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دوباره یک برجام اروپایی روی 
برجام سوار نکنیم

صفحه 2

پیروزی مخالفین دولت با ۲۰ 
میلیون رأی توهم است

صفحه 2

اگر در برابر یک ابرقدرت ذلیل 
باشیم به جایی نخواهیم رسید

صفحه 2

اقتصاد کشور با برجام اروپایی 
درست نمی شود

صفحه 2

وظیفه رسانه     مطالبه 
گری حق  مردم است   

مطالبه گری ، حساسیت و پیگیری 
مردم،رسانه  توسط  اجتماعی  حقوق 
جهت  در  ها  تشکل  و  ها  ها،سمن 
منافع ملی ، توسعه و درنتیجه پاالیش 
جامعه است. مطالبه گری ویژگی و 
 ، توسعه  موجب  و  است  جامعه  نیاز 
آبادانی و ریشه کنی فقر و محرومیت 
درجامعه می شود.وقتی مردم در تعیین 
و  کرده  مشارکت  خود   سرنوشت 
روحیه پرسشگری داشته باشند، مانع 
ها  کفایتی  بی  و  ها  کاستی  بروز  از 
در مسئوالن و نهادهای تصمیم ساز 
اجرایی می شوند..... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*مدیر مسئول

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره  4077

وفات حضرت خدیجه کبری)س( را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم

7طراحی سامانه هوشمند تشخیص مسمومیت ها در بیرجند3طنین موسیقی بیرجند در پایتخت های جهان 7اعزام کوهنوردان هالل احمر به محل سقوط هواپیمای یاسوج

همراه با نوای پتک آهنگر پیر بیرجندی
کوره  »زردست«  همچنان شعله ور است /4

دستان پینه بسته اش نشانه سال ها کار سخت است. مهربان و با صفاست و این سوال  در ذهنم 
نقش می بندد که چگونه با شغل سخت آهنگری می توان این گونه با روحیه بود. برای دیدار این 
آهنگر مسن در یک روز اردیبهشت با دوستان خبرنگار به خانه اش  می رویم. کارگاه او در گوشه ای 
از حیاط منزلش برپاست در یکی از کوچه های کاظمیه بیرجند، صدای چکش از حیاط خانه جلب 
توجه می کند. “آهنگری سنتی”  از جمله هنرهای قدیمی و سنتی است که از این هنر دیرینه 
برای ساخت ابزار و ادوات کشاورزی و دامداری، ساخت وسایل کاربردی و مایحتاج زندگی مردم 
استفاده می شده است. در گذشته به دلیل اینکه شغل بیشتر مردم شهرستان کشاورزی و دامداری 

بوده ویشترین ابزار مورد نیاز شغلی آنان...) ادامه در صفحه 4(   
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افتتاح مرکز آموزش خلبانی 
فوق سبک در بیرجند

صفحه  ۷

عکس:صدری

جناب آقای مهران سرپرست 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی
که بیانگر توانمندی و مسئولیت پذیری شماست، صمیمانه تبریک 

عرض می نماییم، توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزدیکتا خواستاریم.
هیئت کاراته استان خراسان جنوبی

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. 

اتحادیه عکاسان و چاپخانه داران

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه 
مجمع عمومی عادی شرکت که در تاریخ 97/۳/۱9 ساعت ۱۸

 در محل اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی بیرجند- نبش طالقانی 9 
 دفتر شرکت حقوقی دادمهر باستیان حضور به هم رسانند.

دستورجلسه مجمع عمومی: گزارش عملکرد شرکت در سال های اخیر
هیئت مدیره

 آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت حقوقی دادمهرباستیان

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 نشان از درایت و مدیریت ارزنده شما عزیزان می باشد، تبریک عرض نموده
 ضمنا از زحمات بی شائبه و خستگی ناپذیر اعضای سابق تقدیر و تشکر می نماییم
 و برای تک تک شما سروران از درگاه حق تعالی توفیقات روزافزون مسئلت داریم.

اتحادیه تعمیرکاران اتومبیل- صافکاران - نقاشان

جناب آقای دکتر محمد مهدی مروج الشریعه
استاندار محترم و محبوب خراسان جنوبی

ضمن قبولی طاعات و عبادات جناب عالی، شایسته تقدیر و تشکر است روحیه خستگی ناپذیر، 
درد آشنا و پیگیری های مجدانه و بی دریغ تان در همه زمینه ها در این استان محروم 
و مظلوم. از آنجایی که نمی توانیم با وجود قوانین و مزایای کشوری خواسته های خود را 

به مقامات ذیربط برسانیم جناب عالی با وجود بار سنگین مسائل و مشکالت استان 
شخصاً ورود فرموده، پیگیری و قدم های موثر خود را از ما دریغ ننموده اید، به ویژه پیگیری 

اخیر شما در خصوص معافیت مالیاتی این استان در حاشیه مرز افغانستان که در صورت 
تحقق زمینه ساز امنیت ، سرمایه گذاری و رونق استان خواهد بود. از خداوند بزرگ 

مسئلت داریم سالمتی، طول عمر و خستگی ناپذیری بیش از پیش به شما عنایت فرماید
 و شاهد شکوفایی این استان در همه عرصه ها باشیم. 

مجتمع کارخانجات فالحی به نمایندگی از تولیدکنندگان و کارآفرینان استان
دعوت به همکاری به یک نفر حسابدار )آقا( با مدرک )فوق دیپلم به 
باال( برای یک شرکت معتبر خدمات بازرگانی نیازمندیم. ۰91۲848۲543

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان 
جنوبی می رساند: جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون ساعت ۱7 الی ۱9 روز یکشنبه 
مورخ 97/۳/20 در محل سالن اجتماعات کانون کارشناسان رسمی دادگستری واقع در 

 بیرجند بلوار شهید بهشتی - نبش شهید بهشتی 6 - ساختمان اردیبهشت - طبقه 4 - واحد 40۳ برگزار 
می گردد، لذا از تمامی اعضای محترم کانون دعوت به عمل می آید راس موعد مقرر در جلسه مذکور 

حضور بهم رسانند.
و  بررسی   - بودجه سال 96(  )تفریغ  مالی سال 96  عملکرد  تصویب  و  بررسی  دستور جلسه: 
تصویب بودجه پیشنهادی سال 97 - تعیین حق عضویت سالیانه و تعیین درصد دریافتی کانون از 
 محل ارجاعات کارشناسی از ناحیه دادگستری و کانون کارشناسان - تعیین روزنامه کثیر االنتشار 

 سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی می باشد. 

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان  جنوبی 

اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان 
جنوبی در نظر دارد: امور خدمات خودرویی )حمل و نقل 
درون شهری و برون شهری( اداره کل و شهرستان های 
از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  را  تابعه خود 

واگذار نماید.
واجدین شرایط که دارای تاییدیه صالحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و سایر مدارک معتبر فعالیت در زمینه های فوق هستند، می توانند از تاریخ 
۱۳97/۳/5 لغایت ۱۳97/۳/۱7 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: خراسان 
جنوبی - بیرجند - خیابان شهید بهشتی - بهشتی 7 - اداره کل کمیته امداد 

امام خمینی )ره( - اداره پشتیبانی مراجعه نمایند. تلفن: 056-۳22۳۸۸42
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداری شنبه مورخ ۱۳97/۳/۱9 
تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱0 صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳97/۳/2۱
ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۳۸0/000/000 ریال که به صورت ضمانت 
 نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه کمیته امداد امام خمینی )ره(

مورد تاکید می باشد. 

اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در نظر دارد: عملیات اجراي بخشی 
 از محوطه سازي مجموعه ورزشی کارگران بیرجند واقع در شهرستان بیرجند

سایت اداري را از طریق مناقصه عمومی از طریق سامانه تدارکات به شماره فراخوان  
200970۱0900000۱ به پیمانکاران داراي صالحیت از معاونت برنامه ریزي و نظارت 
راهبردي ریاست جمهوري و حداقل داراي پایه  5 رشته ابنیه با شرایط ذیل واگذار نماید.
مبلغ برآورد اولیه پروژه: 2/577/۱۸9/642 ریال بر اساس فهرست بهـاي سـال 97 

)انعقـاد پیمان به صورت فهرست بهایی بر اساس فهرست بهاي سال ۱۳97(
 1- مدت اجرای پیمان: یک ماه

 ۲- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 000/000/ ۱۳0 ریال )یکصد و سی میلیون 
ریال( صرفاً به صورت ضمانت نامه بانکی محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات 

www.setadiran.ir الکترونیکی دولت به آدرس
مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت  9 صبح چهارشنبه مورخ 97/0۳/09

الکترونیک دولت  آخرین مهلت عودت اسناد تکمیل شده: در سامانه تدارکات 
به آدرس www.setadiran.ir تا ساعت 9 صبح مورخ ۱۳97/0۳/۱9 خواهد بود. 
همچنین مناقصه گران باید در مهلت مقرر پاکت الف حاوي اصل تضمین ارجاع کار را 

عالوه بر بارگذاري، در سامانه تحویل حراست این اداره کل گردد.
زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت  9 صبح یکشنبه 97/0۳/20 * شناسه: 179477

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

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي )نوبت اول(

جناب آقای مهندس محمد خوشنام
عضو محترم هیئت مدیره کانون کارفرمایی استان

با نهایت تاسف و تالم درگذشت پدر بزرگوارتان
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،

 از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان
صبر و اجر مسئلت داریم.

مدیران مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد
و شرکت آجرسفال فالح 11
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صادرات دام زنده ممنوع شد

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از ممنوعیت صادرات دام زنده خبر داد. مرتضی رضایی با اشاره به اینکه هم اکنون فصل زایش 
و شیردهی دام سبک بز و گوسفند است و این مسئله سبب کاهش عرضه دام زنده به بازار شده است، افزود: به منظور مدیریت عرضه و تقاضا و 
جلوگیری از روند افزایش قیمت گوشت قرمز به ویژه گوشت گوسفندی صادرات دام زنده به طور موقت تا زمان عبور از این فصل ممنوع است.

وظیفه رسانه  مطالبه گری 
حق مردم است   
* مدیر مسئول

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... مطالبه گری ویژگی و نیاز 

جامعه است و موجب توسعه، آبادانی و ریشه کنی فقر 
و محرومیت درجامعه می شود. وقتی مردم در تعیین 
سرنوشت خود  مشارکت کرده و روحیه پرسشگری 
داشته باشند، مانع از بروز کاستی ها و بی کفایتی 
ها در مسئوالن و نهادهای تصمیم ساز اجرایی می 
شوند. مطالبه گری به عنوان یکی از ارکان مهم 
توسعه یافتگی جوامع امروزی پذیرفته شده و اگر 
مسئوالن در قبال مسئولیت خود شهروندانی مطالبه 
گر، ناظر و خودآگاه به حقوق شهروندی ببینند هرگز 
ناکرده  یا خدای  پاسخگویی  فراراز  به خود جرات 
کارشکنی و عدم تمکین به قانون را نخواهند داد.

چرا که با شهروندانی روبرو خواهند شد که آنان را 
رصد کرده و ناظر اعمالشان هست. این از اساس 
وظیفه ای است بردوش هر مسلمان و بنا بر موازین 

اسالمی همه دربرابر مسائل اجتماعی مسوولند.
و  کنند  سوال  مسئوالن  از  دارند  حق  مردم  پس 
به  شفاف  و  درستی  به  دارند  وظیفه  مسئوالن 
ای  کننده  قانع  پاسخ  مردم  ابهامات  و  سواالت 
ارائه دهند.مسئوالن نمی توانند مسئولیت بپذیرند 
اما پاسخگو نباشند. براساس قانون اساسی و سایر 
قوانین مدنی، مردم حق دارند سوال کنند و مطالبه 
گر باشند،ناظر بررفتار ، گفتار و عملکرد  مسووالن 
مقام معظم رهبری در  انتقاد کنند.  و  باشند  خود 
هیچ کس  من  نظر  »از  فرمایند:  می  باره  همین 
و  قانون  مقابل  در  و همه  ندارد  آهنین  مصونیت 
باید  و  هستند  پاسخگو  خودشان  های  مسئولیت 
اینکه  به  دارد  نیاز  ملت  این  دهند.همیشه  جواب 
بزرگ  های  مسئولیت  پاسخگوی  او  مسئوالن 
و  پرسش  روح  و  باشند  ملت  درمقابل  خودشان 

مطالبه گری در مردم وجود داشته باشد.«
جامعه بدون مطالبه، جامعه ای مرده و بی هدف 
تمام  باید  که  است  حقی  گری  مطالبه  و  است 
شهروندان هرجامعه از آن برخوردار باشند. این حق 
می  دست  به  شهروندان  پرسشگری  بصورت  که 
آید، مصداقی از »امر به معروف و نهی از منکر« 
گاهی موجب می  مطالبه گری  است. عدم وجود 
برای  که  هنگفتی  های  سرمایه  و  اعتبارات  شود 
خود  مسیر  در  یافته  اختصاص  عمران  و  توسعه 
هزینه نشوند و در عمل شاهد تحقق اهداف چشم 
انداز  نباشیم. برای داشتن جامعه ای پویا باید روحیه 
مطالبه گری دربین افراد جامعه افزایش یابد و از آن 
سو مسئوالن در نهادهای مختلف اجتماع هم، خود 
را پاسخگو دانسته و پست و مقامی که به عنوان 
امانت به آنها سپرده شده را فرصتی برای خدمت 
بیشتر به مردم بدانند. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

اطالع  در  را  اصلی  نقش  ها  رسانه  مقاله(  سر  )ادامه 

مطالبه  برای  است  کنند که الزم  ایفا می  رسانی 
گری عمومی مردم را آموزش دهند و ضمن ایفای 
نقش فرهنگ سازی و آموزش شهروندی، باید زبان 
گویای شهروندان مطالبه گر باشند. صدای مطالبه 
این  در  گزینه  بهترین  و  شود  شنیده  باید  گران 
میان رسانه ها هستند.مسئوالن هم موظفند توجه 
بیشتری به رسانه ها و پیشنهادهای آنان به عنوان 
مطالبه گران خواست مردم  داشته باشند. روزنامه 
آوا نیز با نصب العین قراردادن فرمایش مقام معظم 
رهبری در خصوص مطالبه گری و با پشتوانه عظیم 
مردمی با چشمان تیزبین ، نکته سنج و مطالبه گر 
،در راستای رسالت خود پیگیر خواست های مردمی 
و منتقل کننده ی تقاضاها و مطالبات آنان و خواستار 
همچون  باشد.  می  و  بوده  مسئوالن  پاسخگویی 
های  خواسته  و  مطالبات  روزنامه  این  گذشته، 
مردمی را  پیگیری خواهد کرد و در مسیر رسالت 
مردم  حقوق  گری  مطالبه  همان  که  خود  واقعی 
. پا نخواهد نشست. ان شاا...  از  است، لحظه ای 

افزایش کرایه رانندگان کامیون 
تا 20 درصد

و  و حمل  راهداری  معاون سازمان  امانی،  داریوش 
نقل جاده ای با بیان اینکه افزایش قیمت میانگین 15 
درصدی کرایه کامیون دارها در سراسر کشور اعمال 
می شود، گفت: متوسط افزایش قیمت 15 درصد است 
که در برخی از شهرها و نقاط و پایانه ها به 10 درصد 
و در برخی از مناطق به 20 درصد می رسد. افزایش 
از چند هفته گذشته در  قیمت کرایه کامیون دارها 
دستور کار قرار داشت و در برخی از شهرها این افزایش 
قیمت اعمال شده بود و در برخی از مناطق هم هنوز 
به اجرا نرسیده بود که با دستور وزارت راه وشهرسازی  
و سازمان راهداری در سراسر کشور اجرا می شود.

سقف مجاز گرانی خودرو 
اعالم شد

افزایش  خصوص  در  صنعت  وزیر  شریعتمداری 
قیمت  خودرو گفت: خودروسازان داخلی فقط مجاز 
به افزایش قیمت تا مرز تورم انتظاری )9.6 درصد( 
با رعایت ضوابط سازمان حمایت هستند. اگر تخلفی 
شرکت های  مجاز  نمایندگان  توسط  مورد  این  در 
خودروسازان مهم گزارش شود، سازمان های نظارتی 
برخورد جدی خواهد کرد. تالش می کنیم خودروسازان 
کنند. تامین  بهره وری  افزایش  با  را  خود  سود 

سرمقاله

دولت به مردم امید واهی ندهد

سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان 
گفت: دولت و تیم مذاکره کننده در ارتباط با مذاکرات 
شان با اروپایی ها نباید به مردم امید واهی بدهند و 
آن را حالل مشکالت اقتصادی عنوان کنند. دولت 
بگوید  مردم  به  مذاکرات  مورد  در  را  واقعیات  باید 
اقتصادی  نه  و  است  مذاکره سیاسی، حقوقی  اروپایی ها یک  با  مذاکره  و 
همان طور که برجام یک توافق سیاسی، حقوقی بود چرا که مذاکرات به 
دولت های این کشور ها در حال انجام است نه با شرکت ها و بنگاه های آنها. 

