرحی که کلی برای آن هزینه شده باز دوباره به 
تاریخ و انبارهای شهرداری بپیوندند ؟ 6 – آقای 
شهردار آیا شهرداری ناظر یا متولی نظارتی دارد که 
این نوع حیف و میل ها که متاسفانه اخیرا عمده 
بودجه شهرداری را در این حوزه مصرف می شود 
را گوشزد یا متوقف کند ؟ آقای شهردار لطفا دیگر 
تا وقتی که سرمایه های مردم به این شکل دارد 
حیف می شود برای امور زیربنایی مردم اسمی از 

نبود بودجه نبرید که مردم باور نخواهد کرد
ارسالی از یک شهروند

باجه ها  اتوبوس 1000تومنه بعضی  کرایه نقدی 
روز جمعه تعطیلند  تو مسیر برگشت از 3 راه اسدی 
تا محالتی و به بعد  باجه شارژ بلیط وجود ندارد...
905...886

نیست  مردم  فکر  به  اتوبوسرانی  چرا  آوا  سالم. 
اینقدر  که مردم اعتراض می کنند و پیامک می 
دهند به همین روزنامه شما اگر سنگ بود صدایی از 
خودش نشون داده بود. این ها چه می کنند پشت 
میزهانشسته و زیر باد کولر از حال مردم بی خبر... 
بابا تو رو خدا بگین این راننده ها  کولرها روشن  
کنند ماه رمضونه مردم گناه دارند. چقدر ظلم آخه؟ 
پرده های کثیف و صندلی های کثیف تر که نهایت 

انضباط رو تو این سیستم می رسونه
ارسالی از یک شهروند

زیبای  با متن  رابطه  ازسرکارخانم کاری در  سالم 
متشکریم.  استان  در  ای  شده  فراموش  گلبانو 
دردنکنه  توانبخشی  مرکز  کوشای  پرسنل  دست 

درودبرشرف مردم ایران
915...314

شهرداری بیرجند می تواند سمت دیگر پیاده رو بلوار 
پیامبر اعظم )ص( را هم جهت ورزش و پیاده روی 
شهروندان آماده وبهسازی نماید.از هیات ورزش های 
همگانی استان هم جهت کمک به شهرداری ونصب 

وسایل ورزشی درخواست رسیدگی داریم
915...254

برای همیاری و رفع  ودفع مشکالت قشر زحمتکش 
و  درد  کلکسیون  گفت،  باید  که  کامیون   رانندگان 
دل ها و مشکالت ما!! فقط از خدای بزرگ تقاضای 

کمک داریم.راننده تریلی با29سال تجربه.
915...707

سالم. خیلی از کاجها خشک شدند بهتره شهرداری 
یک فکری برای این درختای خشک شده برداره و 
چه بهتر اگه بجاش از درختای میوه استفاده کنند تا 

شاید شهر از این مردگی در بیاد.
ارسالی از یک شهروند

نزدیک سه سال هست چمن های پارک آزادی که 
بیشترین مسافرین ورودی به شهرمیان اونجا رابه بهانه 
زیباسازی پارک کندن وحاالفهمیدن بی پول هستن 
این درحالیست که این پارک درورودی شهرهست 

وکنارچندهتل واقع شده است
ارسالی از یک شهروند

روزنامه آوا سالم ؛ روز پنج شنبه برای مشکلی  که در 
قبض آب منزلم پیش آمده بود از  محل کار مرخصی 3 
ساعته گرفتم و به اداره آب و فاضالب بیرجند مراجعه 
کردم بر اساس تجربه ای که از بقیه دستگاه های 
خدمت رسان در استان داشتم کفش آهنین به پا کردم 
تا 100 بار از پله ها باال و پایین رفته تا کارم انجام شود 
اما در کمال ناباوری تمام فرآیند اعتراض و رسیدگی 
پرونده ام به 3 دقیقه نکشید و برخورد خوب کارکنان 
سایت مشترکین  آنجا واقعا شایسته تقدیر بود در کمال 
تعجب نوبت بازدید را هم در همان لحظه به من دادند 
و همراه کارشناس در کمتر از یک ربع منزل ما هم 
بازدید شد و نکته جالبتر این بود که کارشناس بازدید 
اصرار داشت که من بروم و به کارهایم برسم بقیه 
 امور اداری در سیستم تعریف شده بدون نیاز من انجام 
اینکه  یا  می شود واقعا نمی دانم خواب می دیدم 
از جایی جز شهر خودمان آمده  اداره  این  کارکنان 
بودند به هر حال این سطح از تکریم ارباب رجوع 
واقعا ستودنی است امیدوارم این اداره الگویی برای 
سایرین باشد آقای استاندار شما هم اگر می خواهید 
مشکل استان حل شود اول از همه باید سیکل طاقت 
فرسای امور اداری در سازمان های بهانه تراش استان 
را اصالح کنید اگر این اتفاق بیفتد سرمایه گذار و 
کارآفرین و ... همه خودشان خواهند آمد استان ما 
منابع طبیعی و خدادادی زیادی دارد مشکلش نوع 
برخورد با ارباب رجوع و سنگ اندازی های افراطی 
در امور مردم است انشا ا... شما و نمایندگان بتوانید 

این موضوع را حل کنید
یک شهروند

شب  رمضان،  مبارک  ماه  شروع  با  ساله  هر  حسینی- 
به  و جوش  و جنب  پویایی  از  بویی  و  رنگ  های شهر 
خود می گیرد. مردم که در طول روز به علت روزه داری 
به همراه  افطار  از  بمانند، پس  خانه  در  کنند  سعی می 
آیند.  می  ها  خیابان  و  ها  پارک  به  خود  های  خانواده 
خسروی یکی از شهروندان با بیان این که شلوغ بودن 
شب های ماه رمضان به شهر حس زنده بودن می دهد، 
می گوید: شب های دیگر سال، ساعت 10 شب مغازه 
آدم در خیابان ها  تا ماشین و  اند و فقط چند  ها بسته 
دیده می شود ولی این شب ها این گونه نیست و حس 
“ایستگاه سالمت“  به  است! وی  مرده  کنید شهر  نمی 
فراهم  جا  آن  که  امکاناتی  کند:  می  بیان  و  اشاره  نیز 
بیشتر  را  روشنایی  هم  کاش  ولی  است  خوب  کردند، 
کنند و هم جلوی ورود اسکیت بازان و دوچرخه سواران 

را به میان جمعیت داخل پیست بگیرند.
احمدی دیگر شهروند بیرجندی از این که در این شب 
خوشحالی  ابراز  شود،  می  برقرار  بیشتر  رحم  صله  ها 
این شب ها  در  نیز  ادامه می دهد: مساجد  و  می کند 
مسجدی   هر  در  کاش  ولی  دارند،  خوبی  های  برنامه 
های  آموزه  و  نقاشی  شعر،  مانند  فرهنگی  های  برنامه 
می  ما  هم  تا  گذاشتند  می  هم  کودکان  برای  دینی 
به  مان  کودکان  همراه  به  راحت  خیال  با  توانستیم 
مساجد برویم و هم آن ها از بودن در مساجد به همراه 

ببرند. والدین شان لذت 
دیگری  نظر  است،  ساله   27 تقریبا  جوانی  که  رضایی 
راجع به شب های ماه رمضان دارد. او می گوید: این 
برنامه نشاط آور، محوری و جوان  شب ها بدون هیچ 
خوبی  بسیار  فرصت  که  حالی  در  گذرند.  می  پسندی 
فرهنگی  و  مذهبی  برنامه های  به  برای جذب جوانان 
است تا عالوه بر آشنایی با مفاهیم دین و ماه مبارک 
رمضان، از فضایی مفرح استفاده کنند. کاش مسئوالن 

قدری بیشتر برای این شب ها برنامه ریزی کنند.
 فتحی نیز با اشاره به این که برخی مساجد در شب های
در  مجبورند  مردم  که  شوند  می  شلوغ  قدری  به  احیا 
خیابان ها بنشینند، اضافه می کند: کاش شهرداری در 
جمع  را  مردم  اطراف  آشغال  های  سطل  ها  شب  این 
برای مردمی که  و موکتی پهن کند. همچنین مساجد 
به  قدر  های  شب  اعمال  انجام  برای  شهر  اطراف  از 
داخل شهر آمده اند، غذای نذری ترتیب دهد تا غصه 
نداشته  را  سحر  غذای  کردن  درست  برای  نرسیدن 
این  در  علما  دهد:  می  پیشنهاد  همچنین  وی  باشند. 
شب ها به گونه ای سخن بگویند که برای همه قشر 

باشد. قابل فهم  جامعه 

دعوت از استاد تفسیر حوزه علمیه قم

ایام  این  ادامه به سراغ دستگاه های اجرایی که در  در 
دارند،  برنامه  رمضان  ماه  های  شب  خصوص  به  و 
شهرستان  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مدیر  لطفی  رفتیم. 
بیرجند، با بیان این که هر ساله برگزاری جلسات قرآنی 
با  همزمان  قم  علمیه  حوزه  تفسیر  اساتید  از  دعوت  و 
این  دهد:  می  ادامه  شود،  می  انجام  استانی  مفسران 
امام   ، ا...)ص(  رسول  محمد  مساجد  در  مفسر  اساتید 
طاهره)س(  صدیقه  )ع(،  الحسین  مسجد   ، )ع(  هادی 
و حضرت ابوالفضل )ع( و روزها در ادارات بیان تفسیر 
دارند. بعدازظهرها نیز ساعت 18:50 به مدت 40 دقیقه 
در آستان شهدای باقریه حضور پیدا می کنند. به گفته 
کرده  هماهنگ  هیئت  یک  با  نیز  ها  شب  برای  وی 

بودیم اما متاسفانه برنامه لغو شد.

برگزاری کارگاه های آموزشی و اشتغال زایی 
برای اولین بار در مساجد

پارک  از جمله  ها  پارک  در  که  این  به  اشاره  با  لطفی 
محله  فرهنگی  پایگاه  که  معتمدنژاد  و  بالل  توحید، 
برگزار  قرآن  خوانی  جزء  تالوت  است،   کارگران 
می شود، خاطر نشان می کند: برنامه ریزی کرده ایم 
به مسائل  پاسخ  و  مراسم پرسش  این  کنار  در  علما  تا 
کارگاه  برگزاری  به  وی  باشند.  داشته  نیز  را  شرعی 
طب  طالق،  های  آسیب  زندگی،  سبک  مانند  هایی 

های  پایگاه  در  زالو  پرورش  و  بافی  حوله  اسالمی، 
محله  هر  در  ها  آن  پوشش  تحت  مساجد  و  محالت 
بار  اولین  برای  کار  این  گوید:  می  و  کند  می  اشاره 

امسال انجام شده است.

برپایی کارگاه خوشنویسی در پارک توحید

از  استان،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  محبی   
برگزاری مراسم ترتیل خوانی و جزءخوانی قرآن در مسجد 
امام حسین)ع( و امام صادق )ع( سخن می گوید و ادامه می 
دهد: امسال مسجد باقرالعلوم)ع( نیز اضافه شده است. در 
کنار این برنامه، جلسات تفسیر و تدبیر هم برگزار خواهد شد. 
وی به جلسه جزءخوانی همراه با نکات تفسیری و برگزاری 
 جنگ کودک همزمان با هم در پارک توحید اشاره می کند و 
می افزاید: از دیگر برنامه ها در این ایام، تجلیل از 140 
و  حفظ  سراسری  آزمون  شانزدهمین  در  برتر  آموز  قرآن 

ترجمه مفاهیم قرآن کریم است که جوایزی از یک میلیون 
تومان تا 100 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

سهمیه اختصاصی استان برای 
طرح “برگ زیتون”

که  این  بیان  با  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر   
امسال برای اولین بار طرح “برگ زیتون” یا “ 1452” 
که طرحی قرآنی است، خواهیم داشت، خاطرنشان می 
کند: امسال خراسان جنوبی را در این طرح ویژه دیده و 
سهمیه اختصاصی سفر به عتبات عالیات را برای 139 
نفر ترتیب داده اند. محبی همچنین از برگزاری جشنی 
به مناسبت نیمه ماه مبارک رمضان خبر می دهد و می 
گوید: در حوزه فرهنگی نیز شب شعر، نمایشگاه کتاب و 
مسابقات فرهنگی با موضوع قرآن، عترت و ماه رمضان 

برگزار خواهد شد.

اجرای تئاتر خیابانی در جاده سالمت

زمزم معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز 
ادامه می  با اشاره به ساعات اکران فیلم های سینماها، 
دهد: قبل از افطار از ساعت 2 تا 7:30 ، اکران ها نیمه 
بها خواهد بود، بعد از افطار نیز از 8:30 تا 2 ساعت قبل 
از اذان صبح اکران ها تمام بها انجام خواهد شد. وی از 
تولیدات نمایشی و فیلم برای جشنواره ها خبر می دهد 
گروه  ولی  داشت  نخواهیم  اجرایی  ماه  این  گوید:  و می 
شده  ریزی  برنامه  همچنین  هستند.  تمرین  حال  در  ها 
در  اجتماعی  های  آسیب  موضوع  با  خیابانی  نمایش  تا 
جاده سالمت اجرا شود و منتظر مجوز از شورای نظارت 
حال  در  جاده  همین  در  نیز  فرهنگی  مسابقات  هستیم. 
نمایشگاه  امسال  که  این  بیان  با  زمزم  است.  برگزاری 

قرآن برگزار نخواهد شد، اضافه می کند: به مناسبت ایام 
شهادت حضرت علی )ع( 3 اجرای تعزیه در سطح پارک 

های شهر خواهیم داشت.