برای ادامه برجام نیاز به اجازه مجلس نیست

بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی در خصوص اینکه گفته می شود ادامه 
برجام تحمیل به کشور، مجلس و رهبری بود، گفت: معتقدم هیچ کسی 
نمی تواند ابراز کند چیزی را به رهبری تحمیل کرده است یا موضوعی به 
ایشان تحمیل شده است، جایگاه رهبری در ایران طوری است که کسی 
نمی تواند قدمی در مقابل ایشان بردارد. ایران در مقطعی در مقابل اروپا ضعیف 
بود که این به ده سال قبل از برجام برمی گردد. کامال مخالفم که می گویند 
ادامه برجام خالف قانون است، چراکه وقتی قانونی در مجلس برای یک 
بار مصوب می شود دیگر برای ادامه آن نیاز به اذن و اجازه مجلس نیست. 

پیروزی مخالفین دولت با 2۰ میلیون رأی توهم است

پیروزی  اعالم  درباره  جمهور  رئیس  معاون  ابتکار، 
مخالف  جناح  رأی  میلیون   20 از  بیش  زودهنگام 
دولت برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 اظهار 
تحت  مردم  اگر  قطعا  چون  است.  توهم  این  کرد: 
آید،  پیش  بیشتری  مشکالت  و  بگیرند  قرار  فشار 
همه ما در قبال این شرایط مسئولیم. اگر جناح ها دلسوز ایران و جمهوری 
اسالمی ایران هستند باید برای خروج از این شرایط و بهبود وضعیت اقتصادی 
و شرایط اجتماعی و سیاسی برنامه های منسجم و یکپارچه ای را دنبال کنند.

در تدارک اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران هستیم

آماده  حال  در  کشور  این  گفت:  آمریکا  خارجه  وزیر  پامپئو«  »مایک 
کردن تحریم های تازه ای علیه ایران است. وی با اعالم این خبر، گفت: 
واشنگتن امیدوار است سازمان ملل و کشورهای جهان از این تحریم ها 
حمایت کنند. او در پاسخ به این سوال که آیا دولت آمریکا همچنان به 
دنبال »اصالح برجام« و افزودن مسئله موشکی و تشدید بازرسی ها با 
آن است، افزود: ما پیش از تصمیم رئیس جمهور ]برای خروج از برجام[ 
در تالش بودیم که با سه کشور اروپایی به این توافق برسیم، اما هرگز 

به این نقطه نرسیدیم.

از حال غریب احمدی نژاد متأثر شدم

رئیس  نایب  آبادی،  ایمن  جعفرازده  غالمعلی 
حال  از  توصیفی  والیی،  مستقالن  فراکسیون 
احمدی نژاد بعد از دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم 
رهبری منتشر کرد و گفت: بعد از سخنرانی مقام 
معظم رهبری در  هفتم ماه مبارک رمضان هنگام 
خروج از بیت و در کنار کفش کن آقای احمدی نژاد را دیدم که تنها به دیوار 
تکیه داده بود و با افراد چاق سالمتی و خداحافظی می کرد نمی دانم چرا از 

این حال غریبش متأثر شدم.

دوباره یک برجام اروپایی روی برجام سوار نکنیم

علم الهدی، امام جمعه مشهد گفت: اورانیوم غنی شده 20 درصد را ما به دنیا 
نشان دادیم، این اقتدار سبب شد که دنیا حاضر شود ما را به عنوان یک کشور 
هسته ای بشناسد و در این مورد با ما سر میز مذاکره بنشیند و این به دلیل 
کیفیت حرف زدن و وضعیت مذاکره نبود بلکه به دلیل قدرت و دانش ما بود 
که آنها به زانو درآمدند. رهبری فرمودند آدرس غلط در قضیه برجام به مردم 
ندهید، مذاکره برای برداشته شدن تحریم بود که برداشته نشد و لذا برجام 
شکست خورده و باید این را قبول کنیم و دوباره یک برجام اروپایی روی 
آن سوار نکنیم که این هم شکست بخورد پس آدرس غلط به مردم ندهید.

رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم 
و  مسئوالن  از  جمعی  و  قوا  سران 
کارگزاران نظام با اشاره به دشمنی 

با  آمریکا  مستمر  و  عمیق  مبنایی، 
اصل نظام جمهوری اسالمی و ملت 
ایران تأکید کردند: شکست آمریکا 
ادای  صورت  در  اخیر  ماجرای  در 

بدون  و  قطعی  مسئوالن،  وظایف 
افزودند:  ایشان  بود.  خواهد  تردید 
برجام اروپایی البته مسئله ای است 
اما قرائن فراوان از جمله انصراف و 

اروپایی  بزرگ  های  شرکت  تردید 
نیز سخنان مسئوالن سه کشور  و 
اروپایی نشان می دهد اقتصاد کشور 
را از راه برجام اروپایی نمی توان به 

جلو برد. حضرت آیت ا... خامنه ای 
 با اشاره به بدعهدی و بی صداقتی
 ۳ کشور اروپایی در اوایل دهه ۸0 بر 
سر مسئله هسته ای افزودند: اروپایی 
ها باید ثابت کنند که این بار قصد 
رهبر  ندارند.  را  بدعهدی  آن  تکرار 
کشور   ۳ نکردن  اعتراض  انقالب 
اروپایی به آمریکا در نقض مکرر روح 
و جسم برجام را مورد انتقاد قرار دادند 
و افزودند: اگر آنها به امریکا اعتراض 
می کردند ممکن بود کار به اینجا 
نرسد، اروپایی ها باید این غفلت را 
جبران کنند. رهبر انقالب اسالمی در 
تبیین شرایط الزم برای ادامه برجام 
با اروپایی ها تأکید کردند: سران ۳ 
کشور باید متعهد شوند و قول دهند 
که بحث موشک و حضور منطقه ای 
ایران را مطلقاً مطرح نخواهند کرد.

عزت،  اینکه  بیان  با  روحانی  حسن 
عظمت و آبرو از هر چیز دیگری برای 
یک ملت، باالتر است، گفت: اگر ملتی 
ثروتمند و پرجمعیت داشته باشیم، اما 
در برابر یک ابرقدرت، ذلیل باشیم، به 
جایی نخواهیم رسید. رئیس جمهور با 
یادآوری اینکه رئیس جمهوری جدید 
آمریکا مردم عربستان را گاو شیرده 
می کند  اعالم  وقاحت  با  و  می نامد 
که باید آنها را دوشید، گفت: ثروت و 
زندگی زیبا برای یک ملت ارزشمند 
است، اما باالتر از آن جایگاه و آبروی 
یک ملت است. روحانی ادامه داد: امروز 
ملت ایران به عنوان ملتی بزرگ و عزیز 
در دنیا مطرح است، چرا که یک تنه و 
با اتکاء به خدا و توسل به پیامبر)ص( 
و  ایستاد  دشمن  برابر  در  ائمه)ع(  و 
دفاع کرد. وی با بیان اینکه در دوران 

دفاع مقدس، شرق و غرب، در برابر 
ما قرار داشت و همه گونه امکانات 
در اختیار دشمن قرار می دادند، گفت: 
ملت ایران در این جنگ ۸ ساله بسیار 

مظلوم بود و رزمندگان ما به تنهایی 
زیادی  پرافتخار  روزهای  و  ایستادند 
را بوجود آوردند. اولین عملیات بزرگ 
دوران مقدس،  در  ما  آفرین  و غرور 

که  بود  )ع(  ثامن االئمه  عملیات 
منجر به شکست حصر آبادان شد و 
پس از آن عملیات بستان، عملیات 
فتح المبین و علمیاتی بود که در سوم 

خرداد منجر به آزادی خرمشهر عزیز 
همه  خرمشهر  آزادسازی  در  گردید. 
ملت ایران اعم از ارتش، سپاه، بسیج، 
عشایر و نیروی انتظامی، تالش کردند.

اگر در برابر یک ابرقدرت ذلیل باشیم به جایی نخواهیم رسیداقتصاد کشور با برجام اروپایی درست نمی شود
رئیس جمهور اسالمی ایران:رهبر معظم انقالب اسالمی:

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( 
شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی  تاریخ انتشار: 97/3/5

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی ساعت 
8/30 صبح روز پنجشنبه تاریخ 97/3/17 در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و 

برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه:

 1- تصمیم گیری در خصوص طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی براساس آخرین اصالحات 
انجام شده 

هیئت مدیره

به موجب قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی 
مصوب 1351/3/15 

به منظور تأمین حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع 
چهل کیلومتری فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف 

وزارت جنگ ممنوع اعالم شده، مبادرت به کبوترپرانی نماید
 به سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

قانون الحاق یک تبصره به قانون تشدید مجازات 
کبوتر پرانی مصوب خرداد ماه 1351 

نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده 
منوط به تحصیل پروانه است که در حوزه استحفاظی شهربانی از 
طرف شهربانی کشور و در حوزه استحفاظی ژاندارمری از طرف 

ژاندارمری کشور صادر می شود. هر کس بدون پروانه مبادرت 
به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید

 به حبس جنحه ای تا شش ماه محکوم می شود.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی 
سالیانه )نوبت اول(   تاریخ انتشار: 97/3/5
شرکت تعاونی مصرف کارگران برق 

بیرجند  به شماره ثبت 260 و شناسه ملی 
10360011575

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( 
بیرجند  برق  کارگران  مصرف  تعاونی  شرکت 
راس ساعت 17/30 روز دوشنبه تاریخ 97/4/4 
در محل سالن اجتماعات امور برق بیرجند واقع  
در خیابان بهشتی برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا 
تام  نماینده  با  همزمان  تواند  می  یابد،  حضور 
االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و 
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه 
مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی 
هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای 
می باشد. ضمنا متقاضیان سمت هیئت مدیره و 
بازرسی می توانند حداکثر 7 روز پس از انتشار 
آگهی دعوت به دفتر تعاونی مراجعه و ضمن ارائه 

مدارک فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. 
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره 
سال  مالی  های  صورت  تصویب  بازرس 2-  و 
1396 )ترازنامه ، سود و زیان، تقسیم سود( 3- 
انتخاب اعضای اصلی  و علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت 3 سال 4- انتخاب بازرس اصلی و 
علی البدل برای مدت یک سال مالی 5- تصویب 

بودجه پیشنهادی سال 97
هیئت مدیره

صاحبان محترم مشاغل بیرجند  و شهرستان ها
مرکز تخصصی بیمه تامین اجتماعی 

و مالیات رسا گستر به 
دفتر پیشخوان دولت- چمنی ارتقا یافت.

عالوه بر خدمات بیمه تامین اجتماعی
اظهار نامه

مالیات خودرو
مالیات مشاغل
مالیات بر اجاره

مالیات  شرکت ها
خدمات همه دستگاه ها و ادارات از قبیل

شرکت محترم
پست -  مخابرات

آب - برق
تاییدیه  تحصیلی 

و...
به صورت تخصصی با بهترین شرایط 

انجام می گیرد
با خالقیت ما جریمه هرگز ندارید

دفتر پیشخوان دولت - چمنی
آدرس: پاسداران 

روبروی تامین اجتماعی
تلفن: 32423242 

۰915561432۰  
ساعت کاری: 7/3۰ تا 11 شب 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی  تاریخ انتشار: 97/3/5

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی 
ساعت 9/30 صبح روز پنجشنبه تاریخ 97/3/17 در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان 
انقالب( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
 ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه 

را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه: 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 96 3- بودجه پیشنهادی 
97 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 5- تغییرات اعضا و سرمایه 

هیئت مدیره

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760308001000 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین حسین زاده فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 39 صادره از بیرجند و شماره ملی 0652241980 نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 121/52 مترمربع از 
باقیمانده 247- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت امیر علم خزیمه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/3/05   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/21  علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760308001000681- 1397/2/26 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ربابه نخعی زاده  فرزند جعفر 
به شماره شناسنامه 1 صادره از بیرجند و شماره ملی 0652391915 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 107/23 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 1396- اصلی از محل مالکیت محمد حسین دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/3/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/21  علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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بهره مندی 150 هنرآموز از آموزش های صنایع دستی
صدا وسیما - 150  نفر امسال در بیرجند ، آموزش هاي الزم براي دوره های صنایع دستی را فرا می گیرند. رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بیرجند گفت: 
بیشترین دوره های آموزشی شامل نساجی سنتی  و صنایع چوبی است که در روستاهای مزداب و حاجی آباد با هدف توانمندسازی و توسعه با محوریت اشتغالزایی برگزار می شود.فوالدی 
افزود: در پایان این دوره ها پس از قبولی در آزمون های مربوط  به هنر آموختگان گواهینامه پایان دوره آموزشی بر اساس ضوابط و استانداردهای معاونت صنایع دستی اعطا می شود.

آوا لطفا تمام مسائل ریز استان را مثل همیشه با 
صداقت و امانت داری بنویس ؛ اخیرا مسوولین و 
نمایندگان استان هر اظهار نظری را بر خود روا می 
دانند و بدون هیچ ترسی از این که تبعات تصمیم 
های سیاسی شان بر زندگی مردم چه خواهد بود 
؛ آوا روزنامه شما  هر چیزی را به زبان می آورند 
سال های بعد که مصوبات و اتفاقات اخیر که االن 
پشت پرده است و بعدها نتایج و عواقبش روی پرده 
خواهد بود به عنوان یک کتاب تاریخ همه مسببان 
مشکالت مردم را بازگو خواهد کرد . از انتصابات و 
البی های پشت پرده تا حمایت هایی که متاسفانه 
بدون در نظر گرفتن واقعیت ها انجام می شود . 
سال ها بعد مردم اوراق تاریخی آوا را ورق خواهند 
زد و خواهند گفت فالن مسوول که فالن خیانت 
را به مردم کرد با توصیه فالنی به مسند نشست و 
فالن آقا هر روز با او عکس یادگاری می گرفت ! 
هر چند غیر بومی ها باید سر پل سراط جواب بدهند 
اما آقایان بومی که به این راحتی هر کاری می کنید 
فردا در مقابل فرزندانتان چه پاسخی خواهید داشت ؟ 
آیا لبخند ها و عکس ها و حمایت ها و چشم پوشی 
ها و حتی تقویت های امروز ما پرونده سنگین ما در 

محضر مردم نخواهد بود ؟ 
ارسالی از یک شهروند

با سالم، با وجود شهردار و اعضای شورای شهر که 
هرکدام عنوان دکتر و مهندس را یدک می کشند 
که  روستایی  هر  وارد  شما  که  چرا  خورد   تأسف 
می شوید شورا برای زیباسازی ورودی یک اقدامی 
کرده حاالشما ورودی مرکز استانمان را هم ببینید، 
اطراف پلیس راه، میدان آیت ا... عبادی، بلوارخلیج 

فارس، واقعا از نظر آقایان چشم انداز زیبایی دارد؟
915...918

سالم به همه انسانهای فداکار و نیک؛ علی الخصوص 
زحمتکشان توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( و دست 
مریزاد به راوی داستان گلبانو... انشاا.. به حق میزبان 
این ماه هر کسی گم شده ای دارد ، وصالش تلخی 

جدایی را شیرین کند
915...949

من یک رزمنده دوران جنگم آن زمان آرپیجی زن بودم 
و هیچ وقت یادم نمی رود در شرایط سخت عملیات ها 
با چه توان و انگیزه ای تالش می کردیم من همان 
رزمنده ام ولی اکنون با پشت سرگذاشتن آنهمه سختی 
نمی توانم برخی اتفاقات را تحمل کنم اتفاقاتی که در 
برخی از مجموعه ها در استان رخ می دهد و متاسفانه 
افراد ساده لوح آن را به والیت و رهبر پاکدست و انقالبی 
مان نسبت می دهند ؟ آیا واقعا عملکرد و برخوردهای 
رانت گونه در سازمانها دیده نمی شود و آیا کسی خودش 
را مسئول این مشکالت نمی داند ؟ و اصال آیا کسی 
نیست که فریاد بزند این اتفاقات دل رهبرمان را هم 
خون کرده است و نباید آن را به پای نظام نوشت ؟ 
آیا کسانی که مدعی العمومند نمی بینند زمین هایی را 
که به همشهریان واگذار شده ؟ آیا آنها از اختالس ها و 
جابجایی های مالی بی خبرند ؟ آیا در مملکت اسالمی 
به راحتی می شود عده ای به اسم نظام و به اسم شهدا و 
به اسم انقالب و به اسم بچه ها جنگ بیاید هویت ما را 
زیر سوال ببرد و همجنان آزادانه در این دولت مسئولیت 

داشته باشد . خدا به رهبر مظلوممان صبر بدهد
ارسالی از یک شهروند

شهر  محترم  شورای  و  شهردار  توجه  قابل  سالم 
ظاهرا باید مشکالت فضای سبز و مراکز تفریحی 
شمال شهر به دفتر مقام رهبری،  ریاست جمهوری 
و وزارت کشور منعکس شود شاید پیگیری شود آقای 
شهردار فرهنگیان وکارمندان ساکن درمحدوده شمال 
شهرفاقد هرگونه مسیرپیاده روی وفضای سبز مناسب 
است بوستان وصال نه آب دارد، نه کارگر، فضای سبز 
در حالیکه در جنوب شهر با آن همه بوستان پارک و 
مسیر پیاده روی و نصب وسایل دم از احداث پارک 
خطی با هزینه هشت میلیارد می زنید لطفا سری به 
شمال شهرزده مشکالت این همه جمعیت را بررسی 
ویک سوم آن مبلغ را در اینجا هزینه کنید تا کمی 
عدالت اجتماعی رعایت وتوشه آخرت مدیران شهری 

بوده ومردم راضی باشند.
915...052

روابط  محترم  مسئوالن  از  تحیات  و  سالم  با 
عمومی ادارت و سازمانهای استان خراسان جنوبی 
و شهرستانهای استان استدعا داریم در جهت تکریم 
ارباب رجوع، پاسخ به موارد و درخواست های مطروحه 
شهروندان و هم استانی ها مندرج در روزنامه ها و 
سایر جراید و وسایل ارتباط جمعی محلی را که فلسفه 
وجودی ادارات و سازمان ها و به تبع آن مسئوالن  و 
کارکنان نهادها و سازمان های مزبور به خاطر وجود 
آنهاست را برخود الزم دانسته و به رسالت خود بموقع 

عمل نمایند.
921...346

لطفا مسئوالن فکری به حال ساکنین منازل شوکت آباد 
بردارند دولت آپارتمان تحویل داد اما ایاب و ذهاب مردم 
مشکل است زیرگذر شوکت آباد را هم راه اندازی کنید
915...049
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س 
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جواد رضایی- موسیقی مقامی یکی از گنجینه های غنی هر 
منطقه است که توجه به صیانت و نگهداری آن امر بسیار مهمی 
 است و همان طور که قبل از این نیز به این موضوع اشاره کرده ایم،
در گفت و گو با آقای ابراهیم سلم آبادی از هنرمندان این 
عرصه که سالیان زیادی در این زمینه فعالیت داشته است،به 
 بررسی موضوعات پیرامون این حوزه پرداخته ایم. سلم آبادی
می گوید: این هنر در خانواده من وجود داشته است و من 
همزمان با درس خواندن شروع به یادگیری این هنر کردم. 
پدرم معلم قرآن بود و در کنارش هم کار نوازندگی سرنا را 
انجام می داد البته فقط برای خودش این کار را می کرد.

اولین گواهینامه  رسمی موسیقی
ادامه می دهد: دو تا از برادرانم نوازنده اصلی سرنا هستند 
را  دهل  نوازندگی  کنارشان  در  سالگی   5 از  هم  من  و 
انجام داده ام، در سن 14 سالگی به صورت رسمی وارد 
 دنیای موسیقی شدم و در سال 55 موقعی که از روستای
در  رسمی  اجرای  با  آمدم،  بیرجند  به  براکوه”  آباد  ”سلم 
گواهینامه  اولین  هنر  و  فرهنگ  اداره  موسیقی  جشنواره 
رسمی اجرای موسیقی را گرفتم. سلم آبادی در مورد برنامه 
هایی که اجرا کرده است، این طور بیان می کند: زمانی که 
هنوز استان تشکیل نشده بود ضبط همه کارها در مشهد  
انجا م می گرفت و آن موقع برنامه ای ضبط کردیم که 
صبح های جمعه از رادیو و گاه از تلویزیون پخش می شد 
در سال 57 یک ماه در کاخ گلستان و 14 شب با همکاری 

سازمان ملی فولکلور ایران اجرا داشتیم.

دریافت تقدیر نامه از طرف امام خمینی )ره(
از  بعد  دهه  اولین   67 سال  در  گوید:  می  آبادی  سلم 
انقالب با توجه به نظر مثبت امام  )ره( در مورد موسیقی 
کردیم  شرکت  فجر  موسیقی  جشنواره  چهارمین  در 
اجرا  تهران  های  تاالر  بیشتر  در  روز   10 مدت  به  که 
شد. داده  ما  به  امام  طرف  از  ای  نامه  تقدیر  و  داشتیم 
ادامه می دهد: در سال 69 نمایشی با همراهی موسیقی کار 
کردیم که موضوع آن در مورد تهاجم فرهنگی بر شرق بود 
و در جشنواره ای که در اصفهان برگزار می شد، جزو گروه 
های برتر شناخته شدیم، در سال 70 نیز در جشنواره بین 

الملی موسیقی، دیپلم بین المللی موسیقی را گرفتیم.

مقام اول در خاورمیانه برای تیتراژ لحظه تحویل 
سال

که  نوروزی  تیتراژ   72 سال  در  گوید:  می  آبادی  سلم 
ضبط  مشهد  در  را  شود  می  پخش  سال  تحویل  لحظه 
شد. خاورمیانه  در  اول  مقام  سال  آن  در  که  کردیم 
ابریشیم  جاده  المللی   بین  فستیوال  در  نیز   76 سال  در 
که یک سال در چین برگزار شده بود و آن سال در تهران 
شدیم. انتخاب  برگزیده  های  گروه  جزو  شد،  برگزار 

دریافت برگ طالیی موسیقی در تایلند
او ادامه می دهد: سال 90 در یکی از ایالت های روسیه با 
حضور 50 گروه از سراسر دنیا ، اولین گروه برگزیده شدیم 
و همچنین دیپلم افتخار گرفتیم. در سال 92 در ازبکستان 
به مناسبت جشنواره غذاهای کشورهای جهان تنها گروهی 
بودیم که هم در افتتاحیه و هم در اختتامیه اجرا داشتیم 
و دو ماه بعد در بزرگترین رویداد فرهنگی ایران و تایلند 
نیز برگ طالیی در زمینه موسیقی گرفتیم که معتبرترین 
جایزه این جشنواره بود. سلم آبادی بیان می کند: هسته 
اصلی گروه را خانواده ام تشکیل می دهند و 17 نفر هستند 
کار  افراد  بیشتر  هستند،  ام  خانواده  اعضای   نفر  که 12 
دهند.  می  انجام  هم  نوازندگی  ولی  کنند،  می  نمایشی 
خراسان  موسیقی  گوید:  می  مقامی  موسیقی  مورد  در  او 
که  است  ای  منطقه  رسوم  و  رسم  از  برگرفته   جنوبی 
دارد  نمایشی  حرکت  نوع   30 حرکات،  در  تنوع  لحاظ  به 
بیشتر  حرکت  یا 6  به 5  کشور  دیگر  مناطق  در  این  که 
وجود  حرکات  و  موسیقی  در  که  پیچیدگی  و  رسد  نمی 
سیستان  مانند  هایی  استان  موسیقی  که  شده  باعث  دارد 
بگیرد. بر  در  نوعی  به  نیز  را  وکردستان  بلوچستان  و 

حرکات نمایشی هم دارای مفهوم
 و معنی مشخصی است

دارای  استان  بیان می کند: موسیقی مقامی  آبادی  سلم 
هم  نمایشی  حرکات  همچنین  و  است  زیادی  مقامات 
دارای مفهوم و معنی مشخصی است که در گذشته موقع 
برداشت محصول و به منظور شکرگزاری از خداوند اجرا 

می شده، به طور مثال،حرکتی که در آن افراد گروه دستان 
شان را به سمت باال می گیرند و این نشانه دعا و طلب 
بازی”برگرفته  از خدا می باشد و همچنین “چوب  باران 
از حرکات رزمی و ورزشی است که به صورت نمادین و 
می شود.  اجرا  نفره   دو  یا  و  گروهی  موسیقی    همراه 
ادامه می دهد: در جشنواره “جشن گندم” فرآیند کاشت، 
داشت و برداشت را نمایشی همراه با موسیقی خاص این 
مراسم برای احیا و نگهداشت این آیین اجرا کردیم که  
استقبال  زیادی از آن شد.سلم آبادی همچنین در مورد 
برگزار می  آیین هایی که در مراسم عروسی در منطقه 
شده، این طور بیان می کند: مراسم عروسی چندین روز 
بود و در هر روز برنامه ای خاص وجود داشت و به تبع 
اجرا می شده  با حرکات  همراه  متنوعی  قطعات  نیز  آن 
در   که  بوده  آوری  بازی های خنده  مثال  به طور  است. 
 آن فردی بذله گو با خواندن اشعار طنز مردم را سرگرم
فنجان  بازی،  کاله  مانند:  هایی  بازی  یا  و  کرده  می   
بازی، دهل بازی و مجمعه بازی با همراهی  نوازندگان 
کنند  می  جایی سکوت  در  فرد،  به حرکات  توجه  با  که 
از  ادامه می دهد:  اجرا می شود.  ادامه می دهند،  بعد  و 
مقامات بدون آواز مانند: کوچه باغی،سرابی،روش،عروس 
شاه  به  توان  می  آوازی  مقامات  از  و  برون  کشان،داماد 
صنم، دل بنالم، مجنون نبودم، قمرآنه، باغچه سرا، میش 

مراسم  در  هم  که  برد  نام  توان  می  و...  کله  کور  سوز 
عروسی و دیگر مراسم اجرا می شده است.

اجرای نمایش “تالو،مالو” 
در جشنواره آب سال 84

با  نمایشی  صورت  به  باران  دعای  اجرای  به  اشاره  با  او 
نام “تالو،مالو” در جشنواره آب سال 84 بیان می کند: این 
و  آبی  در سال های کم  مردم  آیین  از  گرفته  بر  نمایش 
اجرا می شود  موسیقی  بدون  که  است  باران  برای طلب 
گذشته  در  مردم  رسوم  آداب  و  ها  سنت  دهنده  نشان  و 
بوده که در این جشنواره دیپلم افتخار گرفتیم.سلم آبادی 
بیان می کند: هدف ما از اجرای این گونه موسیقی آیینی، 
زنده نگه داشتن آن است و با توجه به اینکه هنر اصیلی 
که  خمینی)ره(  امام  سخن  به  نگاه  با  همچنین  و  است 
 فرمودند:”هنر صحیح آن است که در خدمت مردم باشد “
و این موسیقی در خدمت مردم و جامعه است مسئوالن نیز  
نگاه مثبتی  به آن داشته باشند و در حفظ و حراست آن بکوشند.

موسیقی بیرجند با سرنا و دهل اجرا می شود
او بیان می کند: در شرق خراسان رضوی ،تربت جام،تایباد 
و باخرز موسیقی مقامی با دوتار  اجرا می شود. البته سرنا و 
دهل هم دارند ولی قالب موسیقی با دوتار است.در بیرجند این 

موسیقی بیشتر با سازهایی مانند سرنا،دهل،دایره و نی اجرا 
می شود و با توجه به اینکه موسیقی بیرجند موسیقی میدانی 
است،بیشتر از سرنا ودهل استفاده می شود و  دوتار هم به 
تازگی در مراسم خصوصی و داخل خانه  نواخته می شود.
سلم آبادی ادامه می دهد: هر چه به جنوب استان مانند 
مانند  سازهایی  از  استفاده  شویم  می  نزدیک  نهبندان، 
برگرفته  مناطق  این  و موسیقی  است  “ مرسوم  “قیچک 
از موسیقی بیرجند و سیستان می باشد که در شکل سازها 
حتی مانند دهل و سرنا با هم متفاوت هستند. سلم آبادی 
در مورد نوازندگی در موسیقی مقامی بیان می کند: نوازنده 
موسیقی مقامی زمانی که بتواند سازش را خودش بسازد و 
یا دستور ساخت آن را بدهد و همچنین بتواند سازش را 
خودش کوک کند نوازنده کامل محسوب می شود؛تجربه 
در نوازندگی بسیار مهم است و در شروع حرکات 6-5 نوع 
موسیقی اجرا می شود که هر نوازنده ای نمی تواند،اجرا کند 

و نیازمند تبحر در این کار می باشد.

لباس بیرجندی به نام “پیراهن های چهل
 تیریزه یا چهل تیکه” نامیده می شود

می  استفاده  مراسم  در  که  لباسی  مورد  در  همچنین  او 
سیستان  از  تلفیقی  بیرجند  لباس  کند:  می  بیان  شود، 
تیریزه  چهل  های  “پیراهن  نام  به  و  است  جام  تربت  و 

به  بیرجند  رقص  و  است  شده  شناخته  تیکه”  چهل  یا 
نام”چغل”معروف است که در اجرای پیراهن چهل تیکه به  
صورت دایره ای بزرگ در می آید که زیبایی خاصی دارد.

سلم آبادی در مورد استقبال از موسیقی مقامی بیان می 
کند: در شهرهایی مانند تهران و همچنین خارج از کشور 
استقبال خوبی از این موسیقی می شود و این شاید به دلیل 
بوده  شان  جلوی چشم  موسیقی  این  کمتر  که  است  آن 
است. موسیقی مقامی بسیار آرام بخش است ولی در سالیان 
گذشته با ورود موسیقی های جدید کمتر به آن توجه  شده 
است، ولی به نظر من همیشه تازگی خود را دارد و من هر 
به ساز نمی زنم دلتنگ آن می  برای مدتی دست  وقت 
شوم. ادامه می دهد: مجموعه حرکات نمایشی در بیرجند 
ثبت ملی شده است و امیدواریم که با پیگیری ها و توجه 
مسئوالن زمینه ای فراهم شود که ثبت جهانی هم  شود.

سلم آبادی همچنین با اشاره به گروه های مختلفی که در 
حوزه مقامی در استان فعالیت دارند، بیان می کند: گروه 
با ساز  و  باشد  نوازنده مقامی داشته  باید  موسیقی مقامی 
مقامی قطعات اجرا شود،چیزی که در این سال ها دیده 
می شود استفاده از سازهایی مانند “کیبورد” در اجرای این 
قطعات است که به موسیقی لطمه می زند و همچنین از 
همه گروه ها می خواهم که با هم رقابت سالم داشته باشند 

و در کنار هم پیشرفت کنند.  

طنین موسیقی بیرجند در پایتخت های جهان
باتالش هنرمندان پیشکسوت آیینهای فرهنگی خراسان جنوبی جهانگیر شد 

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی شهرستان بیرجند
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط 
ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 10  روز از تاریخ 03/8/ 97  جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  و اصل مدارک را 

به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در 
اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق 
اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در 

زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - 

فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و ساعت بیرجند
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای 
شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 10  روز از تاریخ 03/8/ 97 جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  و اصل 

مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در 
اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق 
اصناف- عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در 

زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - 

فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند
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4
 انحصار تلگرام شکسته شده است

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: انحصار تلگرام براساس اعداد و ارقام شکسته شده، اما بعضی ها اصرار دارند که کشور را به قبل 
برگردانند. ما معتقدیم اتفاقی که افتاد، نشان دهنده این است که برگشتی در کار نخواهد بود. در مدت زمان کوتاهی که پیام رسان های داخلی شروع به 
فعالیت کردند حدود 25 میلیون کاربر در این پیام رسان ها ثبت نام کرده و بیش از 9 میلیون و دویست هزار کاربر نیز فعال هستند.