راه اندازی کارناوال شادی برای شهرهای
 با سرانه تفریحی پایین تر

از  هم  الرضا)ع(  انصار  سپاه  فرهنگی  معاون  فرخنده 
اجتماعی و کودکانه در  با موضوعات  فیلم کوتاه  اکران 
کند:  می  اضافه  و  دهد  می  خبر  سالمت  جاده  حاشیه 
یک دستگاه خاور را آن جا مستقر و پرده اکرانی را روی 
جشن  برگزاری  به  ادامه  در  وی  ایم.  کرده  نصب  آن 
اشاره  دولت  پارک  در  )ع(  مجتبی  حسن  امام   میالد 
می کند و یادآور می شود: برای ارتحال امام خمینی )ره( 
نیز در حسینیه جماران مراسمی را برگزار خواهیم کرد. 

که  این  بیان  با  الرضا)ع(  انصار  سپاه  فرهنگی  معاون 
قصد داریم برنامه های دهه کرامت و امامت و والیت 
تبدیل  محروم  محالت  برای  شادی”  “کارناوال  به  را 
است.  شده  گرفته  نیز  اولیه  جلسات  افزاید:  می  کنیم، 
این برنامه با نام “ با شهدا بخندیم” در راستای کنگره 
2 هزار شهید استان برای شهرها با سرانه تفریحی کمتر 
سربیشه،  نهبندان،  خوسف،  پایلوت  برای  و  بود  خواهد 

درمیان و زیرکوه انتخاب شده اند.

برگزاری جلسه انس با قرآن در کتابخانه ها

های  کتابخانه  اداره  عمومی  روابط  مسئول  فوالدی 
کتابخانه  کار  ساعات  به  راجع  اطالعاتی  نیز  استان 
کتابخانه  گوید:  می  و  دهد  می  رمضان  ماه  در  ها 
 ، ازظهر  بعد   1:30 تا  صبح   7:30 از  شیفت  دو  های 
 13 از  12:30 و شیفت عصر  تا    7:30 از  پنجشنبه ها 

های  کتابخانه  همچنین  داشت.  خواهند  فعالیت   19 تا 
 2 تا   8 فرد  روزهای  روستایی  و  شهری  شیفت  تک 
هستند.  باز  19 عصر  تا   13 زوج  روزهای  و  بعدازظهر 
به گفته وی نشست های کتابخوانی که در طول سال 
مبارک  ماه  موضوع  با  ایام  این  در  شوند،  می  برگزار 
نمایشگاه  برگزاری  به  فوالدی  بود.  خواهند  رمضان 
روزه  و  نماز  مانند  موضوعاتی  با  کتاب  های تخصصی 
اشاره می کند و ادامه می دهد: جلسه انس با قرآن نیز 

در برخی کتابخانه ها برگزار خواهد شد.

برنامه برگزاری پیاده روی، 
جشنواره یا نرمش شبانه در جاده سالمت

 
شهرستان  همگانی  های  ورزش  هیئت  رئیس  عرفی 
در  رمضان  جام  مسابقات  برگزاری  از  هم  بیرجند 

اضافه  و  دهد  می  خبر  متفاوت  ورزشی  های  رشته 
برنامه  استان،  هیئت  هماهنگی  با  است  قرار  کند:  می 
جاده  در  را  ای  شبانه  جشنواره  یا  نرمش  روی،  پیاده 
قید  به  کنندگان  شرکت  به  و  کنیم  برگزار  سالمت 

قرعه جوایزی اعطا شود.

شروع دور جدید سامانه نشاط در شهر

قالسی مدیر عامل سازمان فرهنگی، تفریحی و ورزشی 
سوم  در  “پرواز”  جشنواره  برگزاری  از  نیز  شهرداری 
خرداد به مناسبت سالروز فتح خرمشهر خبر می دهد و 
می گوید: این برنامه از ساعت 8 صبح جمعه در دشت 
فوداج شروع خواهد شد، همچنین 10 فروند هواپیمای 
فوق سبک،10 الی 15 جت و هواپیمای مدل و 2 عدد 
پاراموتور در این جشنواره حرکات نمایشی اجرا خواهند 
به  خرمشهر،  شهدای  یاد  گرامیداشت  بر  عالوه  تا  کرد 

مردم شهر بیرجند در فضایی شاد خدمت رسانی کنیم. 
وی از برگزاری جشن در تاریخ 9، 10 و 11 خرداد در 
جاده سالمت سخن می گوید و ادامه می دهد: تالش بر 
این است تا دور جدید سامانه نشاط را در شهر برای مردم 
داشته باشیم. در هیمن راستا جشنواره های متعددی در 
استعدادیابی  های  طرح  و  مراسم  از  است،  کار  دستور 
گرفته تا مسابقات ورزشی که تا پایان سال اجرا خواهند 
شد. قالسی با اشاره به برگزاری کالس های آموزشی 
قرآن در خانه محله شعبانیه ، عنوان می کند: نخستین 
برای  آسمانی  های  سفره  ویژه  کودک  جشنواره عکس 
ماه رمضان تدارک دیده شده است، خانواده ها با دوربین 
می  افطار عکس  سفره  خود سر  کودکان  از  موبایل،  یا 
از داوری به عکس  ارسال کنند. پس  برای ما  گیرند و 
های برتر هدایایی اعطا می شود، آخرین مهلت ارسال 

آثار نیز 24 خرداد 97 خواهد بود.

شب های زنده بیرجند با ویژه برنامه های رمضان
یف

شر
هرا 

 : ز
س

عک

در شب های ماه رمضان حس نمی کنید شهر مرده است *این شب ها بدون هیچ برنامه نشاط آور، محوری و جوان پسندی می گذرند*از اساتید تفسیر حوزه علمیه قم همزمان با مفسران 
استانی دعوت کردیم*کارگاه هایی مانند سبک زندگی، آسیب های طالق، طب اسالمی، حوله بافی و پرورش زالو در پایگاه های محالت و مساجد تحت پوشش آن ها در هر محله  برگزار 
می شود*برای برپایی کارگاه خوشنویسی به مناسبت میالد امام حسن )ع( به مدت یک یا دو شب در پارک توحید نیز برنامه ریزی شده است*امسال خراسان جنوبی در طرح “برگ زیتون” 
ویژه دیده شده و سهمیه اختصاصی سفر به عتبات مقدس را برای 139 نفر ترتیب داده اند*نمایشی خیابانی با موضوع آسیب های اجتماعی در جاده سالمت اجرا شود و منتظر مجوز از 
شورای نظارت هستیم*فیلم های کوتاه با موضوعات اجتماعی و کودکانه در حاشیه جاده سالمت اکران خواهند شد*کارناوال “باشهدا بخندیم” برای شهرها با سرانه تفریحی کمتر خواهد 

بود *می خواهیم با برگزاری جشنواره پرواز عالوه بر گرامیداشت یاد شهدای خرمشهر، به مردم شهر بیرجند در فضایی شاد خدمت رسانی کنیم*نخستین جشنواره عکس کودک ویژه
 سفره های آسمانی برای ماه رمضان تدارک دیده شده است.

چکیده گزارش

وال
 : ت

 ها
س
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4
 اختالالت اینترنت به دلیل فیلترینگ تلگرام است

فالح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهار نظر برخی 
نمایندگان مجلس در خصوص اختالالت اینترنت گفت: اختالالت اینترنت که این روزها شاهدیم و البته همواره پیگیری هم کرده ایم 
و بسیاری از آن ها نیز رفع شده، به دلیل اعمال فیلترینگ تلگرام است.

پنجشنبه *3 خرداد 1397 *شماره 4076

معرفی شهید

 »جهان آرا« شهید خرمشهر

شهید محمدعلی جهان آرا در شهریور سال 1333 در 
استان خوزستان شهر خرمشهر  متولد شد و در سال 
1348 در سن 15سالگی پا در صحنه مبارزات با رژیم 
پهلوی نهاد و در ادامه مبارزات خود به عضویت گروه 
حزب ا... خرمشهر درآمد. شهید جهان آرا در سال 

1351 توسط ساواک دستگیر و پس از مدتی شکنجه  
به دست دژخیمان به یک سال زندان محکوم شد و 
در سال 1355 به دلیل ضرورت تداوم جهاد مسلحانه  
به گروه حزب ا... پیوست و زندگی مخفی را اختیار 
کرد و با آغاز  انقالب اسالمی همگام و همراه با امت 
جهادگر تحت رهبری ولی فقیه حضرت امام خمینی 
به مبارزه اش علیه رژیم وابسته آمریکایی وسعت 
انقالب اسالمی به مبارزات  از پیروزی  داد و پس 
سیاسی و نظامی علیه  انقالب و مشتی ضدخلقی و 
غرب و شرق در منطقه خوزستان که زمینه را برای 
اتمام ارتش بعث فراهم آوردند، حضور فعال داشت 
با شروع جنگ تحمیلی و حمله وحشیانه اش به 
خرمشهر، سپاه پاسداران خرمشهر به فرماندهی او 
سراپا مسلح می خروشید و یک سال حضور مداوم 
در جبهه از او فردی متفکر نظامی و برنامه ای در 
میدان جهاد ساخت و به همین جهت در اوایل سال 
60 با حفظ سمت فرماندهی سپاه خرمشهر برای 
از سرپرستی ستاد  اهواز  پاسداران  فرماندهی سپاه 
منطقه 8 سپاه منصوب گردید تا اینکه سرانجام در راه 
به ثمر رساندن و تحقق بخشیدن هدف خود و سایر 
همرزمانش در تاریخ 1360/7/7 در مسیر بازگشت از 
اهواز به تهران بر اثر سانحه سقوط هواپیمای سی 
130 ارتش جمهوری اسالمی در منطقه کهریزک 
تهران همراه با یارانش کالهدوز، برادر غالمی ، برادر 
نامجو و برادر فکوری و دیگر همرزمانش به درجه 

رفیع شهادت نائل آمده بود. 
وصیت  کسی  برای  من  وصیتنامه:  از  فرازهایی 
ندارم ولی یک مشت درد و رنج دارم که بر این 
یا تیری  تیغی  صفحه کاغذ می خواهم همچون 
بر قلب سیاه دالنی که این آزادی را حس نکرده 
اند و بر سر اموال دنیا ملتی را، امتی را و جهانی را 
به نیستی و نابودی می کشانند فرود آورم. خداوندا 
با  را  آزادی  این  تعهد  من  که  بودی  شاهد  خود 

گذراندن تمام وقت و هستی خویش ارج نهادم.

سینما و تلویزیون

مهران مدیری سریال ۹۰ قسمتی 
جدید می سازد

مهران  بازگشت  از  سیما  و  معاون صدا  میرباقری، 
مدیری به تلویزیونی با یک سریال ۹0 شبی خبر داد 
و گفت: مدیری عالقه مند به ساخت سریالی پس از 
دورهمی است. مذاکراتی انجام شده و متون آن در 
حال نگارش است. مسؤولیت این کار بر عهده سیما 
فیلم است و امیدواریم سریال ۹0 قسمتی ساخته شود.

اکران فیلم توقیفی بعد از 5 سال 

ساخته  »ناخواسته«  سینمایی  فیلم  تیزر  نخستین 
فیلم  اولین  »ناخواسته«  شد.  منتشر  نیک نژاد  برزو 
ژانر  در  که  است  کارگردان  مقام  در  نیک نژاد  برزو 
اجتماعی ساخته شده و در بخش مسابقه فیلم های 
نمایش  به  فجر  فیلم  دومین جشنواره  و  اول سی 
درآمد. این فیلم در جشنواره سی و دوم فیلم فجر 
نامزد دریافت سیمرغ کارگردانی بخش نگاه نو شد.