شنبه * 5 خرداد 1397 * شماره 4077

شهدای استان

شهید احسان پارسی

در   1339/3/2 تاریخ  در  پارسی  احسان  شهید 
مود از توابع شهرستان سربیشه متولد و به تاریخ 
در  وی  شد.  نایل  شهادت  فیض  به   1360/12/8
خانواده ای مذهبی متولد شد. همان سال والدینش 
قصد عزیمت به تهران نموده و شهید احسان پارسی، 

سه سال اول زندگی را تا تیر ماه 1342 در بحبوحه 
تظاهرات و حوادث بسیاری از جمله: دانشگاه ها، 
این  او در  بازار سپری نمود.  خیابان ها، مساجد و 
و  تهران  شهرهای  به  و  ننشست  بیکار  بحبوحه 
علیه  اعالمیه، سخنرانی  پخش  در  و  مشهد سفر 
امام  پوستر  و  عکس  پخش  پهلوی،  منفور  رژیم 
پهلوی  رژیم سفاک  جنایات  افشای  )ره(،  خمینی 
در خصوص به آتش کشیدن سینما رکس آبادان و 
مردم مسجد کرمان از هیچ کوششی فروگذار نکرد. 
اولین عکس امام خمینی را با خودش به دانشگاه برد. 
او شب ها با گروهی از دوستان در کوچه ها بر روی 
دیوار، شعارهای انقالبی می نوشت و در تظاهرات 
و راهپیمایی ها شرکت فعال داشت. شهید احسان 
پاسداران  سپاه  که  بود  نفراتی  اولین  جزو  پارسی، 
انقالب اسالمی را در زاهدان تأسیس کرد و پرونده 
های ساواک را در آنجا بررسی می نمود. یکی از 
کارهای وی، جمع کردن و اعزام نیروهای افغانی 
و ایرانی به اهواز برای آموزش دوره های چریکی و 
جنگ های نامنظم بود. در مرحله آخر که به بیرجند 
آمد، خبر شهادت دکتر چمران او را بسیار متأثر کرده 
و تصمیم می گیرد که به همراه همسرش به اهواز 
رفته و در آن گرمای طاقت فرسای خوزستان در 
تیرماه، مبارزه خود را در مقابل صدامیان کافر ادامه 
بازگشت  بیرجند  و  مشهد  به  مدتی  از  پس  دهد. 
خود  فعالیت  بیرجند  پاسداران  سپاه  در  مجدداً  و 
در  منافقین  های  آشوب  از  پس  سرگرفت.  از  را 
شهرستان آمل، وجود او برای دستگیری منافقین 
شدیداً احساس می شد. به همین جهت به زاهدان 
رفت و چون اعضای این گروه خاطی به پاکستان 
گریخته بودند، لذا به مدت 2 ماه به یادگیری زبان 
اردو پرداخت و برای مبارزه و دستگیری منافقین به 
مناطق مختلف پاکستان و افغانستان سفر کرد تا این 

که در مرز افغانستان به فیض شهادت نایل شد.

سینما و تلویزیون

امیر جدیدی بازیگر نقش 
جهان پهلوان تختی شد

امیر جدیدی بازیگر جوان سینما به پروژه سینمایی 
»غالمرضا تختی« به کارگردانی بهرام توکلی پیوست.
فیلم سینمایی»غالمرضا تختی« به کارگردانی بهرام 
توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان با دریافت پروانه 
ساخت و تکمیل عوامل پشت صحنه وارد مرحله 
بازیگری  نخستین  جدیدی  امیر  شد.  تولید  پیش 
است که حضورش در این فیلم سینمایی قطعی شده 
است. او نقش غالمرضا تختی را ایفا خواهد کرد 
و دیگر بازیگران نیز به زودی معرفی خواهند شد.

»سّر دلبران« جلوتر از 
دو سریال دیگر است

درباره  تلویزیون  منتقد  جو«  صلح  »طهماسب 
سریال های ماه رمضان گفت: تا به اینجا سّر دلبران 
به نظرم جذاب تر از دو سریال دیگر است. سریالی 
است که توانسته فضا، آدم ها و رابط بین شان را 
در فضای سنتی به خوبی به تصویر بکشد و اصل 
است. دیگر سریال های رمضان  ماجرا هم همین 
اصلی  بخش  به  و  مانده  مقدمه  بخش  در  هنوز 
نرسیده اند که بتوان درباره آن نظر داد. تفاوت این 
سریال ها با سر دلبران همین است که در آنجا به 
زودی وارد داستان اصلی شدیم و موضوع ها مطرح 
شد و االن چند داستان به موازات هم پیش می روند.

من جزو سینمای
 پیش از انقالب نبودم 

پروانه معصومی بازیگر سینما گفت: من چون به 
بازیگری به  عنوان حرفه ای که از طریق آن کسب 
درآمد کنم، نگاه نمی کردم به همین دلیل فقط با 
گروه آقای بیضایی کار می کردم و در فیلم های دیگر 
بازی نکردم و به  دور از سینمای آن دوران - قبل 
از انقالب- بودم. در زمان انقالب هم خارج از ایران 
بودم. درواقع تصمیم داشتم مجددا تحصیالتم را ادامه 
بدهم و هم این که پسرم را ببینم که در فرانسه بود.

به دست آهن تفته کردن خمیر/ به از دست بر 
سینه پیش امیر 

دستان پینه بسته اش نشانه سال ها کار سخت است. مهربان 
و با صفاست و این سوال  در ذهنم نقش می بندد که چگونه 
با شغل سخت آهنگری می توان این گونه با روحیه بود. برای 
با دوستان  اردیبهشت  روز  آهنگر مسن در یک  این  دیدار 
خبرنگار به خانه اش  می رویم. کارگاه او در گوشه ای از حیاط 
منزلش برپاست در یکی از کوچه های کاظمیه بیرجند، صدای 

چکش از حیاط خانه جلب توجه می کند.   
آهنگری، سنتی از هنرهای دیرینه برای ساخت 

ابزار و ادوات کشاورزی و دامداری بوده است
“آهنگری سنتی”  از جمله هنرهای قدیمی و سنتی است 
که از این هنر دیرینه برای ساخت ابزار و ادوات کشاورزی 
و دامداری، ساخت وسایل کاربردی و مایحتاج زندگی مردم 
استفاده می شده است. در گذشته به دلیل اینکه شغل بیشتر 
مردم شهرستان کشاورزی و دامداری بوده و بیشترین ابزار 
مورد نیاز شغلی آنان از فلزات به  صورت سنتی بوده، آهنگری 
جایگاه خاصی داشته است و از هنرهای بسیار پررونق آن 
زمان محسوب می شده است. داس، وسایل شخم زنی، تبر، 
ابزار بافت قالی،  چکش، ساطور، تیشه، میخ طویله، نعل، 
زنجیر، انواع قیچی، جوالدوز، چفت، حلقه و میخ در، قفل و 
کلید و سیخ تنور از جمله وسایل پرکاربرد زمان های قدیم بود 
که این هنرمندان چیره دست ابزار را تولید و با رونق به فروش 
می رساندند که امروزه به دلیل ورود ابزار و ماشین آالت جدید 
صنعتی این هنر رونق گذشته را ندارد و حتی می توان گفت 

در حال رکود و گوشه گیری از جرگه صنایع است.
هنر آهنگری با وجود قدمت بسیار، این روزها به دلیل کهولت 
سن فعاالن و استقبال  کم جوانان به این هنر این عرصه رو 
به  زوال و فراموشی است و در صورت نبود جایگزین نیروی 
جوان به جای استادکاران پیر و خسته، این حرفه به زودی 
از عرصه فعالیت خارج و به تاریخ  صنایع دستی شهرستان 

می پیوندد. 
کوره اش وسط حیاط منزل روشن است  

و شعله اش سوسو می زند
آقای زردست 73 ساله خوشحال از اینکه باالخره کسانی   
اند به داخل خانه بازگشت تا شکار دوربین  از او یادکرده 
اولین خبرنگارانی  باشد که با فیلم و عکس خاطره های 

او را زنده می کند.
کوره اش  با وسایل ساده و ابتدایی در گوشه حیاط  روشن 
است و کورسو می زند با گرمی کوره و دلگرمی خودش 
دست ساخته های مورد نیاز مردم را روانه بازار می کند. 
قطعه آهنی را از زیر انبوه وسایلش بیرون می آورد و با قدرت 
با پتک بر آن می کوبد، گویا حضور خبرنگار او را به سمت 

روزهای گذشته عمرش سوق داده است. می گوید: اینها  سه 
پایه برای کتری و سماور هستند و مشتریانی در چهارشنبه 
بازار،  بازار و در خانه دارم.  بالفاصله  از داخل یکی از اتاق 
ها که انباری اش است  مالقه و کفکیر هم  بیرون می آورد 
و ادامه می دهد: جنس اینها از نیکل است و نسبت به مدل 
مشابه در بازار خیلی باکیفیت تر است. پیرمرد آهنگر ادامه 
می دهد: روغن سیاه را از کوره می گیرم و با سنگی که 
آن را “اشغار” می نامد آهن را ذوب می کنم. عکاس ما 
از زاویه هایی مختلف عکس می گیرد که روشنایی کوره 

بیشتر به چشم بیاید.
رسانه ها هم نامهربان شده اند

در ذهنم به سهم خود درباره  این نامهربانی ها فکر می کنم 
و این که آیا اگر سال ها قبل به سراغ وی رفته بودم، هنوز 
هم کارگاه او به همین روال بود که کسی دیگر مسن ترین 
 آهنگر شهر را که باید روزی برای انجام دادن کار از او نوبت 
می گرفتند، اکنون نشناسد؟ حاال او و بسیاری دیگر از کسانی 
که با شغل های خود زندگی را در شهر ما رونق می دادند و 
نبودشان به شدت احساس می شد به گوشه خلوتی پناهنده 

شده اند.  او در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون برای ثبت 
آثارش به میراث فرهنگی رفته است، پاسخ می دهد: نه من 
برای دل خودم کار می کنم و تا جایی که توان دارم تالش می 
کنم و خدا را شکر خرج خود و خانواده ام را به دست می آورم.

آهنگر پیر گالیه ای ندارد
در میان هیاهوها، کسی از آنان تجلیل نیز نمی کند و آنان 
زندگی خود هستند  مانده  فکر گذران سال های  به   تنها 
بی هیچ گالیه ای. او یادآوری می کند: زمان های قدیم کار 
زیاد بود. همیشه حیوانات زیادی برای نعل شدن جلوی مغازه 
من و چند آهنگری دیگر شهر که صاحبان شان به رحمت 
خدا رفته اند، صف می بستند. اسب را با قیمت 12 ریال و 
االغ را با 5 ریال نعل می کردیم. تیز کردن داس، تیز کردن 

اره و تیشه و کلنگ هم که کار همیشگی بود. 
 زردست می گوید: هیچ انتظار و گالیه ای ندارم، حتی  بیمه 
ندارم. مانند بیشتر پیرمردهای هم سن خودش که شغلی را 
تا زمان پیری حفظ کرده است، آرزو دارد که کسی شغلش را 
ادامه دهد. وی با بیان این مطلب که هیچکس دوست ندارد، 
کارم را ادامه بدهد، می افزاید:  6 فرزند دارم که هیچ کدام 

کارم را ادامه نداده اند و هیچکس هم از ما نخواسته است 
که حرفه را به دیگران یاد بدهیم. از او درباره گرفتن وام و 
تسهیالت می پرسم، می گوید: وامی که بدهند بالعوض 
که نمی دهند، بازپرداخت آن سخت است پس دنبال آن 

نرفته ام. 
هویت های خود را فراموش نکنیم

فراموش شدن سنت ها و پیشه های گذشتگان، از یاد بردن 
بخشی از تاریخ و هویت ماست. فکر می کنم حراست از ارزش 
های تاریخی هر کشور و به خصوص برای استان ما که سرشار 
و غنی از این میراث ها است پیش از آن که نیازمند توجه دولتی 
و به طور مثال ثبت در فهرست های رنگارنگ باشد توجه 
و فرهنگ سازی عمومی را می طلبد. اگر چه سیاست های 
اعالمی دولت در حمایت از این فعالیت ها نیز می تواند بسیار 
کارساز باشد، وقتی قانون های مرتبط با خرید آثار فرهنگی به 
درستی اجرایی نمی شود و ادارات و ارگان های مختلف به 
راحتی برای مراسم های تجلیل خود اجناس اکثرا بی کیفیت 
خارجی را از بازار تهیه می کنند دیگر نمی توان امید چندانی به 

حفظ هنرهای چند هزار ساله کشور داشت. 

کوره  »زردست«  همچنان شعله ور است

نسرین کاری

عکس: زهرا شریف

همراه با نوای پتک آهنگر پیر بیرجند

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

آگهی نوبت دوم  ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف فروشندگان چینی و بلور شهرستان بیرجند
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت  
10 روز از تاریخ 03/8/ 97 جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  
و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- 
نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه 
ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای 
افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن 

پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
 مدارک مورد نیاز:

 فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 رنگی
 )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
تاسیسات مکانیکی ساختمان شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت  
 )www.iranianasnaf.ir( پانزده  روز از تاریخ 03/8/ 97  جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف
مراجعه  و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان 

صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- 
نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه 
ها و اتاق اصناف- عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای 
افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن 

پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- 
عکس 4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم 
سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر.   داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف کفاشان و کفش فروشان بیرجند
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت  
10 روز از تاریخ 03/8/ 97 جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  
و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف- عدم 
اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت 

در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم
 وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 
4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء 

پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
 فروشندگان  مرغ و تخم مرغ و مواد پروتئینی  بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت  
10 روز از تاریخ 03/8/ 97 جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  
 و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت ،

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- 
نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس - عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه 
ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای 
افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن 

پروانه کسب معتبر دائم - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 
4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء 

پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند
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وصیت حضرت خدیجه )س(

حضرت خدیجه )س( سه سال قبل از هجرت بیمار شد. 
پیغمبر )ص( به عیادت وی رفت و فرمود: ای خدیجه، 
آیا می دانی که خداوند تو را دربهشت نیز همسرم ساخته 
را  او  کرد؛  تفقد  و  جویی  دل  خدیجه  از  آنگاه  است!؟ 
وعده بهشت داد و درجات عالی بهشت را به شکرانه 
خدمات او توصیف فرمود.چون بیماری خدیجه شدت 
یافت، عرض کرد: یا رسول ا...! چند وصیت دارم: من 
در حق تو کوتاهی کردم، مرا عفو کن.پیامبر )ص( فرمود: 
هرگز از تو تقصیری ندیدم و نهایت تالش خود را به کار 
بردی. در خانه ام بسیار خسته شدی و اموالت را درراه 
خدا مصرف کردی.عرض کرد: یا رسول ا...! وصیت دوم 
من این است که مواظب این دختر باشید؛ و به فاطمه 
زهرا )س( اشاره کرد. چون او بعد ازمن یتیم و غریب 
اوآزار  به  قریش  زنان  از  کسی  مبادا  پس  شد.  خواهد 
برساند. مبادا کسی به صورتش سیلی بزند. مبادا کسی بر 
اوفریاد بکشد. مبادا کسی با او برخورد غیر مالیم و زننده 
ای داشته باشد.اما وصیت سوم را شرم می کنم برایت 
بگویم. آن را به فاطمه عرض می کنم تا او برایت بازگو 
کند. سپس فاطمه را فراخواند و به وی فرمود: نور چشمم! 
به پدرت بگو: مادرم می گوید: من از قبر در هراسم؛ از 
تو می خواهم مرا درلباسی که هنگام نزول وحی به تن 

داشتی، کفن کنی. پیامبر آن لباس را برای او فرستاد.

کسی که گذشته را کنترل کند آینده 
را کنترل می کند، و کسی که حال

 را کنترل کند گذشته را کنترل می کند.

موفقیت دستیابی به چیزی است 
که می خواهی. شادمانی خواستن
 چیزی است که به آن میرسی.

تو سر زدی و  به ما نگاهی داری
در خانه اهل عشق راهی داری
قربان تو و هالل ابروی تو  من

ای ماه خدا چه روی ماهی داری !

مهمترین چیز این است که از زندگی
 لذت ببرید و شاد باشید. این تنها 

چیزی است که اهمیت دارد.

خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکالن
 بدرگاهت ومقرر کن در آن از کامروایان

 حضرتت ومقرر فرما در آن از مقربان درگاهت 
به احسانت ای نهایت همت جویندگان.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز دهم ماه رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

پس آنان را رها کن تا در یاوه  گویی خود فرو روند و بازی کنند تا آن روزی را که بدان 
وعده داده می  شوند دیدار کنند. سوره الزخرف/ آیه 83

حدیث روز  

اگر بنده »خدا« می دانست که در ماه رمضان چیست ]چه برکتی وجود دارد[ دوست می داشت که تمام سال، رمضان باشد.
)بحار االنوار، ج 93، ص 346(

سبک زندگی

حضرت خدیجه )س( اولین زن مسلمان 
حضرت خدیجه)س( از قبیلة قریش بود. پدرش »ُخَویلد« 
ریشه  از  دو  هر  که  بود  زائده«  بنت  »فاطمه  مادرش  و 
 دارترین و اصیل ترین خاندان های عرب در حجاز به شمار 
می رفتند. خویلد بن اسد بن عبد العزی بن  قصی بن کالب، 
از تیره ای معروف و از محترمان قریش است. خویلد در دوره 
جاهلیت مهتر طائفه خود بود. در جنگ فجار دوم، در روزی 
که بنام شمطه معروف است، و در آن روز قریش آماده جنگ 
با کنانه شد، ریاست طائفه اسد را داشت. نوشته اند هنگامی 
که تبع می خواست حجر االسود را به یمن ببرد، خویلد با او 
به نزاع برخاست. این ایستادگی نشان دهنده موقعیت ممتاز 
او در آن عصر است.پسر عموی خدیجه ورقة بن نوفل از 
کاهنان عرب بوده است و چنانکه نوشته اند از کتابهای ادیان 

پیشین اطالع داشت.
زندگینامه حضرت خدیجه )س(

خدیجه پیش از ظهور اسالم از زنان بر جسته قریش بشمار 
 می رفته است تا آنجا که او را طاهره و سیده زنان قریش 
می خواندند. پیش از آنکه به عقد رسول اکرم )ص( در آید 
نخست زن ابو هاله هند بن نباش بن زراره و پس از آن زن 
عتیق بن عائذ از بنی مخزوم گردید. وی از ابو هاله صاحب 
دو پسر و از عتیق صاحب دختری گردید. اینان برادر و خواهر 
مادری فاطمه )ع( اند.پس از این دو ازدواج، با آنکه زنی زیبا و 
مالدار بود و خواهان فراوان داشت، شوی نپذیرفت و با مالی که 
داشت به بازرگانی پرداخت. تا آنگاه که ابو طالب از برادرزاده 

خود خواست او هم مانند دیگر خویشاوندانش عامل خدیجه 
گردد، و از سوی او به تجارت شام رود و چنین شد. پس از این 
سفر تجارتی بود که به زناشوئی با محمد )ص( مایل گردید، و 
چنانکه می دانیم او را به شوهری پذیرفت. چنانکه بین مورخان 
شهرت یافته و سنت نیز آن را تایید می کند، خدیجه به هنگام 
ازدواج با محمد )ص( چهل سال داشت. ولی با توجه به تعداد 
فرزندانی که از این ازدواج نصیب او گشت، می توان گفت، 
تاریخ نویسان رقم چهل را از آن جهت که عدد کاملی است 
انتخاب کرده اند. در مقابل این شهرت، ابن سعد باسناد خود 
از ابن عباس روایت می کند که سن خدیجه هنگام ازدواج با 

محمد )ص( بیست و هشت سال بوده است.
تولد حضرت فاطمه )س( 

وقتی خدیجه به فاطمه حامله شد، فاطمه در شکم مادر با 
 او سخن می گفت و مونس مادر بود و او را به صبر توصیه 
می فرمود اّما خدیجه این حالت را از پیامبر مخفی می داشت 
تا آن که روزی حضرت داخل شد و شنید که خدیجه با کسی 
سخن می گوید. حضرت به اطراف نگریست؛ اّما کسی را ندید، 
پرسید: ای خدیجه! با چه کسی سخن می گویی؟، خدیجه در 
پاسخ به کودکی که در شکم داشت، اشاره کرد و پاسخ داد: 
فرزندی که در شکم دارم، با من سخن می گوید و مونس من 
است.، حضرت فرمود: در همین لحظه جبرییل به من خبر داد 
که این فرزند دختر است. او و نسل او طاهر، بابرکت و خجسته 
است و خداوند نسل مرا از او به وجود خواهد آورد. از نسل او 

امامان دین متولّد می شوندو حق تعالی بعد از قطع وحی، آن ها 
را جانشین خود در زمین قرار می دهد.

خدمات حضرت خدیجه )س( 
حضرت خدیجه علیها السالم در 24 سال زندگی مشترک با 
پیامبر گرامی اسالم )ص(، خدمات بسیاری برای آن بزرگوار 
و دین اسالم انجام داد. حمایت های مالی، روحی، عاطفی 
از حضرت محمد )ص(، تصدیق و تأیید پیامبر در روزگاری 
که هیچ کس تأییدش نمی کرد و یاری ایشان در برابر آزار 
مشرکان، گوشه هایی از این خدمات ارزشمند است. حضرت 
خدیجه )س(  پس از ازدواج با پیامبر، دارایی اش را به ایشان 
بخشید تا آن را هرگونه می خواهد مصرف کند. رسول گرامی 
اسالم در این زمینه می فرماید: »هیچ ثروتی به اندازه ثروت 

خدیجه علیهاالسالم برای من سودمند نبود.«
حضرت خدیجه علیها السالم، این بانوی بزرگوار نه تنها از عمق 
جان به رسالت پیامبر ایمان آورد، بلکه او را در برابر سختی ها و 
تکذیب مشرکان و بدخواهان یاری داد. تا زنده بود، اجازه نداد آزار 
و شکنجه مشرکان بر رسول خدا )ص(  سخت آید. هنگامی 
که رسول ا... )ص( با باری از مصیبت و اندوه به خانه می آمد، 
خدیجه او را دلداری می داد و نگرانی را از ذهن و خاطرش می 
زدود. اموال حضرت خدیجه )س( به عنوان ابزاری مناسب از 
همان ابتدا در خدمت اسالم و پیشرفت آن قرار گرفت. جالب این 
که آخرین بخش از دارایی خدیجه توسط امیر مؤمنان )ع( در سفر 

هجرت به مدینه صرف شد.

وفات خدیجه همسر پیغمبر )ص(
حضرت خدیجه )س( در سن 65 سالگی در ماه رمضان سال 
دهم بعثت در خارج از شعب ابوطالب جان به جان آفرین 
تسلیم کرد. پیغمبر خدا )ص( شخصا خدیجه را غسل داد، 
حنوط کرد و با همان پارچه  ای که جبرئیل  از طرف خداوند 
عزوجل برای خدیجه آورده بود، کفن کرد. رسول  خدا )ص( 
شخصا درون قبر رفت، سپس خدیجه را در خاک نهاد و آنگاه 
سنگ لحد را در جای خویش استوار ساخت. او بر خدیجه 
اشک می ریخت، دعا می کرد و برایش آمرزش می طلبید. 

آرامگاه خدیجه درگورستان مکه در »حجون « واقع است.
از فضیلت های حضرت خدیجه )س(، مقامی است در بهشت 

که از سوی خداوند به ایشان وعده داده شده است. 
پیامبراکرم )ص(  نیز بارها این مسئله را به خدیجه بشارت می 
داد و می فرمود: »در بهشت، خانه ای داری که در آن رنج و 
سختی نمی بینی.« امام صادق )ع(  نیز می فرماید: هنگامی 
که خدیجه وفات یافت، فاطمه خردسال بی تابی می کرد و 
گرد پدرش می گشت و سراغ مادر را از او می گرفت. پیامبر از 
این حالت دخت کوچکش بیشتر محزون می شد و دنبال راهی 
بود تا او را آرام کند. فاطمه همچنان بی تابی می کرد تا اینکه 
جبرئیل بر پیامبر )ص( نازل شد و فرمود: »به فاطمه )س( 
سالم برسان و بگو مادرت در بهشت خانه ای کنار آسیه، همسر 
فرعون و مریم، دختر عمران نشسته است.« هنگامی که فاطمه 

)س( این سخن را شنید، آرام گرفت و دیگر بی تابی نکرد.

جدول کلمات                        

افقي: 1-  كشور آسيايي - درياچه 
 - استاندار   -2 پسر  فرزندان   -
سرپرست، داروغه - كوهان شتر 3- 
دست خدا - زيبا كردن -چهره 4-  
رفيق - ليدر - روان شدن- دستگاه 
خودروهاي  موتور  قطعات  و  ها 
خارپشت   - نصيحت   -5 نو 
استراليايي-  زير پا مانده 6-  ابر 
 - جنگل  قهرمان  زمين-   سطح 
منقار   - پدر   - بصير   -7 قابله 
8- همسايه چين - ورود غيرمجاز 
 - ايران  غرب  طايفه   - اي  رايانه 
اي  پنجه  هاي  برگ  با  درختي 
9- اشاره به نزديك - نرمي و رواني 
هاي  كوه  از  پرخور-  البه 10-   -
كشور - قلم فرنگي 11-  زينت رو- 
از شهرهاي خراسان - مصيبت ها 
12 - چنگ نواز خسرو پرويز-  امير 
پريشان! - پرستش 13 - دليري 
- جدا شدن از ديگران به منظور 
 14 بيماري  سرايت  از  جلوگيري 
 - كارها - بايگاني - روايت كننده 
استان مركزي-   در  15-  شهري 

قوه رشد و نمو - فرماندهان

عمودي: 1-  آب روستايي-  رودي 
در هندوستان - از خلفاي اموي 2 - 
كامپيوتر - رهبر - تلخ 3-  دل پيچه 
-انبار پول - فال نيك 4-  پدربزرگ 
 -5 خاورشناس  سمي-   -حشره 
مرتعش-  دانه سحرآميز 6- اندام 
شناي ماهي-  رهسپار - محبس 
7 - شارالتان - النه زنبور - ديوار 
بلند 8-  رف انتخاب - پله اتوبوس 
و  درك  توانايي   - خرمافروش   -

لقبهاي  از   - شيوا   - تشخيص 9 
سالطين ترك-  نژاد كشور ايران 10 
-  بشير-  پسر سهراب در شاهنامه 
-شريك  فواره    -  11 فاكهه   -
12-  صدمات -از شهرهاي استان 
چهارمحال و بختياري - پشت سر 
13 - نخود و لوبيا - نگاتيو-  مركز 
استان ايالم 14 - توان آخر - شجاع 
و جنگجو-  كاسب 15- ژاندارم قديم  

-  موجودات  - حرف آخر

جدول 4077

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

با همسر داغدارم چگونه رفتار کنم؟

حتما شما هم هنگامی که همسرتان شاد و خوشحال است 
در کنار او از زندگی لذت می برید اما زمانی که با غم، رنج و 

ناراحتی ای دست وپنجه نرم می کند چطور؟
همدلی از هم زبونی بهتره سوگ یک پاسخ هیجانی طبیعی 
است که نسبت به یک فقدان روی می دهد. واکنش افراد 
در جریان سوگ نه تنها از شخصی به شخص دیگر فرق 
می کند بلکه در طول زندگی شخص هم از یک دوره به 
روش  اینکه  وجود  با  باشد.  متفاوت  می تواند  دیگر  دوره 
منحصربه فردی برای بیان سوگ وجود ندارد معموال بیشتر 
این  دانستن  و  می کنند  تجربه  را  مشترکی  مراحل  افراد 
مراحل هم برای فرد داغدیده و هم شخصی که وظیفه 

حمایت از او را برعهده دارد مفید است.
1- نخستین مرحله ای که فرد تجربه می کند مرحله انکار 
است و نخستین واکنش انکار ممکن است چند ساعت یا 
چند روز طول بکشد. ماندن در این فاز می تواند بعدها 
برای فرد خطرساز شود.واکنش مناسب: در این مرحله، هم 
نباید با انکار او مخالفت کنید و هم نباید آن را تأیید کنید. 

تأیید و تکذیب انکار سبب تثبیت آن می شود.
2- دومین مرحله خشم است. در این مرحله، فرد از یادآوری 
مشاجرات و بحث های ناخوشایندی که با فرد ازدست رفته 
داشته از خودش خشمگین می شود یا از عدم بیان احساسات 
و آرزوهایش با فرد متوفی احساس گناه شدیدی می کند. 
حتی گاهی نسبت به دیگران هم دچار خشم می شود؛ مثال 
تصور می کند دیگران باعث از دست رفتن عزیزش شده اند 

یا خودش را عامل مرگ او می داند.
داغ را بر دل غم بگذار!: نباید احساس گناه او را نادیده بگیرید یا 
صریحا به او بگویید که رفتارش غیرمنطقی است بلکه باید به 
او فرصت دهید خشم اش را ابراز کند و با فراهم کردن بستری 

مناسب به او امکان بروز هیجاناتش را بدهید.
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آماده پذیرایی از جلسات افطاری شما همشهریان عزیز می باشیم.
نان، پنیر، سبزی و چای رایگان / ورودی و هزینه پذیرایی رایگان

معلم 36/1- جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر   09158609661

ظرفیت: 1 تا 800 نفر رستوران و تاالر سیمرغ

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

را تجربه کنید.   09158668002

به دو نفر کارگر ساده خانم جهت کار 
در شیرینی فروشی نیازمندیم.

09155622141 - 32235188

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

09158254172

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری 
جهت کار نیازمندیم.

32440137

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

05632821153

حمل بار حمـل  اثاثیـه 

 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

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

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

09382616724 

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

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

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

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

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع 

طرح )کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

هـوا مطبـوع شـرق
دنیـای مـس

اجرای سیستم های نوین برودتی 
کولر گازی، اسپیلت و چیلر
تعمیر، فروش، نصب و اجرای

 لوله های مسی
09158636100
05632234606

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

ساخت استخر ژئو ممبران      
09153637917

ود  
حد

وم
ه  

یژ
ش و

رو
ف

درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   

09155614880

 گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. 
در اسرع وقت )شهر و روستا(  

09904712042
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ایستادن کنار باربیکیو سرطان زاست

ایستادن کنار باربیکیو)کباب پز(، موقع گریل کردن، 
خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهد. افرادی که 
کنار باربیکیو می ایستند، در معرض ذرات متصاعد 
از دود قرار گرفته و احتمال ابتال به سرطان های 
ریه، پوست و مثانه در آنها افزایش می یابد. با شروع 
فصل تابستان، گریل کردن غذا در فضای آزاد نیز 

افزایش می یابد. بهتر است افراد پس از گریل غذا، 
بالفاصله لباس شان را عوض کنند و خطر ابتال 
به سرطان را به حداقل برسانند. گوشت معموال 
در دمایی حدود ۳۰۰ و ۴۰۰ درجه روی گریل، 
می پزد. چنین دمایی باعث آزاد شدن نوعی ماده 
شیمیایی به نام هیدروکربن آروماتیک چندحلقه ای، 
جهش های  باعث  ترکیب  این  و  می شود 
می شود. سرطان  ایجاد  نتیجه  در  و  ژنتیکی 

برگ چغندر بهترین درمان 
برای غلظت خون

در روایات توصیه های فراوانی به خوردن »برگ 
فواید  از  برخی  است.  شده  )سلق(  چغندر« 
عبارتند  روایات  اساس  بر  ارزشمند  سبزی  این 
درمان  گوشت.  رویش  و  استخوان  تقویت  از:  
خواب  آن  نشانه های  از  )یکی  خون  غلظت 

رفتن پاهاست(، صاف کننده خون )درمان جوش 
صورت(. آرام کردن خواب بیمار )در غذای بیمار 
به کار رود(. ازدیاد عقل و تقویت اعصاب. خاموش 
کردن گرمی خون. پختن برگ چغندر با گوشت 
گاو درمان پیسی است. جایگزین مناسب برای 
سبزیجاتی مثل گشنیز و اسفناج است. در مقابل 
فواید زیاد برگ چغندر ، ریشه چغندر است که از 
آن بسیار نهی شده است چرا که سودا زاست.

آب کرفس می تواند سوزش معده 
را فورًا تسکین دهد 

کرفس ُترد و تازه تقریباً 95 درصدش آب است 
اما از نظر تأثیری که روی بدن دارد شگفت انگیز 
است. شاید وقت آن باشد که این سبزی را وارد 
رژیم غذایی تان کنید. کرفس بیشترش آب است 
اما ویتامین K و مواد معدنی زیادی نیز دارد. چیزی 

که در مورد کرفس باید به یاد داشته باشید این 
است که کالری منفی است، یعنی بدن تان برای 
گوارش کرفس، به کالری بیشتری از کالریِ خود 
کرفس نیاز دارد. به منظور کاهش وزن می توانید 
کرفس را بخورید یا اینکه آب کرفس تهیه کنید 
که یک و نیم فنجان آن فقط 16 کالری دارد. آب 
کرفس می تواند سوزش معده را فوراً تسکین بدهد 

و اسیدیته  معده را تنظیم کند.