مبارک  ماه  روزهای  از  یکی  ظهر  نزدیکی  در 
خوش  های  کسبه  از  یکی  سراغ  به  رمضان 
برخورد و کاردرست شهر رفتیم، کسی که مانند 
که  است  کاری  عاشق  موفق  های  آدم  تمام 
انجام می دهد و سال های زیادی برای خدمت 

به مردم از هیچ تالشی فروگذار نبوده است.
همان طور که همیشه سعی داشته ایم این بار نیز از میز 
ها و کت و شلوار های مدیریتی که غالبا سوژه ی داغ 
انسان های مفیدی  به سمت  محافل خبری می شوند  
جامعه حرکت کرده ایم، کسانی که در هر صنف و حوزه 
ای که هستند برای مردم مفیداند و همواره به نیکی آن 

ها یاد می شود.
زاده ی مشهد، صاحب کبابی  ابوترابی 46 ساله و  آقای 
علی در یکی از خیابان های شهر که  به گفته ی خودش 
از 5 سالگی در کنار پدر به این حرفه مشغول شده است 
 و تا کنون سراغ کار دیگری نرفته است و در این روزهای
 ماه رمضان نیز، نزدیک افطار جلوی مغازه اش افراد زیادی 
 را می بینی که برای گرفتن حلیم و شله، صف کشیده اند
کاسب  نیست،  انداختن  سوزن  برای  جایی  که  طوری 
بری  می  که  را  کباب  اسم  وقتی  روزها  این  که  موفقی 
خیلی ها ، به یاد او و مغازه اش می افتند، سوژه ی گزارش 
و  او  مورد  در  بیشتر  ادامه  در  که  است  ما شده  خبرنگار 

کارش خواهید خواند. 
 علی ابوترابی می گوید: شغل پدر مرحومم آشپزی بود و در 
مشهد کبابی داشت من هم از 5 سالگی در کنار پدر شروع 
به کار کردم، از همان ابتدا عالقه ی زیادی به این کار 
داشتم و این باعث می شد تا از کاری که انجام می دهم 

لذت ببرم و همیشه نسبت به آن حس خوبی داشته ام.
او با خوش رویی و با همان لهجه ی شیرین مشهدی از 
آمدنش به بیرجند می گوید: سال 6۹ بود که در رشته ی 
علوم تربیتی دانشگاه آزاد بیرجند قبول شدم و این شد که 
برای تحصیل به بیرجند آمدم، در دوران تحصیل به این 
فکر افتادم که در کنار درس،شغلی برای خودم دست و پا 

کنم تا در مخارج کمک حالم باشد.
ابوترابی می گوید: عالقه ی شدید من به این شغل که از 
بچگی با آن بزرگ شده بودم، باعث شد تا کبابی کوچکی 
با نام کبابی علی راه اندازی کنم و بعد از چند سال که در 
بیست متری دوم مدرس مشغول بودم به خیابان معلم نقل 

مکان کردم.
آدم باید دنبال عالقه اش برود

او ادامه می دهد: با اینکه درس می خواندم و می توانستم 
دنبال کار اداری و کارمندی بروم، ولی به دلیل عالقه ای 
که به این کار داشتم ،سراغ شغل دیگری نرفتم و همیشه 
بر این عقیده بوده ام که آدم باید دنبال عالقه اش برود 

و این طور است که موفق خواهد شد. 
دو  که  فرزندانم هم  به  را  موضوع  این  کند:  می  اضافه 
و  ام  آموخته  هستند،  کار  به  مشغول  خودم  با  نفرشان 
روی  از  را  دهند  می  انجام  که  کاری  هر  تا  ام  خواسته 
با شرایط  به نظر من  انجام دهند و  با پشتکار  عالقه و 
فعلی کار،خانواده ها باید فرزندان شان را ترغیب کنند تا در 
 کنار درس و دانشگاه، حرفه ای را یاد بگیرند،تا اگر بعد از 
فارغ التحصیلی به هر دلیلی مشغول به کار نشدند، بتوانند 

شغلی برای خودشان دست و پا کنند.
ادامه می دهد: بعد از اتمام خدمت سربازی که تقریبا سال 
ادامه دادم، آن موقع در ماه رمضان  را  فعالیتم  بود،   76
کال صنف کباب پزها تعطیل می شد تا بعد از ماه مبارک 
 و تصمیم گرفتم با آوردن غذاهایی مانند شله مشهدی ،
سوپ جو ، فرنی و آش رشته،مراسم افطاری را در بیرجند 
داشته باشم و به نوعی اولین کسی هستم که “شله”  را 
به بیرجند آوردم که تا آن موقع نبود. همچنین حلیم یکی 
با  ها  خیلی  آوردم  که  ابتدا  که  است  غذاهایی  از  دیگر 
“غلور” اشتباه می گرفتند، ولی کم کم جا افتاد و اکنون 
به  افطار شله مشهدی  نزدیک  ماه رمضان  هر سال در 

مردم عرضه می کنیم.
آشپزی را یک هنر می دانم و از این 

کار لذت می برم
از او در مورد دلیل موفقیتش در کار و همچنین شناخته 
شدن در بین مردم می پرسم ، او می گوید: آشپزی را یک 

هنر می دانم و مثل نقاشی که از کشیدن تابلویی لذت می 
برد،من هم از این کار لذت می برم و دلیل اینکه مورد 
همیشه  که  است  بوده  این  نظرم  به  مردم هستم،  لطف 
از آن  ام مشتری که غذای مرا می خورد  دوست داشته 
لذت ببرد و دعای خیرش پشت سرم باشد و گذشته از این 
و چیزی که مشتری هایم هم بارها گفته ام، دوست داشتن 
مردم است و این باعث شده کسی که داخل مغازه می آید 
را به چشم مشتری نگاه نکنم و به چشم یک دوست ببینم.

بهترین مواد اولیه را برای مغازه تهیه می کنم
ابوترابی ادامه می دهد: رعایت بهداشت در این کار بسیار 
دارم،  سعی  همیشه  امر  این  بر  عالوه  من  و  است  مهم 
بهترین مواد اولیه را برای مغازه تهیه کنم تا غذایی که 
به دست مشتری می رسد، بهترین کیفیت را داشته باشد 
و از هم صنف های خودم می خواهم چون کار ما رابطه 
را رعایت  این مورد  با سالمتی مردم دارد حتما  مستقیم 

کنند.
راه اندازی “کبابی بیرجندی” در مشهد

او می گوید: از سال ۹0 به دلیل درس فرزندانم به مدت 
6 سال ساکن مشهد شدم و در خیابان 7 تیر، کبابی به 
این کبابی  البته  اندازی کردم،  بیرجندی”راه  نام “کبابی 
نداشت  رونقی  آن چنان  و  بود  دیگر  نفر  دو  قبال دست 
ساکن  که  هایی  بیرجندی  از  خیلی  آن  اسم  تغییر  با  و 
مشهد بودند مشتری من شدند و جالب اینکه این افراد،به 
دیگران پیشنهاد می دادند و طوری شد که در آن موقع 
نفر  دو  کار  سال   12 اندازه ی  به  سال  در یک  درآمدم 
بیرجند هستم  را مدیون مردم خوب  این  قبلی رسیدکه 
که آنجا هم مرا تنها نگذاشتند و به قول شاعر”تو نیکی 

می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز”برای 
من عملی اتفاق افتاد و فهمیدم اگه روزی من در بیرجند 
غذای خوبی دست مردم دادم، در شهری بزرگی که هیچ 
کس مرا نمی شناخت به یاری من آمد و توانستم  باز هم 

به فعالیتم ادامه دادم. 
ابوترابی ادامه می دهد: سال ۹6 دوباره به بیرجند آمدم 
و با این که انتظار می رفت مدتی طول بکشد که دوباره 
به حالت قبل برگردم ولی باز هم به لطف مردم یک ماه 

نکشیده تمام مشتری های سابقم برگشتند.
او همچنین می گوید: در این سال ها شاگردان زیادی 
من  با  ابتدا  شهر  های  کبابی  از  خیلی  و  کردم  تربیت 
موقع  هیچ  و  است  افتخاراتم  جزو  این   ، کردند  شروع 
بلند  من  دست  روی  افراد  این  از  یکی  شاید  ام  نگفته 
شود و بر عکس چون رقابت کردن را دوست دارم، می 
خواهم از من بهتر باشند تا انگیزه بیش تری برای ادامه 

کار پیدا کنم. 
او که به گفته ی خودش این روزها دیگر آن چنان کار 
آشپزی نمی کند و بیش تر وقتش را بر نظارت بر کار می 
گذارد، می گوید: یکی از ارزشمندترین چیزهایی در این 
سال ها ، مشتری های ثابت هستند که از سال 6۹ که 
بیشترشان در آن موقع جوان بودند و اکنون مویی سپید 
کرده اند، هنوز به مغازه ام می آیند و این برای من بسیار 

ارزشمند است.
 او ادامه می دهد: خانواده ام در این کار با من همراه بوده اند ،
این  ثابت  پای  ها  سال  این  در  که  همسرم  مخصوصا 
نوعی  به  و  کنم  تشکر  او  از  باید  که  است  بوده  قضیه 

خانوادگی به این کار مشغول هستیم.

کبابی علی شعبه ی دیگری ندارد
جواد رضایی

عکس: رمضانی

درآمدهای  مجموع  اتیوپی  آفریقایی  کشور 
گردشگری خود را در یک سال اخیر به 3/4 

میلیارد دالر رساند.
 کشور اتیوپی که در شاخ آفریقا واقع شده، در 
سال گذشته مالی در مجموع درآمد 3/4 میلیارد 
دالری را از صنعت گردشگری کسب کرد که 
نشان از رشد چشمگیر در مقایسه با آمار سال 
گذشته ی  آن دارد. وزارت فرهنگ وگردشگری 
درآمد  میزان  کرد،  اعالم  آفریقایی  این کشور 
امسال بیش از نیم میلیارد دالر فراتر از درآمد 
2/۹ میلیارد دالری می باشد. در مجموع ۹18 

هزار گردشگر از این سرزمین دیدن کرده اند.
تنها یک  گردشگری  پیش، صنعت  10 سال 
درصد از تولید ناخالص ملی اتیوپی را به خود 
اختصاص می داد، اما اکنون این رقم به چهار 
اعالم سخنگوی  بنابر  و  یافته  افزایش  درصد 
اتیوپی این رشد حاکی از  وزارت گردشگردی 
پتانسیل فراوان در افزایش سهم گردشگری در 
تولید ناخالص ملی کشور است. در طول یک 
سال گذشته ماهانه حداقل 88 هزار گردشگر 
خارجی از اتیوپی دیدن کردند و به طور متوسط 
16 شب در این کشور اقامت داشتند و اغلب 
آنها از محوطه های ثبت شده در فهرست میراث 
تاریخی  یونسکو و دیگر محوطه های  جهانی 

بازدید کردند.
همچنین تعدادی از گردشگران خارجی به مقصد 
اتیوپی برای حضور در رویدادهای فرهنگی به 
این کشور سفر کردند و بر اساس اعالم وزارت 
گردشگری این کشور، با افزایش نفوذ اتیوپی در 
منطقه این کشور میزبان رویداهای بین المللی 
بیشتری شده که به طور مستقیم اثرات مثبتی 

در صنعت گردشگری داشته است.
هزار  از 83  بیش  گذشته  سال  یک  طول  در 
بین  کنفرانس های  در  حضور  برای  خارجی 
المللی وارد اتیوپی شدند و این کشور قصد دارد 
تا سال 2022 میالدی به جمع 5 مقصد برتر 

گردشگری قاره آفریقا راه یابد.

درآمد باور نکردنی 
کشور فقیر اتیوپی 

از صنعت گردشگری

عتیقی، مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: 
ستاره  بامداد  دقیقه   5:23 ساعت  خرداد  اول 
فلکی  پرنورترین ستاره صورت  »دل شیر« که 
شیر در منطقه البروج است 1.4 درجه جنوب ماه 
قرار می گیرد. ماه در ساعت 8:1۹ دقیقه صبح این 
روز به وضعیت تربیع اول می رسد. ششم خرداد 
در 4  برجیس«  دقیقه  »سیاره  ساعت 22:0۹ 
درجه جنوب ماه قرار دارد و دوشنبه 7 خرداد  از 
روزهای تعیین دقیق قبله در سال جاری خواهد 
بود.  در ساعت 13:48 دقیقه )هنگام اذان ظهر در 
مکه مکرمه( خورشید عمود بر خانه خدا تابیده و 
کعبه در ساعت مذکور سایه نخواهد داشت. در 
این ساعت در هرکجا که روز باشد اگر رو به 

خورشید بایستیم دقیقاً راستای قبله خواهد بود.

۷ خرداد ساعت ۱۳:4۸ 
هر جا رو به خورشید بایستید 

قبله خواهد بود

گفتگوی اختصاصی آوا با کاسب خوش برخورد و کاردرست همشهری

عکس: رمضانی

ایرانی مجله »ورلد  نویسنده  پور،  عادل فردوسی 
ساکر« در مطلبی به معرفی تیم ملی فوتبال ایران 
برای حضور در بیست و یکمین دوره رقابت های 
تیم  مورد سرمربی  در  پرداخت. وی  جهانی  جام 
ملی فوتبال می نویسد: کارلوس کی روش،  یک 
چهره ی کاریزماتیک که به هیچ وجه حاضر نیست 
بر سر اصول خود مصالحه کند. این چهارمین باری 
است که کی روش یک تیم ملی را به جام جهانی 
می رساند. آفریقای جنوبی در 2002، پرتغال در سال 
2010 و دو بار هم با ایران، در سال های 2014 
و 2018. او حاال به پرسابقه ترین مربی تاریخ تیم 
ملی ایران تبدیل شده و تنها کسی است که توانسته 
تیم ملی را به دو جام جهانی پشت سر هم برساند. 
با قهرمانی در مسابقات قهرمانی زیر بیست سال 

جهان در سال های 1۹8۹ و 1۹۹1 و معرفی »نسل 
طالیی« این کشور، کی روش خودش را مطرح کرد. 
بازیکنانی مثل لوییس فیگو، روی کاستا و ژائو پینتو 
در این تیم ها به دنیا معرفی شدند. شروع کارش 
در رئال مادریِد کهکشانی فصل 2003-2004 با 
موفقیت خیره کننده ای همراه بود اما با ناکامی در 
لیگ و لیگ قهرمانان، پایان فاجعه باری داشت. در 
جام جهانی 2010، دو مساوی و یک برد و در آخر 
هم باخت مقابل اسپانیا در دور یک هشتم نهایی، 
پرونده ی او را به عنوان سرمربی تیم ملی پرتغال 
بست. به نقل از الکس فرگوسن، کارهای تاکتیکی 
کی روش در دورانی که دستیار او در منچستریونایتد 
بود، روی عملکرد تیم تاثیر مثبتی داشت. پس اجازه 
بدهید این بخش را با عباراتی که سر الکس در 

زندگینامه اش برای توصیف کی روش به کار برده، 
به پایان ببریم: فوق العاده، باهوش، نکته سنج، یک 
مربی عالی و یک تمرین دهنده ی عالی. در مجموع 
چهار حضور ایران در جام های جهانی، کسب رده ی 
سوم در دور گروهی جام جهانی 1۹۹8 فرانسه هنوز 
بهترین نتیجه ی تیم ملی محسوب می شود. ایران 
فقط یک برد از 12 بازی خود به دست آورده. اما 
نباید از این تیم غافل شد چراکه پنج سال است 
تیم ملی در بین تیم های آسیایی، بهترین رتبه را 
در رده بندی فیفا دارد. این تیم، امید یک ملت صبور 
است و سعی می کند که چیزی فراتر از یک زنگ 
تفریح باشد. در برزیل، تیم ملی فقط چند ثانیه با یک 
تساوی تاریخی با آرژانتین فاصله داشت اما یک گل 
از مسی در وقت های تلف شده مانع آن شد. حاال، 

کارلوس کی روش، یک چهره ی کاریزماتیک
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کارهاییکهزنانقویانجاممیدهند

زنان قوی نسبت به نیازها و خواسته هایشان با اعتماد 
به نفس و خوش بین هستند. درست است که خیلی ها 
آن ها را افرادی سخت گیر و رئیس مسلک می شناسند 
اما واقعیت این است که آن ها زنانی احساساتی هستند. 
ویژگی های زنان قوی را در این مقاله بیشتر بشناسید و 

از آن ها بهره بگیرید.
 آن ها دایره دوستان کمی دارند: زنان قوی به راحتی 
می توانند آدم های که نمی خواهند را از زندگی خود 
آدم  یا  منفی  های  آدم  مثال  عنوان  به  کنند.  حذف 
به همین گروه  پیشرفتشان می شود.  مانع   هایی که 

دوستان آن ها کم هستند.
زنان قوی برنامه ریزهای خوبی هستند: زنان قوی توانایی 
انجام کارهایشان را دارند. آن ها با تمرکز به اهدافشان 
طوری برنامه ریزی می کنند که به آن ها برسند. آن ها 
برنامه ریزی های روزانه و اهداف هفتگی و ماهیانه دارند.

قوی  زنان  دارند:  باالیی  نفس  به  اعتماد  قوی  زنان 
احساس خوبی به هویت خود دارند و خودشان را همانطور 
و  اخالقیات  با  ها  آن  اعمال  دارند.  که هستند دوست 
باورهایشان یکسان است. آن ها نیازی به متقاعد کردن 

دیگران نمی بینند و با خودشان روراست هستند.
انتظارات  قوی  زنان  دارند:  باالیی  پذیرش  قوی  زنان 
واقعی از خودشان و دیگران دارند و می دانند که برای 
زندگی کردن باید توانایی پذیرش شرایط را داشته باشند.

زنان قوی از یک زن قوی به دنیا آمده اند: قدرت در زنان 
در واقع یک ویژگی خانوادگی است زیرا دخترها با تقلید 
رفتار زنان خانواده بزرگ می شوند. آن ها از دوران کودکی 
این ویژگی ها را می آموزند و در بزرگسالی الگویی برای 
زنان خانواده می شوند.گر در خانواده ای که زندگی می 

کنید یک زن قوی دارید مطمنا  مادری قوی داشته اند.

مردزاهدوروزیخداوند

به  خدا  روزی  عبادت،  سال   ۷۰ از  بعد  خداپرستی  عابد 
بگذارید  نبرید،  طعام  او  برای  امشب  گفت:  فرشتگانش 
امتحانش کنیم آن شب عابد هر چه منتظر غذا شد، خبری 
نشد، تا جایی که گرسنگی بر او غالب شد. طاقتش تمام شد و 
از کوه پایین آمد و به خانه بت پرستی که در دامنه کوه منزل 
داشت رفت و از او طلب نان کرد، بت پرست ۳ قرص نان 
به او داد و او بسمت عبادتگاه خود حرکت کرد.سگ نگهبان 
خانه بت پرست به دنبال او راه افتاد، جلوی راه او را گرفت. مرد 
عابد یک قرص نان را جلوی او انداخت تا برگردد و بگذارد او 
براهش ادامه دهد، سگ نان را خورد و دوباره راه او را گرفت، 
مرد قرص دوم نان را نیز جلوی او انداخت و خواست برود اما 
سگ دست بردار نبود و نمی گذاشت مرد به راهش ادامه 
دهد.مرد عابد با عصبانیت قرص سوم را نیز جلوی او انداخت 
و گفت : ای حیوان تو چه بی حیایی! صاحبت قرص نانی به 
من داد اما تو نگذاشتی آنرا ببرم؟سگ به سخن آمد و گفت: 
من بی حیا نیستم، من سالهای سال سگ در خانه مردی 
هستم، شبهابی که به من غذا داد پیشش ماندم ، شبهایی هم 
که غذا نداد باز هم پیشش ماندم، شبی که مرا از خانه اش 
راند، پشت در خانه اش تا صبح نشستم. تو بی حیایی، تو که 
عمری خدایت هر شب غذای شبت را برایت فرستاد و هر چه 
خواستی عطایت کرد، یک شب که غذایی نرسید، فراموشش 

کردی و از او بریدی.

تنها کسی که خود را با تمام توان و روحش وقف 
هدفی می کند می تواند در موضوعی تبحر پیدا 

کند. خبرگی، تمام وجود انسان را می طلبد.

می توانی بخاطر رقابت نگران شوی، 
یا اینکه بر روی چیزی که در مقابلت

 قرار دارد تمرکز کنی و به سرعت حرکت کنی.

من حاصل عمر خود ندارم جز غم
در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم

یک همدم باوفا ندیدم جز درد
یک مونس نامزد ندارم جز غم

از بین تمام کارهایی که انجام داده ام، مهم ترینش ایجاد 
هماهنگی بین کسانی که با من کار می کنند و جهت 
دادن تالش هایشان به سمت هدفی مشخص است.

خدایا روزیم کن در آن ترحم بر یتیمان و طعام 
نمودن بر مردمان و افشاء سالم و مصاحبت 
کریمان به فضل خودت ای پناه آرزومندان

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز هشتم ماه رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و خداوند کسانی را که هدایت  یافته  اند بر هدایتشان می  افزاید و نیکیهای ماندگار نزد 
پروردگارت از حیث پاداش بهتر و خوش فرجام تر است . سوره مریم/ آیه ۷6

حدیث روز  

روزه داري که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه اش به چه کارش خواهد آمد.
حضرت زهرا علیها السالم

سبک زندگی

چگونه شخصیت مثبتی داشته باشیم
گفتگوها،  کتاب ها،  اطالعات،  دیدگاه ها،  با  را  ذهن  اگر 
کنید،  تغذیه  مثبت  اندیشه های  و  شنیداری  برنامه های 
داد.  خواهید  پرورش  را  موثرتری  و  مثبت تر  شخصیت 
تاثیر گذار ی و استدالل شما بهبود می یابد و اعتمادبه نفس 
و خودباوری باالتری خواهید داشت. وقتی صریح و شفاف 
تصمیم می گیرید که بر ذهن کامال مسلط شوید، تفکرات و 
احساسات منفی را دور بریزید و شخصی کامال مثبت اندیش 
شوید، اینجاست که می توانید شخصیت خود را متحول کنید. 
با آموزش و تمرین می توانید خودباوری و نگرش ذهنی مثبت 
بسیار باالیی را در خود پرورش دهید. برای این که شخصی 

کامال مثبت اندیش شوید هفت کلید وجود دارد:
گفتوگویدرونیمثبت

با خودتان مثبت صحبت کنید و گفت وگو های درونی خود 
را کنترل کنید. از عبارات تاکیدی مثبت، اول شخص و در 
زمان حال مانند »من خودم را دوست دارم!« »من می توانم!« 
»من احساس فوق العاده خوبی دارم!« و »من مسئول هستم!« 
با  شما  احساسات  درصد  که ۹۵  معتقدیم  کنید.ما  استفاده 
می گیرد.  شکل  روز  درطول  خودتان،  درونی  گفت وگو های 
واقعیت تلخ این است که اگر عمدا و آگاهانه با خودتان، مثبت 
و سازنده صحبت نکنید، ناخودآگاه به چیز های ناراحت کننده 
که باعث نگرانی و عصبانیت می شود، فکر می کنید. ذهن شما 
مثل یک باغچه است. اگر در آن، گل نکارید و از آن مراقبت 

نکنید، علف های هرز بدون هیچ تالشی در آن رشد می کنند.

تجسممثبت
شاید قدرتمندترین توانایی شما، توانایی »تجسم« و دیدن 
به تحقق  االن  همین  انگار  به طوری که  است،  اهدافتان 
رسیده اند.تصویری هیجان انگیز و واضح از اهداف و زندگی 
ایده آل تان بسازید و بار ها و بار ها آن را در ذهن مرور کنید. 
به  بخشیدن  بهبود  با  زندگی،  در  شما  پیشرفت های  تمام 
تصویر های ذهنی شروع می شوند. هرچه خود را در درون تان 

ببینید، در دنیای خارج همان خواهید بود.
افرادمثبتاندیش

تعامل  و  می کنید  کار  آن ها  با  کسانی که  درست  انتخاب 
دارید، بیشتر از هر عامل دیگری بر احساسات و موفقیت 
شما تاثیر می گذارد. همین امروز تصمیم بگیرید که با افراد 
مثبت، شاد، خوش بین و کسانی که در زندگی اهداف بزرگ 
دارند معاشرت کنید.به هر قیمتی از افراد منفی دوری کنید. 
زندگی  ناراحتی های  بیشتر  اصلی  سرچشمه  افراد،  این 
هستند. مصمم شوید که از هم اکنون، دیگر افراد منفی و 

اضطراب آور را به زندگی تان راه ندهید.
خوراکذهنیمثبت

سالمتی شما دقیقا به همان مقداری است که مواد غذایی 
سالم بخورید و به خودتان برسید. همین طور سالمت ذهنی 
و روانی شما به همان اندازه ای است که ذهن خود را به جای 
»شیرینی های ذهنی« با »پروتئین های ذهنی« تغذیه کنید.

کتاب ها، مجالت و مقاالت آموزنده و انگیزه دهنده بخوانید. 

شادمانی  موجب  که  ایده هایی  و  اطالعات  با  را  ذهن 
مطمئن  آرزوهایتان  و  خود  به  نسبت  را  شما  و  می شوند 
می سازند، تغذیه کنید.هنگام رانندگی به مطالب شنیداری 

سازندهومثبتگوشدهید
باعث  که  کنید  وارد  مثبت  پیام های  ذهن  به  پیوسته 
رشته  در  و  کنید  عمل  بهتر  و  بیاندیشید  بهتر  می شوند 
کاری خود تواناتر و کارآمدتر باشید. فیلم ها و برنامه های 
تلویزیونی آموزشی و مثبت تماشا کنید و مطالبی بخوانید 
که به دانش تان بیافزاید و به شما حس بهتری نسبت به 

خود و زندگی بدهد.
آموزشوپیشرفتدرست

تمام افرادی که امروزه در اوج هستند، زمانی در پایین ترین 
به  و  خورده اند  شکست  بار ها  و  بار ها  و  بوده اند  جایگاه 
جایگاه های پایین تر نزول کرده اند.معجزه آموزش و پیشرفت 
به  از شکست  از  را  است که شما  این  دراز مدت  شخصی 
موفقیت و استقالل مالی می رساند. وقتی خود را به یادگیری، 
رشد، بهتر شدن در افکار و فعالیت ها متعهد می کنید، کامال 
بر زندگی خود مسلط می شوید و سرعت رسیدن به اوج را 

به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهید.
عادتهایسالمتیمفید

از سالمت جسمانی خود حداکثر مراقبت را بکنید. غذا های 
خوب، سالم و مغذی بخورید. یک رژیم غذایی عالی، تاثیری 
مثبت و فوری بر احساسات و تفکرات شما خواهد داشت.

 ۲۰۰ حداقل  کنید.  ورزش  منظم  به طور  بگیرید  تصمیم 
دقیقه در هفته را به پیاده روی، دو، شنا، دوچرخه سواری یا 
کار با دستگاه های ورزشی بپردازید. وقتی با برنامه و منظم 
بیشتری  سالمتی  و  شادمانی  احساس  می کنید،  ورزش 
دارید. و نسبت به فردی که تمام بعدازظهر را روی کاناپه 
می نشیند و تلویزیون تماشا می کند، خستگی و فشار روانی 

کمتری خواهید داشت.
به اندازه کافی، استراحت کنید. الزم است به طور منظم و 
به ویژه در زمان هایی که زیر فشارروانی و سختی هستید، 
عوامل  از  یکی  کنید.  شارژ  را  خود  انرژی  باتری های 
سالمتی  مضر  عادت های  منفی،  احساسات  زمینه ساز 
در  است.  بی رویه  کار و تالش  و  نکردن  نرمش  خستگی، 

زندگی به دنبال تعادل باشید.
انتظاراتمثبت

داشتن انتظارات مثبت یکی از تکنیک های بسیار قوی است 
که با به کارگیری آن می توانید شخصی مثبت اندیش شوید و 
زندگی مثبت تر و بهتری را تضمین کنید. یعنی آنچه شما با 
اطمینان منتظرش هستید، به احتمال زیاد به دست خواهد آمد.از 
آنجا که خودتان انتظارات را انتخاب می کنید، همیشه بهترین ها 
را بخواهید و انتظار موفقیت داشته باشید. هنگام مالقات با افراد 
جدید، انتظار محبوبیت داشته باشید. انتظار دست یابی به اهداف 
عالی برای خودتان داشته باشید. وقتی پیوسته در انتظار اتفاقات 

خوب باشید، به ندرت ناامید می شوید.
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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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517438296
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129384765

645197832

873562149

762841953

458973621

931256487

جدول سودوکو

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

09364782506 -2605

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

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

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

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

05632821153

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

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: غذای آماده حسینیون
 پاسداران 3 ، جنب مسجد 32211000

شعبه 2: کترینگ طالئیه، نبش قدس 2
32219011

شله مشهدی 
ماه مبارک رمضان

همه روزه ساعت 17:30

به یک کارمند بازنشسته جهت 
همکاری با مشاور امالک نیازمندیم.