بعد از موز نمک بخورید 
  

خوردن موز برای افرادی که دچار نفخ هستند 
مقداری مشکل است اما این مساله هم را می 
از  بعد  باید  این صورت که  به  توان حل کرد، 
نمک موز خورد. کسانی که در اثر خوردن موز 
زبان شان ورم یا جوش می زند بالفاصله بعد 
از خوردن موز آب لیمو مزمزه کنند.کسانی که 

سرفه های خشک می کنند موز را آهسته آهسته 
بخورند. موز نارس به دلیل داشتن نشاسته زیاد، 
سخت هضم می شود. موز نفاخ است و مصرف 
گاز  تولید  سردمزاج،  افراد  در  ویژه  به  آن  زیاد 
باید  عارضه  این  رفع  برای  که  می کند  معده 
پس از موز کمی نمک خورد. موز به علت دارا 
بودن قند زیاد برای مبتالیان بیماری قند مضر 
شود. روی  زیاده   آن  در مصرف  نباید  و  است 

مصرف عسل برای سالمت قلب 
و عروق مفید است 

در حالی که عسل یک ماده کاماًل خوراکی است 
و بایستی محیط خوبی برای پرورش میکروب ها 
باشد، ولیکن میکروب ها در معرض عسل نابود 
شده و اجساد آنها نیز به مرور از بین می رود. 
زیرا عسل حاوی آنتی بیوتیک و آنزیم دیاستاز 

است. در گذشته از این خاصیت عسل برای از 
بین بردن پینه های دست و پا سود می جستند. 
رو  این  از  است،  اکسیدان  آنتی  حاوی  عسل 
مفید  قلب و عروق  برای سالمت  آن  مصرف 
است. عسل به سالمت پوست کمک می کند 
و ضد پیری است. عسل با اینکه بسیار شیرین 
است، برای دندان ها و لثه مضر نیست، بلکه لثه 
ها را سالم می سازد و دندان ها را سفید می کند.

یادداشت

خواندن گرسنگی در کتاب!
* جواد رضایی

عدالت اجتماعی، دو کلمه  است ولی حقیقت آن، معانی بسیاربزرگ و پیچیده 
ای را بیان می کند، اولین چیزی که به ذهن می رسد این است که، معنای  
عبارت عدالت اجتماعی چیپست؟ اصال دلیل وجودش در جامعه به چه معناست؟ 
آیا باید هرفرد با هر سطح درآمد و وضع زندگی از این حق برخوردار باشد ؟ یا نه، 
فقط هرجا صدایی بلند و گردنی کلفت و یا رابطه ی منفعت طلبانه باشد، نسبت 
به اهدای آن اقدام می شود و اگر کارگری در محله ای فقیر نشین شهر باشی 
شاید با گفتنش انگ های بسیار برتن رنجور و دست های پینه بسته ات بزنند 
و تازه اگر لطف کنند، موضوع را به طرز لباس پوشیدنت و نحوه ی حرف زدنت 
ربط ندهند و در میان کلمات قلمبه و سلمبه  غرقت نکنند و با بند و تبصره های 
روی کاغذ،مشکلت را تا جایی که می توانند غیر قابل حل  جلوه ندهند آن وقت 
می شود گفت که عدالت اجتماعی تنها تعریفی روی کاغذ نیست. در جامعه ای 
زندگی می کنیم که در گوشه و کنار آن بیش تر مان از مسول گرفته تا مردم 
عادی سنگ عدالت را به سینه می زنیم، البته ان هم موقعی که شاید حق و 
حقوق خودمان را در خطر می بینیم و در باقی موارد اگر حقی را ضایع نکنیم، 
بی تفاوت از کنار بی عدالتی رد می شویم. نمی دانم کی می خواهد تفکرمان 
تغییر کند و از آن آیه و حدیث هایی که یاد گرفته ایم الاقل بهره ای اندک 
ببریم و ادم ها را بدون در نظر گرفتن قومیت، میزان درآمد، تیپ و هیکل  ببینیم 
و بدون اینکه با چه ادبیاتی صحبت می کند و آیا دکتر است، مهندس است، یا 
کارگر ساده حرفش را بشنویم و در رفع مشکلش هر چند کوچک سعیمان را 
بکنیم. بارها و بارها در مورد موضوعات مختلف ازتقسیم ناعادالنه ی فضای سبز 
در شهر گرفته تا خشک سالی و به خاک سیاه نشستن کشاورزان ،و افزایش 
کودکان کارو زنان خیابانی وعدم جواب گویی درست و به موقع برخی ادارت 
و سازمان ها به ارباب رجوع، رانت و رانت خواری، پارتی بازی و عدم شایسته 
ساالری بسیارشنیده ایم،ولی  دیده  غیراز شنیده  بوده است  این نوشته قصد 
توهین و یا سیاه نمایی در مورد عدالت ندارد ولی می خواهد این نکته را متذکر 
شود که »عدات اجتماعی« تنها یک عبارت نیست و در کوچک ترین ریزه 
کاری های زندگی مردم باید دیده و رعایت شود. به طور مثال چرا در شهری 
که همه انسان و مسلمان هستد عده ای بتوانند خیلی راحت در مورد رنگ رفته 
ی جدول های کوچه شان با باالترین مسئول به راحتی صحبت کنند و عده ای 
فقط از یک مسئول نامی را شنیده باشند و برای حیاتی ترین ملزومات زندگی 
صدایشان به جایی نرسد و اگر هم مراجعه به جایی کنند و بعد از گذر از هفت 
خان حرفی را در بر لب برانند با نگاه های از باال به پایین دیده شوند وتا سر حد 
مرگ در قلمبه های مدیران و گاهی حتی پایین ترین درجه از کارمندان از کرده 
ی خود پشیمان شوند  و به این جمله بسنده کند که »صدای آدم هایی مثل ما 
به جایی نمی رسد«. دغدغه مردم را  در بیانات بسیاری از مدیران شنیده ایم و 
در عمل جز حرکات نیمه کاره و تصمیم از روی میل شخصی چیزی ندیده ایم 
و شاید دلیلیش را در کالم شهید بهشتی بتوان جست: »کسانی که زمستان را از 
پشت پنجره دیده اند و گرسنگی را فقط در کتاب ها خوانده اند،نخواهند توانست 

نمایندگانی شایسته برای دفاع از حقوق مردم باشند«.

یادداشت

تیم کشتی شهرستان بیرجند، نایب قهرمان مسابقات خراسان سال 1338 )تربت جام(
از راست: آقایان مرحوم علی حیدری )کاپیتان(، محموداطلسی، مرحوم اکبراحمدی، ساالری، مرحوم فاروق فرقانی، محمدرضاکوزه گران * گردآورنده: اصغری

 داده نما

و  مسمومیت  عامل  قارِچ  شده،  گزارش  عالیم  به  توجه  با 
 Amanita فوت برخی از هموطنان مان، از جنس و گونه
های خوراکی  قارچ  به  تا حدودی  که  باشد  می    virosa
رویش  محل  در  آنها  کنار  در  تواند  می  و  داشته  شباهت 

وجود داشته باشد. 
با مسمومیت  مقابله  و  پیشگیری  در  مهمی  نکات  ادامه  در 
خودرو  هاي  قارچ  مصرف  از  است.  شده  ذکر  قارچی  های 

)علی  درختان  کنار  در  تنها  که  هایی  قارچ  مخصوصا 
قارچ هاي  یا  و  رویند  الخصوص درختان خشک شده( می 
که  هایي  قارچ  یا  و  عادي  افراد  توسط  شده  آوري  جمع 
تنها  کنید.  خودداري  شوند،  مي  عرضه  اي  فله  صورت  به 
قارچ هایي را که توسط مراکز مجاز و در بسته بندي هاي 
داراي مجوزهاي سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان 

و پزشکي مي باشند، مصرف نمایید.

مصرف  زیاد  مقدار  به  و  خام  صورت  به  را  ها  قارچ  هرگز 
گرما  به  مقاوم  ها  قارچ  در  موجود  سموم  از  برخي  نکنید. 
بوده و فرآیندهاي آماه سازي غذا مانند: کباب کردن، آب 
پز کردن، سرخ کردن، بخار پز کردن قادر به تخریب کامل 

مواد سمي موجود در قارچ نمي باشد.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند- تلفن 1490

مسمومیت با قارچ های سمی

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

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

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

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

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

مــژده   
پخت با برنج

 100 درصد ایرانی
پنیر، سبزی، خرما  ضمنا 

چای رایگان می باشد

 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

 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  

افتتــاح مجتمــع گــازار  پـروتئیــن 
گوشت تازه گوسفندی ران و سردست موجود است

پیـک رایگــان

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی 
می رساند: 

انجمن ام اس استان در نظر دارد:
  به همت خیرین عزیز 

با تامین سبد غذایی برای خانواده نیازمندان
 ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111
شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  
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کمک ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی 
مردم  استان به مراسم اربعین

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی 
وجود  با  خراسان جنوبی  مردم  گذشته  سال  گفت: 
خشکسالی های فراوان و مشکالت بسیار،  4 میلیارد 
و 500 میلیون تومان به مراسم اربعین کمک کردند.

در جلسه مشترک ستاد  ایسنا جوینده،  گزارش  به 
بازسازی عتبات عالیات استان با شهرداری بیرجند با 
بیان اینکه خراسان جنوبی در عراق بسیار شناخته شده 
تر از ایران است، افزود: تنها از خراسان جنوبی 850 
نفر به صورت اعتقادی کار می کنند. وی ادامه داد: 
مردم خراسان جنوبی با وجود خشکسالی های فراوان 
و مشکالت بسیار،  4 میلیارد و 500 میلیون تومان 
به مراسم اربعین کمک کردند. جوینده گفت: طبق 
سنوات گذشته همکاری دستگاه های اجرایی خصوصا 
شهرداری بیرجند می تواند بسیار موثر باشد که در این 
راستا باید موکب شهرداری بیرجند مدیریت  شود و بر 
اساس معیارها و ضوابط ظرفیت ها دوبرابر شود.عدل، 
 معاون عمران و شهرسازی شهرداری بیرجند نیز با 
تاکید بر لزوم برنامه ریزی مناسب برای این منظور، 
افزود: در حوزه جلب مشارکت های مردمی و خیران، 
این راستا  باید کار گسترده ای صورت گیرد که در 

تبلیغات محیطی می تواند بسیار موثر باشد.

۴7 کودک طرح محسنین در درمیان 
منتظر دستان سخاوتمند حامیان هستند

مهر-مدیر کمیته امداد درمیان گفت: هزار و 4۲5 کودک 
در طرح محسنین از خدمات کمیته امداد این شهرستان 
بهره مند می شوند که 4۷ کودک بدون حامی هستند. 
بصیری پور با بیان اینکه در طرح محسنین پدر خانواده 
علیرغم میل باطنی اش به دلیل کهولت سن، بیماری 
و از کارافتادگی توان اداره زندگی را ندارد و نیازمند 
حمایت است، افزود: رفع فقر و مظلومیت از چهره 
این کودکان و دستگیری از والدین این امیدهای آینده 
کشور می تواند بنیان های یک خانواده را مستحکم 
و نسلی موفق و با انگیزه تحویل جامعه دهد. وی 
شماره  و   4۹44۹44۹55 حساب  شماره  یادآورشد: 
کارت ۶۱04۳۳۷۹۷۲۷۳8۳8۷ نزد بانک ملت با شماره 
شناسه عمومی »طرح های اکرام ایتام، محسنین و 
شفا« در نظر گرفته شده که مردم می توانند کمک های 
نقدی خود را برای حمایت از کودکان پرداخت کنند.

افتتاح  مرکز آموزش خلبانی
 فوق سبک در بیرجند

کاری-مرکز آموزش خلبانی فوق سبک به مناسبت 
بهره  به  بیرجند  در  خرمشهر  آزادسازی  سالروز 
برداری رسید. مسئول این مرکز آموزشی در بیرجند، 
گفت: با توجه به فراهم شدن زیرساخت ها ، آماده 
پذیرش دانشجو در این رشته هستیم. درخشان تعداد 
هواپیماهای آموزشی مستقر در بیرجند را دو فروند 
ساعت  گذراندن ۶0  با  متقاضیان  افزود:  و  عنوان 
کالس  ساعت   40 و  اسکول  گرند  های  کالس 
های عملی پرواز با هواپیما در بیرجند توسط سازمان 
هواپیمایی کشوری  می توانند با این هواپیماهای 
فوق سبک پرواز کنند. مدیر فرودگاه های استان نیز 
گفت: پس از انتقال فرودگاه بیرجند در سال ۹۲ به 
سایت جدید ، امکانات سایت قدیم بازسازی شد و 
در اختیار هواپیماهای فوق سبک قرار گرفته است.

وی از اشتغالزایی ۱5 نفر مستقیم با  راه اندازی این 
مرکز آموزشی خبر داد. مسئول بیس آموزش خلبانی 
بیرجند هم بیان کرد: هزینه آموزش این دوره ۱8 
میلیون تومان است و هنرجویان می توانند آن را به 

صورت قسط پرداخت کنند.  

طراحی سامانه هوشمند تشخیص 
مسمومیت ها در بیرجند

دهنده  تشخیص  هوشمند  سامانه  سیما-  و  صدا 
مسمومیت ها برای اولین بار، در بیرجند طراحی شد. 
این سامانه با تالش دکتر امید مهرپور فلوشیپ سم 
شناسی بالینی ودانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
مسمومیت  تحقیقات  مرکز  رئیس  شد.  طراحی 
این  مبتکر  و  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  های 
سامانه گفت: این سامانه هیچ نمونه مشابهی برای 
تشخیص بسیار سریع و به موقع انواع مسمومیت ها 
ندارد و عالوه بر تشخیص انواع مسمومیت، راه های 
درمان آنها را نیز ارائه می دهد. مهرپور با بیان اینکه 
طراحی این سامانه در زمینه مسمومیت ها دستیار 
قدرتمندی برای کادر درمان است، افزود:  در شرایطی 
که پزشک متخصص دور از دسترس باشد همانند 
مناطق دور افتاده و محروم کشور یا در صورتی که 
کادر درمان حداقل اطالعات پزشکی را داشته باشد 
می تواند با استفاده از این سامانه انواع مسمومیت ها 
را تشخیص دهد و اقدامات درمانی الزم را که این 
سامانه پیشنهاد می دهد برای بیمار اجرا کند تا هم در 
زمان درمان صرفه جویی شود و هم تعداد بیشتری 
از بیماران نجات یابند. وی گفت:برای استفاده از این 
سامانه، عالئم بالینی و آزمایشگاهی بیمار در سامانه 
وارد می شود و با پاسخگویی به سؤاالتی که سامانه 
ارائه می دهد، نوع مسمومیت تشخیص و راه درمان 

نیز نمایش داده می شود.

 “ خطبه های آدینه”

حل مشکالت اقتصادی در گرو رفع 
تحریم های خارجی نیست

امام جمعه موقت بیرجند گفت: حل مشکالت اقتصادی 
کشور درگرو رفع تحریم های خارجی نیست بلکه نیازمند 
همبستگی در داخل هستیم. امام جمعه موقت بیرجند، 
افزود: به ما این نکته را القا کردند که تمام مشکالت کشور 
به علت تحریم های خارجی است و بر این اساس سال ها 
وقت کشور صرف مذاکره شد. مختاری با اشاره به اینکه 
بخش مهمی از مشکالت کشور ربطی به تحریم های 
خارجی ندارد، یادآور شد: همبستگی داخلی در راستای 
حل مشکالت داخلی گره گشای مسائل کشور است.
استقامت شاه بیت مبارزه با دشمنان است

حجت االسالم مودب امام جمعه موقت طبس در 
خطبه های نماز جمعه گفت: استقامت شاه بیت مبارزه 
با دشمنان و پیروزی بر زیاده خواهان و مستکبران 

است.  
اعالم خروج آمریکا ازبرجام فرصت مغتنم 

برای جمهوری اسالمی است
حجت االسالم نجمی پورامام جمعه سرایان گفت: 
اعالم خروج از برجام توسط آمریکا فرصتی مغتنم و 
مناسب برای جمهوری اسالمی است که اعتماد به 
آمریکا و آمریکا مداری در غرب پرستی را با چنین تجربه 
ای عیان و روشنی در داخل ایران به زباله دان تاریخ 
فرستاده و با اتکا به خدا و ملت بزرگ و توانایی ها و ذخایر 
و منابع ارزشمندش، در مسیر خودکفایی گام بردارند.