09301501544
به یک کارگر خانم جهت کار در غذا 

آماده )شمال شهر( نیازمندیم.
32311717 -09384306497

استخدام نیروی خدماتی )زن و مرد( 
با آزمون برای شهرداری و بیمارستان

حداکثر سن 30 سال 
مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر

آدرس دفتر: شمس آباد، امام علی )ع( 9، 
ولی عصر )عج( 1، وسط میالن 

 شرکت پاک اندیشان سفید گستر شرق 
09105462856

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

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

09353694511 - 09353315656

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

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف 
و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065- علـی آبادی 

مغازه خرازی واقع در 
خیابان توحید با کلیه امکانات 

واگذار می شود.
09305169538
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با استفاده از سنگ پا این دردها را 
کاهش دهید

در  کار  بهترین  قدیم  در  پا  سنگ  از  استفاده 
استحمام بود اما امروزه با غفلت و حذف این 
رسانده ایم.  آسیب  بدن  از  سموم  دفع  به  کار 
تجمع بلغم در مفاصل و عضالت می تواند تولید 
درد کند ؛ بلغم چنانچه بیش از حد غلیظ شود 

خواهد  مفاصل  و  عضالت  در  خشکی  سبب 
تجمع  از  پیشگیری  های  راه  جمله  از  شد. 
استفاده  مفاصل ،  و  عضالت  بدن ،  در  بلغم 
انتهای  در  پاست .  و سنگ  گرم  آب  دوش  از 
زمان استحمام ، استفاده از سنگ پا برای خارج 
کردن بلغم جمع شده در کف پا مفید است و 
بدن  شود ،  تکرار  هفته  هر  چنانچه  کار  این 
کرد. پیدا خواهد  را  زائد خود  بلغم  دفع  مسیر 

کاهش سکته های قلبی و مغزی 
با مصرف تخم مرغ

محققان در تازه ترین بررسی های خود دریافتند، 
ابتال  مرغ خطر  تخم  عدد  روزانه یک  مصرف 
به سکته مغزی و قلبی را به میزان قابل توجهی 
کاهش می دهد. در دهه ۱۹۵۰ میالدی، یکی 
کار  و  می خوریم  مرغ  تخم  »یک  شعارها  از 

تخم  مصرف  اهمیت  تا  است  بوده  می کنیم« 
مرغ را نشان دهد؛ در دهه های بعدی به علت 
اهمیت یک رژیم متعادل این شعار حذف شد. 
لزوم  دریافتند،  خود  پژوهش های  در  محققان 
تخم  مصرف  مغزی،  و  قلبی  سکته  کاهش 
مرغ است. تخم مرغ دارای ویژگی های مثبت 
غذایی از جمله آنتی اکسیدان ها است که موجب 
التهاب می شود. و  اکسیداتیو  استرس  کاهش 

میزان پروتئین مورد نیاز خانم ها 
در روز چقدر است؟ 

همان طور که همه ما می دانیم، خوردن غذای 
مناسب مهمترین روش برای سالمتی و تناسب 
به کارهایی که در زندگی  با توجه  اندام است. 
روزمره به زنان محول می شود، ضروری است 
که زن ها از سالمتی خودشان مراقبت کنند. اما 

هنگام انتخاب مواد غذایی مناسب، نباید از اهمیت 
غذایی پروتئین صرف نظر کرد. این ماده غذایی به 
ساخت و ترمیم بافت ها کمک می کند. مشخص 
شده که هر زن بالغ باید به صورت روزانه حداقل 
۰.8 گرم پروتئین، برای هر کیلوگرم از وزن بدن 
خودش مصرف کند. به عنوان مثال یک زن با 
وزن 6۰ کیلوگرم، باید حداقل 48 گرم پروتئین به 
صورت روزانه از طریق غذا خوردن دریافت کند.

معجون موز و زنجبیل
 برای چربی سوزی 

  
است  سوز  چربی  غذایی  ماده  یک  زنجبیل 
و  دهد  می  افزایش  را  بدن  ساز  و  که سوخت 
در کنار آن موز سرشار از فیبر و نشاسته است. 
ترکیب خواص این 2 ماده با هم یک معجون 
تهیه  برای چربی سوزی و الغری  العاده  فوق 

می کند. زنجبیل ریشه دارویی داشته و بیش از 
قرن ها به عنوان یک درمان برای رفع بسیاری 
قرار  استفاده  مورد  ها  بیماری  و  اختالالت  از 
گرفته است. وجود مواد آنتی اکسیدانی و خواص 
ضدالتهابی در آن به بهبود هضم غذا، کاهش 
از بین بردن مواد سمی در  میزان کلسترول و 
بدن کم می کند. در چند دهه اخیر خواص سم 
زدایی و الغرکنندگی آن نیز ثابت شده است.

با روزه گرفتن کبد چرب خود را 
درمان کنید

افراد دارای کبد چرب باید از مصرف مواد غذایی 
چرب و شیرین خودداری کنند. نان، پنیر و سبزی 
با انواع میوه جات بهترین ماده غذایی برای این 
دسته از افراد است، پس از مصرف افطار و گذشت 
میل  شام سبک  کمی  توانند  می  ساعت  چند 

کنند. سحری را سبک میل کنید تا چربی اضافی 
دریافت نکنید. باید سحری سبک انتخاب کنند و 
افرادی که در ماه رمضان فقط به یک وعده غذا 
قانع هستند و فقط در زمان افطار کمی غذا میل 
می کنند و تا افطار بعد چیز دیگری مصرف نمی 
کنند، به سالمت بدن خود بسیار آسیب می رسانند، 
برای رعایت وزن و چربی هر چه تعداد مصرف غذا 
کمتر باشد بهتر می توان سالمت را تضمین کرد.

یادداشت

اتاق جنگ علیه ایران
 وزارت خزانه داری آمریکاست

* سیداحسان باقری

برای حمایت نکردن از کاالی داخلی بهانه ها یا حتی دالیل زیادی وجود 
دارد. مانند این: برخی کاالهای داخلی کیفیت ندارد،گاهی تشویق به خرید 
آنها محل سوء استفاده برخی افراد برای عدم کیفیت بخشی به کاالهایشان 
است. عقل و حق انتخاب به ما می گوید باکیفیت ترین کاال را بخریم. هر 
زمانی که کاال های ایرانی کیفیت الزم را به دست آوردند آن وقت خریداری 
می کنیم. در برابر این ابهامات، پاسخ هایی نیز وجود دارد مانند: باید حمایت 
کنیم تا با کیفیت شوند. کم کم نظارت ها دقیقتر و مطالبات باعث ارتقای 
کیفیت می شود. تا تیراژ تولید کاالهای داخلی مانند برخی برندهای جهانی 
باال نرود، کیفیت همراه با قیمت پایین تر حاصل نمی شود و این همت ما را 
می طلبد. گاهی شاید برخی از دالیل ما درست و منطقی به نظر برسد و با 
پاسخ های باال نیز خود را قانع کنیم. اما موقعیت غیر طبیعی دالیل دیگری را 
می طلبد که تمام این دالیل را کنار زده و آب پاکی را روی دستمان می ریزد!

ما در کشوری زندگی می کنیم که چهل سال است ابرقدرت های 
ساخته شده نظم نوین جهانی به خاطر عزت و استقاللی که در راه 
انقالب اسالمی در آن بدست آوردیم، با ما در حال تخاصم و جنگ 
ما  این است که  واقعیت  انتخاب کردیم.   راهی که خودمان  هستند. 
چهل سال است داریم در دفاع از خود می جنگیم. با دولت های زورگو 
به  دارند. در جنگ، کسی  را در دست  دنیا  دنیا که قدرت  و مستکبر 
دلیل کیفیت داشتن از جنس دشمن استفاده نمی کند. خصوصا وقتی 
دشمن آن را تحریم کند. نخریدن کاالی خارجی امروز به مثابه جهاد 
در راه خداست! مگر خانواده هایی بی پدر و بی فرزند نشدند تا عزت و 
استقالل این کشور پایدار بماند؟ مگر تضمین کیفیت خواستند آن روز 
که جان دادند؟ چه در هشت سال دفاع مقدس و چه در همین روزها 
در سوریه و عراق و هر جای دیگر. آنها سالح برداشتند و جنگیدند تا 
این مملکت از تاراج متوحشان عالم حفظ شود. ما هم در همین جنگ 
هستیم.   امروز خریدن کاالی خارجی تامین آتش تهیه دشمن است که 
روی سرخودمان فرود می آید و نخریدن کاالی غیر ایرانی و حمایت از 
تولید داخلی ضامن بقای پیروزی در این جنگ است و عین جنگیدن. 
همین چند روز پیش رهبر فرزانه انقالب فرمودند :«اتاق جنگ علیه 

ایران، وزارت خزانه داری آمریکاست.«؟
وسط جنگ جای صحبت از کیفیت نیست. وسط جنگ جای جنگیدن 
است. تنها آخرین گروهند که باید تکلیف خود را مشخص کنند. که یا بروند و 
یا اگر ماندند در این جنگ نظاره گر نباشند. تکلیف بقیه با وجوب خرید کاالی 
ایرانی به مثابه جهاد فی سبیل ا... در جنگ برابر تمامیت استکبار، واضح و 
مبرهن است. فقط کافی است صدای تیر و ترکش را بشنویم و دست و پا و 
سرهای خونین تکه پاره شده را ببینیم. اگر مستقیم شلیک نمی کنیم الاقل 

پشت جبهه را نگه داریم. فقط کافی است باور کنیم که در جنگیم.

یادداشت

اجرای فن از مرحوم مهدی دباغی اوایل دهه 4۰ و قهرمانی مسابقات خراسان - سالن شهیدکوشه ای بیرجند * گردآورنده: اصغری  داده نما

هرچند روزه داری برای برخی از مبتالیان به دیابت بنابر تشخیص 
پزشک معالج می تواند مفید باشد، ولی تغییر خودسرانه دوز دارو و 
رژیم غذایی در برخی دیگر بسیار خطرناک است. در تمامی بیماران 
دیابتی به ویژه در بیمارانی که انسولین مصرف می نمایند تنظیم 
و کنترل مرتب قند خون بسیار مهم می باشد. بیماران دیابتی 
باید پیش از شروع ماه مبارک تحت بررسی پزشکی قرار گیرند 
و در صورت صالحدید پزشک معالج اقدام به روزه داری نمایند. 

دقت شود، هم بیمار و هم خانواده وی باید در رابطه با خطرات 
احتمالی تهدید کننده بیمار در ایام روزه داری مورد مشاوره قرار 
گیرند و روش درمان و اقدامات الزم باید به همراه بیمار آموزش 
داده شود. همچنین در مورد عالئم افزایش و کاهش قند خون، 
اندازه گیری قند خون، تنظیم وعده های غذایی، فعالیت بدنی 
و مصرف داروها در ماه مبارک باید آموزش الزم را دریافت کنند.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی 

                                                                                   روزه داری و بیماری دیابت

امالک و 
مستغالت

میلیاردها زیر فیمت: دره ١٠٠ساله 
دربست باغات بي نظیر بهدان
چند هکتاربا سند-٢ قنات
 ١ربع تا بیرجند    

٠٩١٢٦٨٨١٠٠٥

فروش آپارتمان ٨٥متری،تحویلی 
شرکت،طبقه اول و دوم،بدون 

ضامن وامتیازات،وام 3٠م ، الهیه 
7، دو نبش، هر طبقه 3٠ م 

٠٩١٥٦٠٠4١٥٢

3٠٠مترمربع زمین مسکونی با 
سند ششدانگ واقع در خیابان 

شهید رجایی آرین شهر به فروش 
می رسد. فی ٢٥ م 
٠٩١٥3٦3٨٢٩7

واحد های مسکونی بنیادمسکن 
اول حاجی آباد، طبقه همکف 

کامل، دوخواب، شمالی، آفتابگیر 
فی ٦٥ میلیون، وام ندارد 

٠٩١٥3٦3٨٢٩7

فروش  آپارتمان سایت اداری 
طبقه سوم، فول امکانات

 با تخفیف
تلفن تماس:

٠٩١٥١٦٠٩3٠٩

 فروش زمین  مغازه تجاری 
٥٠متر، معصومیه، خیابان تالش
آینده دار، دوکله ،قیمت استثنایی 

٠٩١٥١٦٠٩3٠٩

فروش زمین ١٨٠ متری 
در چهکند

٠٩١٥١٦3٩٨١١

باغ در تقاب، هزار متر با نیم 
ساعت آب چاه، درختان مثمر

 در موقعیت خوب
تلفن تماس:

٠٩١٥١٦١٢٢٠٨

منزل مسکونی فروشی
 واقع در روستای کوشه سفلی

 از توابع خوسف
  در حد سفت کاری
٠٩١٥١٦٠3٠73

 
فروش آپارتمان ٨٥ متری

تحویلی شرکت،طبقه اول و دوم 
بدون ضامن و امتیازات

تلفن تماس:
٠٩١٥٦٠٠4١٥٢

منزل فروشی حاجی آباد، ١٢٥ 
زمین، بنا ٢١٠ متر، تمام اسکلت 

حاشیه امام  خمینی، جنوبی 
با آالچیق

٠٩١٥3٦١٠١٢٨  

منزل فروشی مدرس ٢4 شمالی 
٢٠٠مترزمین33٠ بنا سه طبق 

تمام اسکلت جدید ساز
تلفن تماس:

٠٩١٥3٦١٠١٢٨ 

توحید ٢٨ ، شمالی، 3٠٠ زمین 
یک و نیم طبقه بنا  

خیلی تمیز
تلفن تماس:

٠٩١٥3٦١٠١٢٨ 

 منزل دربست وآپارتمان شیک 
وتمیز در محدوده مدرس معلم 

توحید پاسداران و نیازمندیم
تلفن تماس:

٠٩١٥3٦١٠١٢٨

زمین حدود١٥٠ متری حصار 
شده با سوئیت موقت وپروانه 

ساخت و امتیاز آب و برق وگاز 
درشهرک رقوئی، ٨٥ میلیون

٠٩33٨٨٦٨3٩٩

مغازه انباری
 موسی بن جعفر)ع( ١٢
به اجاره داده می شود

تلفن تماس:
٠٩١٥١٦٠٨3٥3

جویای کار

به یک کارگر  جهت همکاری 
در لبنیاتی واقع در بلوار مسافر 

نیازمندیم
تلفن تماس:

٠٩١٥١٦47٥7٩

راننده پایه یک 
آماده همکاری
تلفن تماس:

٠٩١٥٨٦٥٩١3٠
 

جویای کار:
با  4 سال سابقه کار درکارخانه

 و3 سال کار بنایی
تلفن تماس:

٠٩١٥٢٦٨٢٨٩٨

دو راننده با ماشین تمام وقت 
جهت کار در آژانس بیمارستان 

نیازمندیم
تلفن تماس:

٠٩١٥٥٦١٩٠7٢

به تعدادی راننده با ماشین جهت 
کار در آژانس به صورت تمام وقت 
و نیمه وقت به صورت تلفنی و 

اینترنتی نیازمندیم 
٠٩١٥٨٦3٩٩7٥

به یک نیروی ماهر به کارواش 
نیازمندیم 

ساعت کاری٨:3٠ تا 3 بعدازظهر
 ٥ تا١١شب )فوری(
٠٩3٦٨٦٠47٨3 

به یک نیروی با سابقه در زمینه  
 ساندویچی و پیتزا نیازمندیم 

 آدرس محالتی 
تلفن تماس:

٠٩١٢٩١٥٠3٥٥  

به یک همکارآقا با روابط عمومی 
 باال در امالک

بصورت درصدی نیازمندیم
تلفن تماس:

٠٩١٥٥٦١٨3٩٦
 

به یک نفر جهت نگهداری 
ازکودک چهار ساله 

نیازمندیم
تلفن تماس:

٠٩٠3٥٦١٩٦٦٠.

به تعدادی راننده جهت کار در 
آژانس  نیازمندیم.

تلفن تماس:
٠٩١٥3٦٢٠47٠

به یک نفر فروشنده گل و گیاه 
 نیازمندیم 

 حقوق ٢٥٠ هزار تومان
 شیفت صبح ٨ تا ١3
٠٩٠3٩٦7٦٨٨٩

به یک نفر مسلط به کامپیوتر
 و با روابط عمومی باال 

نیازمندیم. 
تلفن تماس: 

٠٩١٥١٦٠4٨4١

خودرو

خریدار خودرو پژو روآ دوگانه 
کارخانه، رنگ نقره ای، مدل 
 ٨٩یا٩٠ تمیز و بدون رنگ

شماره تماس:
٠٩٩٠337٠٠3٥

 فروش فوری ٢٠٦ تیپ٢ 
مدل ٨٨، سفید، بدون رنگ 

بسیار تمیز،  بیمه 4/ ٩7
فی٢٢٦٠٠ م

٠٩١٥٩٦٥٨433

فروش فوری
 آریو ١٦٠٠،دنده اتومات

تلفن تماس:
٠٩١٥3٦١٨١٩٨

متفرقه

فروش یخچال تمام 
ویترین مغازه مناسب برای 

پروتئینی،غذاآماده،سوپرمارکت و...
تلفن تماس:

٠٩١٥٩٦3٢٩4٥

لبنیات محلی با کلیه لوازم 
به علت مهاجرت
 واگذارمی گردد

تلفن تماس:
 ٠٩١٥٩٠4١37٠

فروش یک عدد لباس عروس 
فوق العاده شیک، پارچه ترک 

قیمت7٥٠٠٠٠تومان
تلفن تماس:

٠٩١٥٨٦٦3٢٢٥

پوشاک فروشی واقع در خیابان 
معلم با ٥ سال سابقه عالی و 

فروش تضمینی به علت مهاجرت 
 به فروش می رسد
 ٠٩١٢٠٦٩٦٨4٥

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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اشتغال، حلقه مفقوده درمان زنان معتاد 

جشنواره پرواز برگزار می شود

کاوش-رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری بیرجند گفت: به مناسبت سالروز آزادسازی 
خرمشهر، جشنواره پرواز به همت سازمان فرهنگی، 
مود  قالسی  شود.  می  برگزار  ورزشی  و  اجتماعی 
افزود: جشنواره پرواز هواپیماهای فوق سبک، حرکات 
نمایشی هواپیماهای مدل و پاراموتور بر فراز سایت 
پروازی دشت فوداج روز جمعه برگزار می شود. وی 
از برنامه جشن با حضور هنرمندان استانی همزمان با 
برگزاری جشنواره خبر داد. قالسی مود  با اشاره به 
اینکه در این جشنواره ۱۰ فروند هواپیمای فوق سبک 
بر فراز آسمان دشت فوداج پرواز خواهند کرد یادآور 
شد: در محل جشنواره ۲۰ فروند هواپیمای مدل به 
اجرای حرکات نمایشی پرداخته و پاراموتور همراه با 
حرکات نمایشی در این مجموعه به پرواز در خواهد آمد.

فتح  خرمشهر  بازتاب  جهانی  داشت

روحانیت  مشارکت  نشر  و  آثار  حفظ  دفتر  مسئول 
در دفاع مقدس گفت: عملیات فتح خرمشهر جایی 
برای مذاکره عراق باقی نگذاشت و این مهم خود 
شد.به  عظیم  حرکت  یک  جهانی  بازتاب  موجب 
گذشته  روز  قاسمی  االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش 
خواهران،  ویژه  خرمشهر  آزادسازی  همایش  در 
ایران  تاریخ  در  عطفی  نقطه  خرمشهر  فتح  افزود: 
کمترین  با  اسالم  رزمندگان  که  است  اسالمی 
شدند. پیروز  مسلح  دندان  تا  ارتشی  برابر  در  قوا 
 وی با بیان این سخن امام خمینی)ره( که فرمودند

»خرمشهر را خدا آزاد کرد « گفت: وحدت نیروهای 
دستور  به  که  شد  باعث  عملیات  این  در  مسلح 
به  خرداد  سوم  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای 
تقویم  ایثارگری در  و  پیروزی، مقاومت  عنوان روز 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به ثبت برسد.

هم  امروز  اینکه  بیان  با  قاسمی  االسالم  حجت 
آفرینی  نقش  دیگری  جبهه  در  اسالم  رزمندگان 
برابر  در  آراها  جهان  دیروز  اگر  افزود:  کنند،  می 
سینه  ها  همدانی  و  سلیمانی  امروز  ایستادند  ظلم 
سپر کرده اند و پرچم اسالم را زنده نگه داشته اند.

وی  گفت:رزمندگان خراسان جنوبی در گردان های 
مالک اشتر و ابوذر در عملیات بیت المقدس حضور 
داشتند که ۱8 شهید و هفت جانباز هدیه حضور 95 
درصدی رزمندگان استان در این گردان ها بوده است.

با  ایران  اسالمی  تقویم جمهوری  در  خرداد   سوم 
و  المقدس  بیت  عملیات  در  خرمشهر  فتح  عنوان 
ایثار و پیروزی نامگذاری شده است. روز مقاومت، 

اختراع دستگاه مکانیزه  دان کن زرشک

صدا و سیما-مخترع جوان بیرجندی دستگاه مکانیزه 
“دان کن زرشک تازه” را اختراع کرد. مجید توکلی 
راد مخترع این دستگاه گفت: تفاوت این دستگاه با 
نمونه های مشابه، در مکانیزه بودن آن است و در 
این نوآوری، دست دیگر در چرخه دان کردن زرشک 
دان کن  مکانیزه  دستگاه  افزود:  ندارد.وی  دخالتی 
زرشک تازه، شاخه های زرشک را با کیفیت قابل 
قبول و سرعتی باالتر از سرعت دستگاه های موجود 
در بازار دان می کند به طوری که در هر ساعت، ۱۰۰ 
کیلوگرم بیشتر از دستگاه های مشابه خود، زرشک 
های تازه را دان می کند. در دستگاه های مشابه، 
شاخه های زرشک با دست به داخل دستگاه هدایت و 
تکان داده می شود توکلی، هزینه ساخت این دستگاه 
را 3 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: برای ساخت 
دستگاه مکانیزه دان کن زرشک تازه یک سال و 
نیم زمان صرف کرده ام. این مهندس از سرمایه 
گذاران و مسئوالن خواست او و دیگر مخترعان را 
در تجاری سازی اختراعاتشان یاری کنند . قیمت 
میلیون   ۲ تازه  زرشک  کن  دان  مکانیزه  دستگاه 
دستگاههای  سایر  به  نسبت  و  تومان  هزار  و5۰۰ 
دستگاه  است  ارزانتر  تومان  هزار   5۰۰ مشابه 
 8۱954 شماره  به  تازه  زرشک  کن  دان  مکانیزه 
ثبت اختراع شده است. دستگاه بافت برجسته روی 
گونی از دیگر اختراعات این مخترع بیرجندی است.

بیرجندی ها   نیم میلیارد پول  
حلیم و آش می دهند

بیرجندی ها روزانه بیش از دو تن حلیم، شله و آش 
درماه مبارک رمضان خرید و مصرف می کنند. به 
گزارش  صدا و سیما، رئیس اتحادیه اغذیه فروشان 
بیرجند گفت: حدود ۲۰ واحد صنفی در ماه رمضان 
ویژه پخت حلیم، شله و آش برای افطار در بیرجند 
فعالند که روزانه حدود ۱6 میلیون تومان فروش دارند.

محمودآبادی با بیان اینکه به طور میانگین 6۰ تن 
حلیم، شله و آش در ماه مبارک رمضان در بیرجند 
پخت می شود، افزود: گردش مالی این غذاها در ایام 
ماه رمضان به طور میانگین حدود 5۰۰ میلیون تومان 
می شود. قیمت هر کیلوگرم حلیم، شله و آش در 

بیرجند 8 هزار تومان است.

عرضه نان با همان نرخ قبلی از روز گذشته

صدا و سیما- نان هیچ افزایش قیمتی نخواهد داشت. مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: بر اساس مصوبه کشوری نانوایی ها هیچ افزایش قیمتی 
ندارند و نان با همان قیمت های قبلی باید به مردم ارائه شود.تهوری افزود: نانوایی های آزادپز هم در اقدامی خداپسندانه تصمیم گرفتند نان را با همان نرخ قبلی به مردم عرضه 
کنند و تا پایان ماه رمضان هیچ افزایش قیمتی نخواهند داشت.تهوری با اشاره به وجود بیش از 7۰۰ نانوایی در استان افزود: نرخ نان در همه نانوایی ها به روال قبل بر می گردد.

 گروه خبر- فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی 
اینکه 6۰ درصد متوفیان در سال 97  بیان  با 
محور  در  گفت:  است،  قاین  محور  به  مربوط 
چهکند   امیرآباد،  حاجی آباد،  اطراف  تصادفات 
4۰۰ درصد افزایش تلفات انسانی نسبت به سال 
گذشته را داشت. سرهنگ رضایی صبح دیروز 
در کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی و حمل و 
نقل استان خراسان جنوبی اظهارکرد: مقام معظم 
رهبری تاکید بسیاری بر امنیت جاده ها دارند و 
این وظیفه ما را در فراهم کردن امنیت جاده ها 
سنگین تر می کند.وی با اشاره به اینکه در زمینه  
تلفات، سال 96 سال بسیار بدی  داشتیم افزود: 
در سال گذشته ۲۲4 نفر در تصادفات جاده ای 
کشته شدند که ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش داشته است .فرمانده پلیس راه با اشاره به 
اینکه سال گذشته 463 نفر در استان مجروح 
شدند که ۲۲ درصد افزایش داشته است بیان 
کرد: همچنین تمام تصادفات در استان نیز  ۲۰ 
درصد افزایش داشته است.رضایی با بیان اینکه 
در طرح نوروزی ۱4 درصد افزایش ترددها را 
داشتیم، تصریح کرد: در این راستا تا سال 95 
روند کاهشی و در سال 96 جهشی غیرقابل 

قبولی را شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه امید است در سال 97 مهار 
تصادفات را داشته باشیم، خاطرنشان کرد: سال 
وقوع  به  استان  در  مهم  تصادف  گذشته ۱4 
متوفیان  درصد  راستا ۲8  این  در  که  پیوست 
استان مربوط به این ۱4 فقره تصادف بوده است.