در مسئله برجام به تضمین اروپائیان اعتماد 
نکنید و خوش باور نباشید

امام جمعه قاین در خطبه  حجت االسالم رحمانی 
های نماز جمعه با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی 
اظهارکرد: در مسئله برجام  اعتمادی به اروپائیان نیست 

و نباید خوش باور باشیم.

زیبایی در گوشه گوشه شهر در نوروز 98

غالمی- شهردار بیرجند گفت: قرار است برای نوروز ۹8 شهری داشته باشیم که در گوشه گوشه آن زیبایی چشم نوازی وجود داشته باشد.جاوید صبح پنجشنبه در 
جلسه برنامه ریزی پروژه های عمرانی شهرداری بیرجند افزود: روند پیشرفت پروزه های عمرانی شهرداری بیرجند در جلسات هفته ای برنامه ریزی پروژه های عمرانی 
بررسی می شود.وی با تاکید بر انجام دقیق پروژه های زیباسازی در شهر شامل آیلندها و میادین ، خواستار نهایت دقت در تهیه طرح و اجرای این پروژه ها شد.

گروه خبر-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
و امام جمعه بیرجند گفت: ایستادگی و مقاومت 
راه مقابله با همه فتنه هاست و در طول تاریخ 
نیز فتنه ها با مقاومت در برابر دشمن دفع شده 
است. به گزارش ایرنا، حجت االسالم عبادی روز 
پنجشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای 
مسلح افزود: اشتباه بزرگی که در طول تاریخ بشر 
را تهدید کرده، این است که عده ای قصد دارند 
فتنه ها را با معامله، سازش و ذلت رفع کنند و این 
راه حل دفع فتنه نیست.امام جمعه بیرجند با بیان 
اینکه دنیا وقتی به امنیت می رسد که دزدان بین 
المللی خودشان ناامن شوند، اظهار کرد: راه ایجاد 
امنیت و آرامش فرمول خود را دارد و مقاومت راه 
محفوظ ماندن جامعه ، فرهنگ و اقتصاد از هر 
نوع آسیبی است.عبادی گفت: شرط نخست در 
هر کار امنیت است، اما امنیت عنصر تولید شدنی 

است و باید آن را ایجاد کرد.
را  امنیت  وی گفت: همواره در عالم عواملی 
تهدید می کند، در زندگی های ابتدایی بشری 
مورد  همواره  بودند  روستانشین  که  کسانی 
هجوم دزد ها و باج گیرها قرار می گرفتند که 
امینت و آسایش آنها به خطر می افتاد.نماینده 

ولی فقیه بیان کرد: امروز هر چند جامعه بشری 
گسترش و در زاویه های گوناگون توسعه یافته 
اما به همان نسبت دزدها و گردنه بگیرها هم 

گسترش پیدا کردند.
آزادسازی خرمشهر سرآغاز پیروزی های 

رزم آوران دوران دفاع مقدس بود

اینکه  بیان  با  نیز  ارتش  نظامی  ارشد  فرمانده 
جان فشانی های نیروهای مسلح ضربات سختی 
کرد،  وارد  مقدس  دفاع  دوران  در  دشمن  بر 
گفت: فتح خرمشهر سرآغاز پیروزی های رزم 
آوران در دوران دفاع مقدس بود. سرتیپ دوم 
ستاد عباسی تجدد اظهار کرد: جان  فشانی های 

نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس ضربات 
سختی را به دشمن وارد کرد و عده ای از این 
نیروها بعد از تحمیل ضربات مهلک بر دشمن 

به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
خراسان  در  )آجا(  ارتش  نظامی  ارشد  فرمانده 
جنوبی گفت: امروز فرزندان این ملت راه شهدا 

را که راه ارزش ها و راه برافراشتگی پرچم کشور 
عملیات  سالروز  امروز  و  می دهند  ادامه  است، 
بیت المقدس روز مقاومت، ایثار و پیروزی و یکی 
یگان های  با شرکت  کارنامه  از درخشان ترین 
عمده بسیج و ارتش بود. تجدد افزود: سوم خرداد 
و آزادی خرمشهر با شرکت یگان های عمده 
و جهاد سازندگی  بسیج مردمی، سپاه  ارتش، 
شکل گرفت که عالوه بر پایان دادن به 5۷8 
روز اشغال نظامی قسمتی از حساس ترین نقاط 
کشور، ضربه ای بزرگ به نیروهای متجاوز عراق 
وارد کرد. وی با اشاره به فرمایش امام )ره( اظهار 
کرد: فتح خرمشهر یک موضوع عادی نیست و 
مافوق طبیعت است چون خرمشهر را خدا آزاد 
کرد. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی شرق کشور 
بیان کرد: باید همیشه این حماسه بزرگ را که 
سر آغاز پیروزی های رزم آوران در دوران دفاع 
مقدس بود را پاس بداریم. این مراسم به مناسبت 
سوم خرداد سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر در 
منطقه پدافند هوایی شرق با حضور نماینده ولی 
فقیه در استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
و  نظامی  مسئوالن  از  تعدادی  و  استانداری 

انتظامی خراسان جنوبی برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی خبر داد: 

*رئیس منابع آب فردوس از صرفه جویی ۲5 میلیون 
متر مکعبی آب با نصب کنتورهای حجمی هوشمند 

بر روی چاه های کشاورزی این شهرستان خبر داد.
*شماری از کامیون داران خراسان جنوبی روز پنجشنبه 
با تجمع در میدان شهدای عبادی بیرجند خواستار 
رسیدگی مسئوالن به مشکالت صنفی خود شدند.
*کارگاه “گرسنگی نوازش” در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

*فرماندار شهرستان خوسف گفت: همایش عناب 
درخوسف برگزار می شود.

*مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت: پیش 
بینی می شود امسال ۲۳5 هزار و 5۷۳ نفرساعت 

آموزش های مهارتی به زندانیان استان ارائه شود.
نیازمندان  بین  گوسفند  گوشت  کیلوگرم   ۷5*

شهرستان خوسف توزیع شد.
*مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند گفت: طرح ساخت کارخانه تولید چرم مصنوعی 
در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، 80 درصد پیشرفت دارد.

ویژه  توجه  از  سربیشه  دامپزشکی  شبکه  *رئیس 
دامپزشکی به حیات وحش و همچنین از پایان مایه 

کوبی بریلیانت گاو و گوساله این شهرستان خبر داد.
صنعت،  سازمان  بازرسی  و  نظارت  اداره  *رئیس 
معدن و تجارت خراسان جنوبی از نظارت 40 بازرس 

بر واحدهای صنفی و غیر صنفی استان خبر داد.
خراسان جنوبی  بهزیستی  اجتماعی  امور  *معاون 
گفت: در سال ۹۶ تعداد ۲۲ خانه کودکان و نوجوانان 

غیر دولتی در   استان فعالیت کردند.
* فرماندار نهبندان با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام 

خود از تغییرات مدیریتی در راس مدیریت خبر داد.

اخبار کوتاه

مسئول مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار دانشگاه 
جامع امام حسین )ع( گفت: عظمت عملیات آزاد 
سازی خرمشهر برای نظام جمهوری اسالمی 
ثبت شده است و هنوز هم ارتش های مختلف 
آزادی  این  مانور  از  رمز گشایی  دنبال  به  دنیا 
هستند. به گزارش ایرنا، سردار حسن رستگار پناه 
روز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت آزاد سازی 
خرمشهر در مسجد امام حسین)ع( بیرجند افزود: 
پیروزی در جنگ تحمیلی نتیجه صدق نیت 

رزمندگان اسالم بوده است. وی با بیان اینکه 
دنیا پرستی، مدیران انقالب را با خطر مواجه می 
کند، خاطر نشان کرد: مردم و رهبری هیچگاه 

در انقالب اسالمی دنبال سهم خواهی نبودند. 
وی با تاکید بر اینکه بیگانگان هیچگاه قادر به 
باید  حل مشکالت کشور نیستند، یادآور شد: 
دچار  انقالب  تا  کرد  اعتماد  مردم  توانایی  به 
مشکل نشود.مسئول مرکز مطالعات ملی امنیت 
پایدار دانشگاه جامع امام حسین )ع ( ادامه داد: 

ما ضربات انقالب را آن سوی مرزها بر پیکر 
دشمنان وارد می کنیم لذا نباید از درون دچار 
با اشاره به رد پای  پناه  تزلزل شویم. رستگاه 
آمریکا در حوادثی که داعش به وجود می آورد، 
بیان کرد: این درحالی است که از روی نادانی می 
گویند ایران تروریست را حمایت می کند. وی 
افزود: شهدای مدافع حرم وزنه انقالب اسالمی 
هستند و امروز به پشتوانه شهامت این شهدا 
وزنه ایران در تمام معاهدات و تعادل سیاسی 
منطقه افزایش یافته است. وی با بیان اینکه 
شتاب انقالب ایستایی ندارد بلکه انقالب زنده و 
پویاست گفت: در درون نظام باید با شتاب بیشتر 

چالش ها و مشکالت مردم را برطرف کنیم. 

هیچ گاه مردم ایران ندای جنگ نداشتند
مسئول مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار دانشگاه 
جامع امام حسین )ع (، تفکر امام خمینی )ره( را 
فراتر از زمان و مکان معرفی کرد و گفت: امام)ره( 
توانست در طول حیات با برکت خود پایه ها ظلم 
را به لرزه در آورد. رستگاه پناه ادامه داد: عمر 

انقالب اسالمی شتابان می گذرد و اکنون در 
این چهار دهه از انقالب که پشت سر گذاشتیم 
حوادثی بر ما گذشته که ساده نبود بلکه هر روز و 

لحظه آن، دنیایی از ایثار به همراه داشت. 
وی »استقالل، آزادی و پیروزی« را تنها خواسته 
های مردم در زمان انقالب دانست و گفت: در 
آن زمان هیچ گاه مردم ندای جنگ نداشتند و 
امام)ره( نیز با این سخن که »هر کس در دست 
سالحی دارد ترک کند« این پیام را منتشر کرد 
که نظام جمهوری اسالمی ایران نه در داخل و 
نه در خارج با هیچ کسی سر ستیز ندارد. وی 
دنبال  اول کسانی که  روز  از همان  اما  افزود: 
تنها  نه  بودند  خواهی  سهم  و  قدرت  کسب 
انقالب  به روی  بلکه  ندادند  را تحویل  سالح 
سالح کشیدند و مردم را در کوی و برزن به 
شهادت رساندند. رستگار پناه با بیان اینکه شروع 
ضربه زدن به نظام از درگیری های کردستان 
بود، خاطر نشان کرد: پس از آن وقتی دشمن از 
ناامنی در کشور ناامید شد نقشه جنگ تحمیلی را 

پیاده کرد تا سه روزه به تهران برسد. 

 آزاد سازی خرمشهر درسی برای 
تاریخ بشر بود

مسئول مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار دانشگاه 
جامع امام حسین )ع ( با اشاره به مجاهدت های 
رزمندگان در خرمشهر تصریح کرد: ایمان نیروهای 
انقالبی باعث شد که دشمن علیرغم امکانات و 
تجهیزات و شیوه های آرایش پدافندی که ایجاد 
کرده بود عقب نشینی کند و خرمشهر آزاد شد. 
رستگاه پناه با تاکید بر اینکه تمام دشمنان اسالم 
از شرق و غرب مستقیم پشت سر صدام بودند 
افزود: طراحی عملیات های آزادسازی خرمشهر 
درسی برای تاریخ بشر بوده است که با ایمان هر 
کاری ممکن می شود. وی تاکید کرد: خرمشهر 
با اخالص نیروی های رزمنده آزاد شد و گرنه 
با معادله مادی این پیروزی غیر ممکن بود.وی 
با بیان اینکه تمام کسانی که علیه انقالب بودند 
سقوط آنها قطعی است گفت: در این مقطع زمان 
ما ذلت و خواری دشمن را می بینیم. در این مراسم 
نماهنگ »مادران چشم انتظار« و »استیکرهای 

اجتماعی از رزمندگان اسالم« رونمایی شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
گفت: کوهنوردان هالل احمر خراسان جنوبی 
به منظور کمک رسانی در عملیات جستجوی 
اجساد جان باختگان سقوط هواپیما در ارتفاعات 
دنا به یاسوج اعزام شدند. شهریاری در گفت وگو 
کوهنوردان  از  نفر  پنج  کرد:  اظهار  ایسنا  با 
برای  روز  هشت  مدت  به  خراسان جنوبی 
جستجوی اجساد به جای مانده از حادثه سقوط 
هواپیما به قله 4۱50 متری دنا اعزام شدند. وی 
یادآور شد: نیما یساری؛ مربی بین المللی صلیب 
سرخ از بیرجند، مهدی ابراهیمی؛ ئییس هیئت 
کوهنوردی طبس، علیرضا عارفیان از بشرویه، 
مصطفی زیتونی از فردوس و رضا صادقی از 

زیرکوه، افراد تیم اعزامی به منطقه هستند. 

حسینی- مدیر کل روابط عمومی استانداری 
میزگردهای  کارشناسی  سطح  بردن  باال  بر 
دستگاه  باید  گفت:  و  کرد  تاکید  آوا  روزنامه 
های اجرایی نمایندگانی را بفرستند که مطلع 
به امور اداره مربوطه باشند و سیاست مدیر را 
پای گفته  نهایت هم  بیان کنند و در  جدی 
روابط عمومی  مدیر کل  بایستند.  های خود 
کل  مدیر  و  وی  همکاران  و  استانداری 
هفته  مناسبت  به  استانداری  اقتصادی  امور 
آوای  روزنامه  از  عمومی  روابط  و  ارتباطات 
بیان  با  بهاری،  کرد.  بازدید  جنوبی  خراسان 
این که اعتماد در یک رسانه حرف اول را می 
زند، ادامه داد: بسیاری از رسانه ها در تاریخ 
خراسان جنوبی که بر پایه سیاست و یا اهداف 
به  محکوم  اند،  بوده  خود  زمان  حکمرانان 
شکست شدند، زیرا پشتوانه مردمی نداشتند. 
وی با اعتقاد بر این که علت اعتماد مردم به 
روزنامه آوای خراسان جنوبی، چپی یا راستی 

نبودن آن است، یادآور شد: گاهی هم که الزم 
بوده راجع به مسائل توسعه ای استان مطلبی 
را برجسته کند، نگاهی به این که ممکن است 
گیرد،  قرار  تفکری  غضب  یا  تمجید  مورد 
این که روابط  با اشاره به  نداشته است. وی 
به  آوا  روزنامه  منظر  از  استانداری  عمومی 
خیلی از مطالبات مردم رسیده است، بیان کرد: 
دستگاه های اجرایی می توانند نیازهای مردم 
را از طریق این روزنامه شناسایی و در جهت 
رفع آن اقدام کنند. مدیر کل روابط عمومی 
را  روزنامه  میزگردهای  برگزاری  استانداری 
حرکتی بسیار خوب دانست و افزود: بسیاری 
از مواقع، بحث های چالشی داخل میزگردها 
تبعاتی داشته، البته نه تبعات اجتماعی، بلکه 
این نظرات به مذاق برخی خوش نیامده است. 
بهاری البته بر باال بردن سطح کارشناسی این 
باید دستگاه  داد:  ادامه  و  تاکید کرد  جلسات 
های اجرایی نمایندگانی را بفرستند که مطلع 

به امور اداره مربوطه باشند و سیاست مدیر را 
پای گفته  نهایت هم  بیان کنند و در  جدی 
اگر  کرد:  خاطرنشان  بایستند.وی  خود  های 

گفتمان دستگاه اجرایی مطابق قانون و محکم 
باشد تبعات آن برای روزنامه هم کمتر است.

گفتنی است، در این جلسه بهاری از پیگیری 

برگزاری کالس آموزشی برای روابط عمومی 
ها و مدیران دستگاه های اجرایی با محتوای 
قانون دسترسی آزاد به اطالعات سخن گفت.

ارتش ها به دنبال رمزگشایی مانور آزادی خرمشهر هستند

نمایندگان دستگاه های اجرایی با آگاهی و جدیت در میزگردها حضور پیدا کنند

مقاومت راه مقابله با تمام فتنه هاست

اعزام کوهنوردان هالل احمر به محل سقوط هواپیمای یاسوج
کشف دومین محموله پرنده غیرمجاز 
طی هفته جاری در خراسان جنوبی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان از کشف 
و ضبط دومین محموله پرندگان غیر مجاز در این 
محموله  کرد:  اظهار  شکرگزا  داد.  خبر  شهرستان 
غیرمجاز تعداد ۲۱8 قطعه پرنده زینتی از نوع کوتوله 
هلندی و مرغ مینا در نهبندان کشف و ضبط شد. وی 
افزود: طی هفته گذشته این دومین محموله غیرمجاز 
پرندگان زینتی است که توسط ماموران نیروی انتظامی   

ایست و بازرسی سهل آباد کشف و ضبط شد.