فرمانده پلیس راه یادآور شد: اگر در نقاط پیک 
تصادفات و محورهای مخاطره آمیز اقدامات 
اساسی انجام شود استان در کاهش تصادفات 
سال  اینکه  بیان  با  بود.رضایی  خواهد  موفق 
گذشته 64 درصد تصادفات به دلیل انحراف 
به چپ بوده است اظهار کرد: همچنین در 78 
درصد تصادفات مهم خودروهای سنگین دخیل 

تصادفات  درصد  اینکه 4۱  بیان  با  بودند.وی 
بوده  تصادفات  وقوع  مستعد  نقاط  در  فوتی 
است افزود: ساعات ۱۲ شب تا 4 صبح با 36 
درصد تصادفات بیشترین تصادفات را به خود 
اختصاص داده است.رضایی با اشاره به اینکه 
57 درصد تصادفات مهم را خودروهای سواری 

مقصر بودند گفت: ۲6 درصد از متوفیان نیز در 
حین انتقال به بیمارستان فوت کردند.

سال  تصادفات  درصد  اینکه 7۱  بیان  با  وی 
اتفاق  اصلی  و  گذشته در محورهای شریانی 
وضعیت  گذشته  سال  کرد:  بیان  است  افتاده 
بوده  پر تصادف  ناوبری  ناوگان مسافربری و 
با  جنوبی  خراسان  راه  پلیس  است.فرمانده 
بیان اینکه طرح تابستانی بعد از ماه رمضان 
آغاز می شود یادآور شد: در طرح نوروزی 5۰ 
هزار همیار پلیس همکاری داشتند.رضایی به  
تصادفات سال 97 اشاره و خاطرنشان کرد: از 
ابتدای امسال تاکنون در زمینه تلفات نسبت 
به سال گذشته یک نفر کاهش داشتیم و در 

را  تصادفات  افزایش  شهرستان   3 راستا  این 
داشتند.وی افزود: 6۰ درصد متوفیان در سال 
97 مربوط به محور قاین و ۲۰ درصد مربوط 
اشاره  با  راه  پلیس  است.فرمانده  نهبندان  به 
به اینکه 68 درصد تصادفات فوتی بین ۱۲ 
تا 8 شب بوده است تصریح کرد:   در محور 

تصادفات اطراف حاجی آباد، امیرآباد، چهکند  
4۰۰ درصد افزایش تلفات انسانی نسبت به 
سال گذشته را داشتیم.رضایی با بیان اینکه 
و  درصد   6۰ تصادفات  کل  محورها  این  در 
است  داشته  افزایش  درصد   3۰ مجروحان 
وجود  محور   4 این  در  کنترلی  هیچ  گفت:  
ندارد.وی با بیان اینکه محور بیرجند، اسدیه در 
سالجاری 7۰۰ درصد تعداد متوفیان را داشته 
قاین  بیرجند-  محور  در  کرد:  اظهار  است 
سال به سال تلفات در حال افزایش است و 
تعداد متوفیان ۱۲ درصد افزایش داشته است.
فرمانده پلیس راه با تأکید بر اینکه ساماندهی 
محور بیرجند- قاین در دستور کار قرار گیرد 

خودروهای  تصادفات  درصد   69 در  گفت: 
بیش  که  تصادفات  درصد   5۰ در  و  سواری 
از یک نفر متوفی داشته خودروهای سنگین 
دخیل بودند.رضایی خواستار ساماندهی محور 
دیهوک- قاین، ۱9 کیلومتر جدیداالحداث و 
46 کیلومتر دو طرفه با اولویت افزایش شانه 

راه، رفع نواقص از نقاط حادثه خیز، ساماندهی 
محور دیهوک- راور )شانه سازی، اصالح خط 
برای  ممنوع  کامیون  تابلوی  نصب  کشی ها، 
تسهیل در اجرای محدودیت تردد کامیون ها 
زیرکوه،  راه  پلیس  تکلیف  تعیین  شب(،  در 
ساماندهی محورهای تفرجگاهی بیرجند )بند 
دره و بند امیرشاه(، ایجاد امکانات رفاهی برای 
ایستگاه نایبندان و بهره برداری از ۱4 کیلومتر 

باند دوم اسدیه- بیرجند شد.

وجود ۲۷ نقطه پر تصادف در استان
شهامت نیز در این کمیسیون افزود: در حال 
حاضر ۲7 نقطه پر تصادف و 49 نقطه دارای 

تصادف داریم، افزود: در سال جاری ۱۲ نقطه 
ایمن سازی  تومان  میلیارد  هشت  اعتبار  با 
می شوند. وی با بیان اینکه طی سال گذشته 
۱7 میلیارد تومان اعتبار داشته ایم گفت: 9۰ 
میلیارد ریال از این اعتبار به محور دیهوک- 
راور اختصاص داده ایم، گفت: ۲5 میلیارد ریال 
به پیچ نایبند و ۲5 میلیارد ریال به پل شوشود 

اختصاص یافته است.

لیست مدیران کم کار در اختیار مردم و 
رسانه ها قرار می گیرد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز  در 
این جلسه با گالیه از عدم حضور برخی از مدیران 
استان در این جلسه گفت: مدیرانی که در جلسات 
حضور ندارند به عنوان مدیرانی که حقوق مردم 
را رعایت نمی کنند به رسانه ها و مردم معرفی 
می شوند. وی با بیان اینکه رسالت ما خدمت 
مدرک  دنبال  به  برخی  افزود:  است  مردم  به 
سازی هستند اما فرار از مسئولیت و انداختن 
نیست. قبول  قابل  دیگران  دوش  به  وظایف 

کمیته مناسب سازی و ایمنی حمل  و 
نقل استان تشکیل شود

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
همچنین خواستار تشکیل کمیته مناسب سازی 
و ایمنی حمل ونقل در استان شد. علوی مقدم 
اظهار کرد: باید در این کمیته نقاط مورد  نظر 
پلیس و حادثه خیز در دستور کار قرارگرفته و 
تجزیه و تحلیل شود.وی با بیان اینکه همچنین 
باید برای این نقاط، ایمن سازی کوتاه مدت در 
نظر گرفته شود، افزود: این راهکارها باید توسط 
شود. ارسال  استان  تأمین  شورای  به  کمیته 

علوی مقدم  تاکید کرد: باید این کمیته ظرف 
مدت ۱5 روز آینده تشکیل و نقاط بررسی شده 

در این کمیته تا دو ماه آینده رفع شود.

  400 درصد افزایش تلفات در 4محور اطراف بیرجند 

ری
:اکب

س 
عک

 درصدهای نجومی از مرگ و میردر جاده های استان

*مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: موافقت 
اولیه تولید بنتونیت قابل مصرف در خوراک دام، طیور 

و آبزیان در استان صادر شد.
*شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر بیرجند از 

موسسه توانبخشی علی اکبر )ع( بازدید کردند.
صنایع  و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  *مسئول 
دستی سرایان گفت: کاوش های باستان شناسی در 

محوطه تاریخی کله کوب آیسک آغاز شد.
*رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای قاین 
گفت:این عملیات اواسط فروردین آغاز و برای اجرای 

آن 7۰۰ میلیون تومان هزینه شد.
گفت:  مود  امیرالمؤمنین)ع(  کتابخانه  *مسئول 
امام خمینی)ره( مود  امداد  این کتب توسط کمیته 

شهرستان سربیشه به این کتابخانه اهدا شده است.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قاین 
گفت: یک قطعه پرنده بوتیمار پس از مداوا در طبیعت 

شهرستان قاین رهاسازی شد.
*مدیر جهاد کشاورزی فردوس گفت: دو هزار اصله نهال 
گل محمدی بین باغداران و کشاورزان فردوس توزیع شد.

*کامیون داران شهرهای بشرویه،فردوس و خضری 
درخواست افزایش نرخ باربری دارند.

*رئیس انجمن حمایت از زندانیان و خانواده های 
آنان گفت: همزمان با ایام ماه مبارک رمضان 8۰۰  
سبد غذایی بین خانواده های زندانیان توزیع می شود.

*مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی گفت: بر اثر سرما 
و تگرگ در برخی شهرستان ها امسال نسبت به سال 
گذشته 7۰۰ تن کاهش برداشت زرد الو را خواهیم داشت.

*به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر 
برنامه های ویژ ه ای از دوربین و صدای شبکه خاوران 

به روی آنتن می رود.

اخبار کوتاه

  مسئول کمیته هنری کنگره سرداران
 و ۲۰۰۰ شهید  استان  منصوب شد

تسنیم- استاندار در حکمی مدیرکل ارشاد استان را 
به سمت مسئول کمیته هنری و جانشین کارگروه 
حفظ آثار در کنگره سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید 
استان منصوب کرد. مروج الشریعه در حکم احمد 
محبی آورده است: خلق آثار فاخر فرهنگی و هنری 
برای قشر کودک و نوجوان با هدف توسعه فرهنگ 
ایثار و شهادت، تشکیل قرارگاه فرهنگی برای تجمیع 
نظرات نخبگان و اجرای هماهنگ و تعاملی نخبگان 
و گروهای فرهنگی استان از مهمترین وظایف کمیته 

فرهنگی و هنری است.

دعوت از دو باستانی کار استان
به اردوی تیم ملی

رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای گفت: دو ورزشکار 
باستانی کار خراسان جنوبی به اردوی تیم ملی دعوت 
شدند. وی تصریح کرد: در این دوره از مسابقات که 
در شهرستان مریوان برگزار شد، محمدرضا حسن پور 
و مصطفی دالکه برای شرکت در مسابقات جهانی 

اصفهان، به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

آغاز تمرین رسمی خدمتی 
در مسابقات جام جهانی آلمان

نجمه خدمتی ملی پوش بیرجندی به همراه دیگر 
ملی پوشان کشور در دو رشته تفنگ و تپانچه دیروز 
با حضور 8۱7 ورزشکار از 84 کشور جهان تمرین 
رسمی خود را آغاز کردند. امروز  در نخستین روز این 
مسابقات در رشته تفنگ بادی بانوان تیم کشورمان 
و  صادقیان  آرمینا  خدمتی،  نجمه  ورزشکار،   3 با 
نرجس امام قلی نژاد پا به جوخه آتش می گذارند.

مسابقات تیراندازی جام جهانی از ۱ تا 8 خرداد با 
حضور 8۱7 ورزشکار از 84 کشور جهان در شهر 

مونیخ آلمان برگزار می شود.

خراسان جنوبی میزبان مسابقات 
بدمینتون نونهاالن کشور

میزبانی  به  کشور  دختر  نونهاالن  های  رقابت 
تیر   ۱6 تا   ۱۲ از  قاین  شهر  در  جنوبی  خراسان 
برگزار می شود. همزمان با این رقابت ها کالس 
داوری درجه سه و ارتقای داوری از سه به دو ویژه 
بانوان نیز برگزار خواهد شد. همچنین رقابت های 
کشوری پسران به میزبانی بیرجند است که از 9 
تا ۲3 تیر خواهد بود و همزمان با این رقابت ها 
کالس داوری درجه سه و ارتقای داوری از سه به 

دو ویژه آقایان هم برگزار خواهد شد.

تازه های ورزشی استان

کاوش- مسئول سازمان بسیج سازندگی استان  
گفت: یکی از طرح هایی که باعث تقویت کار 
گروهی و افزایش مشارکت مردمی و کمک به 
ایجاد اشتغال مردم محور در جامعه می شود   
الحسنه شهری و  طرح صندوق های قرض 
روستایی   است. وی افزود: با عنایت به اینکه 
قشر عظیمی از جامعه به دالیلی از جمله باال 

بودن نرخ بهره بانکی،  ناتوانی از ارائه وثیقه 
نداشتن  بانک،  انتظار  مورد  کافی  تضمین  و 
سپرده کافی و غیر سود ده دانستن تسهیالت 
از نظر بانک ها امکان استفاده  به محرومان 
جهت  و  نداشته  را  بانکی  رایج  تسهیالت  از 
راه اندازی کارگاه های خوداشتغالی با مشکل 
در  سازندگی  بسیج  سازمان  هستند.  رو  روبه 

اقدام  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  راستای تحقق 
به تشکیل نهادهای مردم یار و مردم دار در 
فرهنگی،  اجتماعی،  مشکالت  حل  راستای 
معیشتی و اشتغال زایی در جامعه از طریق راه 
اندازی صندوق های قرض الحسنه شهری و 
ایجاد  از  نموده است. هنری، هدف  روستایی 
و  اجتماعی  عدالت  گسترش  را  کمک  این 
مردم  مشارکت  زمینه  ایجاد  محرومیت،  رفع 
شهری،  های  محله  و  روستاها  پیشرفت  در 
تقویت پیوند های فکری و عاطفی در جامعه 
در راستای ارزش های انقالب، تبدیل مسجد 
فرهنگی  اجتماعی،  خدمات  ارائه  کانون  به 
پیشرفت  تعاونی های  اقتصادی و تشکیل  و 
عنوان پایدار”  “اشتغال  ایجاد  برای   فراگیر 

کرد. به گفته وی طرح صندوق های قرض 
الحسنه مردم یار در استان خراسان جنوبی از 
نیمه دوم سال 96 با شناسایی 88 نقطه هدف 
در مناطق محروم استان آغاز شده است که از 

این تعداد ۲9 نقطه هدف شهری و 59 نقطه 
هدف روستایی هستند.

به  نیل  راستای  در  دهد:  می  ادامه  هنری 
در   تسهیلگر  نفر   ۱5 تعداد  طرح،  اهداف 
الزم  های  آموزش  دوره،  طی6   استان 
قرض  های  صندوق  اندازی  راه  جهت 
که  اند  دیده  را  روستایی  و  شهری  الحسنه 
تا کنون در ۱7 نقطه هدف استان صندوق 
تشکیل شده است و برنامه تشکیل صندوق 
حال  در  نقاط  سایر  در  گذاری  سپرده  و  ها 
انجام می باشد. مسئول سازمان  پیگیری و 
مطلب  این  ذکر  با  استان  سازندگی  بسیج 
مشارکت  ها  صندوق  تشکیل  از  هدف  که 
مالی  منابع  مدیریت  در  مردم  جانبه  همه 
روستا است ادامه داد: تصویب آیین نامه ها 
متغیر بوده و میزان سپرده گذاری،  نحوه ی 
توسط  ماهیانه  اقساط  و  تسهیالت  پرداخت 
به سطح  توجه  با  هدف  نقطه  هر  در  اعضا 

وی  گردد.  می  تعیین  صندوق  اعضاء  مالی 
گفت: این صندوق ها کامال مردمی بوده و  
تمام امور از مرحله عضو یابی و تعیین گروه 
ها، واریز اعتبار، پرداخت تسهیالت، تضامین 
این  و  شده  انجام  مردم  خود  توسط   ... و 
راه  نقش تسهیل گری جهت  سازمان فقط 
اندازی و هدایت آنها را دارد. “هنری”  گفت:  
انجام  جهت  کارمزد  درصدی،   ۲ یا   ۱ سود 
به  ققط  تسهیالت  پرداخت  صندوق،  امور 
موضوعات اشتغال، سیستم حسابداری کامال 
مردمی، بازدید از طرح ها توسط هیت مدیره 
مردمی و بعد از پرداخت تسهیالت و بررسی 
دارایی  با  مردم  آشنایی  احتمالی،  مشکالت 
مرتبط،  اشتغال  آموزش  و  روستا  منابع  و 
ریشه یابی مشکالت روستا یا محله و ارائه 
راهکار توسط خود مردم امکان افزایش گروه 
گروهی  ضمانت  ها،  صندوق  اعضای  و  ها 
تسهیالت از مزایای این صندوق ها است.  

امور عمرانی استاندار  مهر- معاون هماهنگی 
بر  تعطیلی  مراکز غیرمجاز دوگانه سوز کردن 
خودروها تاکید کرد و گفت:گشت های ویژه بر 
مراکز معاینه فنی استان نظارت خواهند داشت. 
علوی مقدم ظهر دیروز در کارگروه معاینه فنی 
استان، اظهار کرد: کارگاه هایی که غیرقانونی 
ماشین ها را دوگانه می کنند باید تعطیل شوند. 
وی با بیان اینکه مراکز خالف و غیر استاندارد 
باید تعطیل شوند، افزود: طرحی باید ایجاد شود 
تا خودروهایی که فاقد ضوابط فنی نصب گازسوز 
باشند اعمال قانون و از تردد آنها جلوگیری شود. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با اشاره به 
اینکه دستورالعمل ها را نباید فقط در کشوهای میز 
گذاشت، گفت: مراکز آزمون چشمی خودروهای 
دوگانه سوز باید برای مردم مشخص باشد تا 

مردم بدانند کدام مراکز استاندارد و قابل اعتماد 
هستند. وی  عنوان کرد: بخشی از فعالیت های 
کنترل بر مخازن باید از طریق شرکت های دیگر 
از سایر استان ها انجام شود که این نقص باید 
برطرف شود. علوی مقدم ادامه داد: باید تالش 
شود برای ایجاد اشتغال و استفاده از نیروهای 
متخصص بومی با آموزش های مستمر سطح 
آگاهی شرکت های کنترل و بازرسی موجود 
ارتقا و تمامی فعالیت های کنترل مخازن را انجام 
دهند. وی با اشاره به اینکه شرکت هایی که توان 
ارتقای خود را داشته باشند را با ارائه تسهیالتی از 
سوی استانداری حمایت خواهیم کرد، بیان کرد: 
انتظار داریم بخش صنعت، معدن و تجارت و 
و  ها  استاندارد سامان دهی شرکت  اداره کل 
نیروهای متخصص را در دستور کار قرار دهند. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با بیان 
اینکه در شرکت های کنترل و بازرسی مخازن 
به جهت نوپا بودن از کارشناسان استان های 
همجوار استفاده می کنند، اظهار کرد: آمادگی 
ارتقاء شرکت  برای  تسهیالت  ارائه  با  داریم 
ها و افراد متخصص مساعدت های الزم را 
مراکزی  اینکه  به  اشاره  با  انجام دهیم. وی 
را دوگانه سوز  غیرمجاز خودروها  به صورت 
می کنند، باید تعطیل شوند، افزود: مقرر شد 
بر  و  ایجاد  شهرداری  سوی  از  هایی  گشت 
مراکز معاینه فنی و کنترل رندوم خودروهای 
سطح شهر از حیث داشتن معاینه فنی خصوصا 
در زمینه مخازن سوخت بازرسی داشته باشند.

علوی مقدم با بیان اینکه باید فراخوانی داده 
شود تا تمام افرادی که امکان تاسیس مراکز 

فنی خودرو را دارند  عادالنه در این فراخوان 
شرکت کنند، عنوان کرد: هیچ نامه ای از هیچ 
شخص  معرفی  جهت  فرمانداری  و  دستگاه 
قبول نخواهد شد.وی با بیان اینکه باید تمام 

هم و غم خود را برای اخذ مجوز مراکز دیهوک 
و طبس بگذاریم، اظهار کرد: تمامی اعتراضات 
مردمی در خصوص مراکز باید به صورت مستند 

ارائه تا مورد بررسی قرار گیرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با 
اینکه اشتغال، حلقه مفقوده درمان زنان  بیان 
در  اشتغالزا  های  کارگاه  گفت:  است،  معتاد 
 کنار مراکز ترک اعتیاد زنان استان راه اندازی

می شود. زندی روز گذشته در گفت و گو با ایرنا 
 افزود: بانوان معتاد پس از درمان در این کارگاه ها 

نیز  آنان  تولیدات  به کار می شوند و  مشغول 
در نمایشگاه هایی که برپا می شود به فروش 
می رسد. وی با بیان اینکه پس از درمان زنان 
معتاد، ایجاد شغل های پایدار برای آنان مدیریت 
می شود، اظهار کرد: بر اساس شعار امسال که 
مفقوده  حلقه  است،  ایرانی  کاالی  از  حمایت 

با  وی  شد.  تکمیل خواهد  معتاد  زنان  درمان 
اشاره به اینکه درمان زنان معتاد در استان به 
طور جدی دنبال می شود، گفت: در یک ۱.5 
معتاد  زنان  از  نفر  از 5۰۰  بیش  سال گذشته 
هماهنگی  شورای  دبیر  شدند.  درمان  استان 
مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی افزود: این 

افراد پس از درمان به تولید هنرهای دستی از 
جمله جاجیم بافی، فرش بافی و سایر رشته ها 
هدایت می شوند تا درآمدی برای خانواده خود 
داشته باشند. زندی با تاکید بر اینکه راه اندازی 
کارگاه تولیدی ویژه زنان بهبود یافته از اعتیاد 
توسط سازمان های مردم نهاد انجام می شود 

یادآور شد: در این زمینه حمایت هایی نیز از 
سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام می شود. 
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
همچنین از حمایت مالی بیش از یک هزار معتاد 
 در استان خبر داد و گفت: تاکنون توانسته ایم

بیش از ۲۰۰ کودک معتاد را درمان کنیم.

صندوق های قرض الحسنه شهری و روستایی راه اندازی می شود

مراکز غیرمجاز دوگانه سوز خودرو تعطیل شود
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آتش گرفتن خودرو در پارکینگي 
در بیرجند

خودروی 4۰5 سه شنبه شب گذشته در پارکینگ یک 
مجتمع مسکونی در خیابان الهیه بیرجند دچار حریق شد. 
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
بیرجند گفت: این خودروی دوگانه سوز شب گذشته به 
علت نامعلومی در پارکینگ آتش گرفت که با تالش 

نیروهای آتش نشانی مهار و ساختمان تخلیه شد.

دستگیری سارق خشن در کمتر از
 7۲ ساعت در شهرستان فردوس

از  فردوس  انقالب  و  عمومی  دادستان  سربازی- 
دستگیری سارق بومی طال و جواهرات در کمتر از 
7۲ ساعت در این شهرستان خبر داد و گفت: جمعه  
گذشته یکی از سارقان بومی معتاد به موادمخدر صنعتی 
از نوع شیشه در حالی که چهره خود را پوشانده بود به 
قصد سرقت وارد منزل یکی از شهروندان می شود.

حجت االسالم نسائی با بیان اینکه در این منزل فقط 
یک خانم با فرزند خردسالش حضور داشت، گفت: سارق 
مذکور با تهدید این خانم با چاقو، از وی می خواهد هر چه 
طال و جواهرات دارد به او بدهد. وی اظهار کرد: خانم 
برای نجات جان خود و کودک خردسالش تمام طالها 
شامل النگو، گوشواره و زنجیر طال را که طبق اظهارات 
مالباخته بالغ بر 4۰ میلیون تومان ارزش داشت بدون 
هیچگونه درگیری به سارق تحویل می دهد. نسائی 
تصریح کرد: بالفاصله پس از اعالم این سرقت به 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، فرمانده نیروی انتظامی 
و ماموران اداره آگاهی در محل وقوع سرقت حاضر و 
با تدابیر الزم و استفاده از شگردهای خاص پلیسی در 
کمتر از 7۲ ساعت موفق به دستگیری سارق شدند.
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 امیر المؤمنین علی علیه السالم فرمودند :
َمن یَطلُِب الِهدایََة مِن َغیِر أهلِها یَِضلَّ

هر کس هدایت را از کسی که اهل آن نیست بخواهد، گمراه شود.
)غرر الحكم ، ح8501( 

شهردار در بهشت علی اکبری )ع(
عکس :کرمانی

 محمدعلی جاوید، شهردار بیرجند در بازدیدی که به همراه اعضای شورای اسالمی شهر بیرجند از موسسه توانبخشی علی اکبر )ع( 
 داشت، با قول مساعدت در کمک به ترفیع مشکالت این مجموعه در حوزه مدیریت شهری، به جمع علی اکبری ها پیوست.
شهردار عنوان کرد: از هر منظری که به مؤسسه حضرت علی اکبر )ع( نگاه می کنم، قدرت مدیریت درست و سخت کوشی 

کارکنانش به واضح نمایان است که جای خداقوت و تشکر دارد.
جاوید با اشاره به صحبت های اکبری مطلق مدیرعامل توانبخشی مبنی بر مشکالت مؤسسه به ویژه پروژه در حال ساخت 

پارک معلوالن با فضایی بالغ بر 2 هکتار گفت: شهرداری اعالم آمادگی خود را در حوزه مدیریت شهری جهت ترفیع مشکالت اعم از ساخت، 
تامین مصالح و تجهیزات خواهد کرد.

شهردار بیرجند با بیان اینکه برنامه کالنی در پارک جنگلی در دستور داریم، ادامه داد: قرار است بازارچه صنایع دستی،  فضای تفریحی و 
گردشگری با حضور مردم در این مکان تاسیس شود و قطعا از  محصوالت و کارهای توانخواهان بخش روزانه موسسه استفاده خواهد شد.

وی نیز در حضور رئیس شورای اسالمی بیرجند با درخواست مکرر خیرین مبنی بر راه اندازی غرفه فروشگاه صنایع دستی و نیز جمع آوری 
کمک های مردمی توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( در مرکز شهر ، با توجه به اختیارات ممکن قول پیگیری و همکاری داد. در پایان دیدار 

شهردار، رئیس شورای شهر بیرجند و دو تن از اعضای شورا سند همدلی با توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( را امضا کردند.

جناب آقایان: یزدان شناس، علیزاده بیرجندی ، اربابی ، ُلر ، اسماعیل زاده 

هیئت رئیسه محترم اتاق اصناف بیرجند 
انتخاب بجا و ارزشمند شما سروران گرامی را که نشان از درایت و لیاقت در تصدی مقام جدید 

می باشد، تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد یکتا خواستاریم.

اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل

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

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

32342008
آماده پذیرایی در ماه مبارک رمضان

روابط عمومی توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

اعضای شورا  و دکتر جاوید از  مرکزتوان بخشی بیرجند بازدید کردند