توقیف خودروی حامل دام قاچاق
 در دیهوک

کامیونت حامل 40 رأس گوسفند غیرمجاز در ورودی 
با  شد.  متوقف  دیهوک  بخش  و  شهرستان طبس 
هدف کنترل حمل و نقل دام و فرآورده های خام 
دامی ، کامیونت حامل 40 رأس گوسفند غیرمجاز و 
بدون مجوز بهداشتی حمل دامپزشکی که قصد ورود به 
شهرستان طبس را داشت در پاسگاه انتظامی روستای 
عرب آباد از توابع بخش دیهوک شناسایی و توقیف شد.

معدوم کردن 2۰۰ کیلوگرم
 گوشت قرمز در قاین

ناظران بهداشتی دامپزشکی قاین ۲00 کیلوگرم گوشت 
قرمز غیرقابل مصرف را در کشتارگاه دام شهرستان 
ضبط و معدوم کردند. سرپرست شبکه دامپزشکی قاین 
گفت: این مقدار گوشت متعلق به الشه یک راس گاو 
است که توسط قصاب برای ذبح به کشتارگاه دام انتقال 
داده شده بود و با توجه به تشخیص کارشناس نظارت 
دامپزشکی به دلیل مصرف دارو و ابتال به عفونت از 

چرخه مصرف حذف و معدوم شد.

کشف  ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق
 در نهبندان

مأموران انتظامي هنگام کنترل محورهاي عبوري 5 
هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند. فرمانده انتظامي 
انتظامي شهرستان، هنگام  نهبندان گفت: مأموران 
کامیون  دستگاه  به یک  عبوري  محورهاي  کنترل 
مشکوک شدند و  در بازرسي از خودرو ، پنج هزار 
لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند. شاهوردي افزود: در 
این رابطه متهم دستگیر و  با تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شد.
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 امیر المؤمنین علی علیه السالم فرمودند :
الَقلُب الُمِحبُّ للّ ِِ یُِحبُّ َکثیرا النََّصَب للّ ِِ، َوالَقلُب الالّهي َعِن ا... یُِحبُّ الّراَحَة

قلب دوستدار خدا، خستگی برای خدا را بسیار دوست دارد و قلب بی  خبر از یاد خدا، آسایش 
را دوست دارد.

                                                                  )تنبیه الخواطر: ج2، ص 87( 

جذب عالقه مندان پروازهای تفریحی و متقاضیان آموزش خلبانی
در مراسم افتتاحیه ساب بیس پروازی آشیانه توس در خراسان جنوبی مطرح شد: 

نسرین کاری - روز گذشته مراسم افتتاحیه ساب بیس پروازی آشیانه 
توس در خراسان جنوبی و جشنواره هوایی به مناسبت گرامیداشت سوم 
تفریحی  و  رفاهی  سازمان  همکاری  با  خرمشهر(  آزادسازی  )روز  خرداد 
شهرداری و فرودگاه بین المللی بیرجند برگزار شد. هادی سالمی؛ مدیرکل 
فرودگاه های استان در این مراسم بیان کرد: کار بزرگی در حوزه آموزش 
خلبانی با سرمایه گذاری خوبی  از دوسال پیش در استان آغاز شد که نتیجه 

آن آموزش هنرجویانی است که توانستند به منصه ظهور برسند.  
حمل و نقل هوایی در استان به علت دور بودن از مرکز کشور بسیار 

حائز اهمیت است 
سالمی با بیان اینکه خراسان جنوبی نیاز به توسعه پایدار و فراگیر دارد،  افزود: 
اما به علت دوری از مرکز کشور مبحث حمل و نقل به خصوص حمل نقل 
هوایی بسیار حائز اهمیت است. وی تاکید کرد: ورود و تردد سرمایه گذاران، 
گردشگران، مدیران و همه دلسوزان استان ارتباط مستقیمی با حمل و نقل 
هوایی دارد. وی شروع فعالیت آموزش خلبانی در سایت قدیمی فرودگاه 
 را یک حرکت خوب و مناسب دانست و ادامه داد: دغدغه ما سرمایه های

انسانی برای نیروهای متخصص از بین مردم خود استان است  و خوشبختانه 
 برخی از این دانشجویان فارغ التحصیل شده و در مرحله دریافت گواهینامه های

پروازی هستند. سالمی با اشاره به اینکه  فعال 15 نفر از این هنرجویان  بعد 
از اخذ گواهینامه های مرتبط در حال طی مراحل ارتقا هستند، افزود: پازل 
توسعه استان داشتن نیروهای متخصص در این حوزه است و این نهالی است 

که امیدواریم در آینده بهره برداری خوبی از آن شود.  
3 فروند هواپیمای فوق  سبک در استان مستقر است 

مدیر کل فرودگاه های استان با بیان اینکه 3 فروند هواپیمای فوق سبک در 
استان مستقر است، اظهار کرد: این تازه شروع قضیه است و تعداد هواپیماها 
افزوده خواهد شد. وی یادآور شد: در شرق کشور به جز بیرجند و گلبهار مشهد 
هیچ بیس خلبانی دیگری وجود ندارد و استان ما از لحاظ امکانات سیستم های 
ناوبری و زیر ساخت های فرودگاهی در مقایسه با گلبهار بسیار مجهزتر است. 

به دنبال راه اندازی دانشکده خلبانی در استان هستیم 
مدیرکل فرودگاه های استان ابراز امیدواری کرد: در برنامه های آینده به 

دنبال راه اندازی دانشکده هوانوردی و خلبانی برای استان هستیم چرا که 
این دانشکده فقط در مشهد و تهران است و موجب توسعه استان خواهد 
شد. وی ضمن دعوت خانم ها در حوزه آموزش خلبانی نیز افزود: اکنون 
خانم سلجوقی فوق لیسانس هوا و فضا کاپیتان است و هیچ محدودیتی 
 برای خانم ها وجود ندارد و خیلی جالب و بجاست که خانم های عالقه مند

وارد این عرصه شوند. وی همچنین برگزاری جشنواره هوایی به همت 
سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری را در روز آزادسازی خرمشهر حرکتی 
مردمی دانست و خاطر نشان کرد: امیدواریم این برنامه تفریحی در دشت 

فوداج بیرجند اوقات خوشی برای مردم به وجود آورد. 
خراسان جنوبی توانمندی خود در عرصه هوانوردی را نشان داده است 
محمد رضا استاد حسین، کارشناس امور فنی وسایل فوق سبک سازمان 
هواپیمایی کشور هم عنوان کرد: امیدوارم روز به روز در شهرهای مختلف 
کشور شاهد افتتاح مراکز گردشگری و  هوانوردی باشیم. وی با بیان اینکه 
خراسان جنوبی در گذشته در این عرصه توانمندی های خود را نشان داده، 
افزود: خوشحالم که  امروز  شاهد افتتاح بیس بیرجند هستیم. وی یادآور 
شد: به عنوان خدمتگزاران مردم پیگیر مجوزهای تخصصی پروازی برای 
استان های گوناگون هستیم تا دوستان در همه شهرها  در این حوزه ورود 
پیدا کنند. وی با اشاره به اینکه آشیانه پرواز توس مبتکر حرف های نو در 
کشور است، ادامه داد: آشیانه توس دارای تیم عملیاتی توانمندی است که 

توانسته نقاط مثبت زیادی را در کارنامه خود ثبت کند. 
شرکت آشیانه پرواز توس در سال 80 پس از کسب مجوزهای الزم 

به ثبت رسید 
مجتبی علوی مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی 
هم با بیان اینکه من به همت مبتکران آشیانه توس به خاطر همت و تالش 
آنها آفرین می گویم، گفت: به خاطر ارتباط نزدیکی که با این دوستان داشته 
ام شاهد فعالیت گسترده آنها طی این سال ها  بوده ام.  وی یادآور شد: 
شرکت آشیانه پرواز توس در سال 80 پس از کسب مجوزهای الزم از سازمان 
هواپیمایی کشوری به ثبت رسید و اکنون تنها فرودگاه هواپیماهای تفریحی 
کشور را در اختیار دارد که در زمینه های گوناگون فعالیت می کند. وی تاکید 

کرد: جذب و پرورش نیروی متخصص نتیجه زحمات این دوستان در اقصی 
نقاط کشور و باالخص در خراسان جنوبی است. وی با اشاره به اینکه با تمام 
محدودیت ها و مشکالت در بوروکراسی اداری این دوستان با همت باال و 
خستگی ناپذیر کار کردند، ادامه داد: آنها با همه مشکالت دست و پنجه نرم 
کردند و لحظه ای عقب نشینی نکردند چرا که به افق بلندی می اندیشیدند. 

تالش برای حمایت های معنوی و مادی شرکت آشیانه پرواز توس 
علوی خاطر نشان کرد: تالش این دوستان وظیفه ما دولتی ها را سنگین 
می کند و باید برای حمایت معنوی و راه اندازی کارهای آنها به سهم خود 
تالش کنیم. وی تاکید کرد: برگزاری این دوره ها و آموزش خلبانی جدا  
از ایجاد نشاط و دلگرمی و اشتغال ورود گردشگران را افزایش خواهد داد 
و ابراز امیدواری کرد: با همت این عزیزان و با پشتیبانی مدیران شاهد 
روزهای توسعه برای استان باشیم و مجموعه استانداری تمام تالش خود 

را در کنار این دوستان خواهد گذاشت تا به نتیجه مطلوب برسیم. 
مرکز آموزش خلبانی در سایت قدیم فرودگاه بیرجند دانشجو می پذیرد 
خلبان محمد درخشان، مسئول بیس آموزش خلبانی بیرجند هم بیان کرد:  
مرکز آموزش خلبانی در سایت قدیم فرودگاه بیرجند  فعال است و اولین مرکز 
آموزش خلبانی استان و ساختمان هنرستان هوانوردی در این محدوده مستقر  
شده است. وی با بیان اینکه با مجوز شرکت فرودگاه های کشور، سایت قدیم 
فرودگاه بیرجند به یک مجتمع فرهنگی و تفریحی و آموزشگاه های هوانوردی 
تبدیل شده، افزود: از دو سال پیش هنرستان هوانوردی در این محل هنرجو می 
پذیرد. وی ضمن دعوت از همه عالقه مندان باالی 18 سال به خلبانی ادامه داد: 
برای آموزش خلبانی این نوع هواپیماها ابتدا باید سالمت جسمانی و امنیتی افراد 
مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری قرار گیرد و مراحل ثبت نام طی شود تا 
آموزش خلبانی برای هدایت هواپیماهای فوق سبک به عالقه مندان ارائه  می 
شود. وی ادامه داد: هزینه آموزش این دوره 18 میلیون تومان است و هنرجویان 
می توانند آن را به صورت قسط پرداخت کنند. وی تاکید کرد: این دوره 9 
ماهه است که شامل کالس های تئوری و 40 ساعت کالس عملی می شود. 
درخشان خاطر نشان کرد: عالقه مندان به شرکت در کالس ها به سایت قدیم 

فرودگاه مراجعه یا با شماره 09151611789 تماس حاصل نمایند.

عکس: صدری

خراسان جنوبی توانمند در عرصه هوانوردی و گردشگری 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهردار ی حاجی آباد  ) نوبت اول(
شهرداری حاجی آباد در نظر دارد: اجرای آسفالت معابر شهر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت 
ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازد. شرکت کنندگان بایستی حداقل دارای رتبه 5 رشته راه و باند بوده و ارائه قیمت براساس فهرست بهای رشته راه و باند سال 1397 می باشد.
برآورد اولیه مناقصه 5/250/000/000 ریال بوده از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که مبلغ 2/640/000/000 ریال به صورت اسناد خزانه به سررسید 98/8/11 و مبلغ 600/000/000 ریال 
اسناد خزانه به سررسید 98/04/11 و مبلغ 590/000/000 ریال اسناد خزانه به سررسید 98/04/11 و مبلغ 450/000/000 ریال اسناد خزانه به سررسید 97/05/08 و مبلغ 970/000/000 ریال به صورت 
نقدی پرداخت خواهد شد. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 262/500/000 ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا فیش واریزی به حساب 2171142134005 نزد بانک 

ملی به نام تمرکز وجوه سپرده شهرداری حاجی آباد الزامی می باشد. مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 1397/3/6 تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1397/3/13
مهلت ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1397/3/17 زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1397/3/19 در محل شهرداری حاجی آباد

 مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی به مدت یک ماه می باشد .  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه آگهی مناقصه 
بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.  برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط  خواهد شد. تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر 3- 05632501500 

کریمدادی - شهردار حاجی آبادداخلی 5 

 

 

           
 آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی   تاریخ: 97/03/05    شماره: 11343 

  شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری 
یک شهر فردوس را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت واگذار نماید.

مشخصات ردیف
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اجرا

دستگاه 
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مبلغ اولیه 
برآورد براساس 
فهرست بهاء  

خطوط انتقال آب 
سال1397
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رتبه و 
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مورد نیاز
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شیرآالت مورد 
نیاز  و عملیات 
لوله گذاری با 
لوله پلی اتیلن 
به قطر 315 

میلیمتر به طول 
تقریبی 1500 
متر- اجرای 4 
باب حوضچه 

آجری 

شهر 
فردوس

معاونت 
مهندسی 
وتوسعه 

4.737.680.145
ریال

 4 
ماه

حداقل 
پایه5 آب 
و گواهی 
صالحیت 

ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و 
دعوت نامه حداکثر به مدت 4 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد www.setadiran.ir مراجعه 
نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید.پیمانکاران 
جهت کسب اطالعات بیشتر می  توانند با شماره های 32435146-32433406-056 تماس حاصل فرمایند. 
یکشنبه  روز  صبح  ساعت10  نامه  دعوت  و  ارزیابی  اسناد  ارسال  مهلت  آخرین  ضروری:  توضیحات 
 97/03/27 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت:  www.setadiran.ir  امکانپذیر است.

پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
 پیمانکارانی که باالی 70  امتیاز  را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد. 
اعتبار این پروژه از محل اسناد خزانه سررسید 99/06 خواهد بود. این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه 

پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود. ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.
 لطفاً اسناد مناقصه را فقط ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( دریافت نمایید. 

www.setadiran.ir      دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

 » فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای «  نوبت  اول   
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند- بلوار شهدای عبادی- بلوار صنعت و معدن- سایت اداری( در نظر دارد: اجرای پروژه های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به 
پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) معاونت سابق برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( از محل اعتبارات عمرانی و اسناد خزانه اسالمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
 دولت به شماره فراخوان های 200973750000003 و 200973750000004 واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی )حداقل پایه  5 در رشته ساختمان ( با در نظرگرفتن رشته ، پایه وظرفیت آزاد 

می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1397/03/05 تا 1397/03/07 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

محل پروژه
مدت نوع قرارداداجرا

پیمان

مبلغ برآورد 
)ریال( براساس 
فهارس بها 1397

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه  )ریال(

تاریخ تحویل اسناد
تاریخ بازگشاییو پیشنهادات

احداث اداره ثبت اسناد و 
بصورت سرجمع و بر اساس بخشنامه شماره 96/1299188 سرایانامالک شهرستان سرایان

حداکثرساعت 10  صبح 000 000 832780 410 579 915 ماهمورخ 96/5/4  ابالغی سازمان برنامه و بودجه
سه شنبه 1397/03/22

ساعت 11 صبح  سه شنبه 
1397/03/22

احداث اداره ثبت اسناد و 
بصورت سرجمع و بر اساس بخشنامه شماره 96/1299188 زیرکوهامالک شهرستان زیرکوه

حداکثرساعت 10  صبح000 000 716630 439 583 912 ماهمورخ 96/5/4 ابالغی سازمان برنامه و بودجه
 سه شنبه 1397/03/22

ساعت 11 صبح  سه شنبه 
1397/03/22

 تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی می باشد.
محل تحویل اسناد وپیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  ضمناً  به پیشنهادات خارج از سامانه که صرفاً به صورت فیزیکی تحویل گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد و الزم است پاکت »الف«  و 
اسناد ارزیابی عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: بیرجند- بلوار شهدای عبادی- بلوار صنعت و معدن- سایت اداری- دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی در موعد مقرر 

اداره ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبیتحویل گردد. محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات اداره  کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی می باشد.
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