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اگر حکم حکومتی درباره 
تلگرام هست، بگویند

صفحه 8

وزارت اطالعات اسامی را ندهد 
مرتکب جرم شده است

صفحه 8

سال ۸۸ اصالح طلبان قصد 
براندازی نداشتند

صفحه 8

معني نداردکسي درتریبون 
مجلس از  رفع حصر بگوید

صفحه 8

تبریز الگوی مردمی توسعه؛ 
بیرجند عقب نماند

عنوان  تحت  مطلبی  پیش  چندی 
را  برانگیزند(  تحسین  ها  )تبریزی 
درجایی خواندم. حیفم آمد این مطلب 
بیرجندی  عزیز  شهروندان  برای  را 
نقل نکنم: ))مردم تبریز را باید ستود 
تردیدی.  هیچ  بی  کرد،  تحسین  و 
ایران  مردمان  همگراترین  از  آنها 
 هستند و رشد همه جانبه این شهر در

و  اجتماعی  اقتصادی،  های  زمینه   
و  همبستگی  همین  رهین  سیاسی 
زمانی  هست.  مردمانش  دوراندیشی 
هیچ  به  دیگر  گرفتند  تصمیم  آنها 
گدایی پول ندهند.... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*مدیر مسئول

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره 4078

7چراغ هنر را خاموش نکنیم4دکتر محمد  اسماعیل رضوانی »پدر تاریخ معاصر ایران«   7افزایش 17۸ درصدی جرائم فضای مجازی در استان

۲۹۲ روستای خراسان جنوبی 
به شبکه سراسری گاز متصل شد/7

 تنها هالل احمر و بسیج به دادمان رسیدند

 سیلی“سیل” بر رخ  زرد “چاه زرد”
صفحه  3

عکس: خضری

کمیته امداد به داد اشتغال رسید / 7 درمان بیماران پوستی در برخی از روستاهای شهرستان درمیان / 7

جناب آاقیان:  زیدان شناس، علیزاده، اربابی، لر، اسماعیل زاده
انتخاب شما برادران محترم، متعهد  و متخصص را به عنوان

 هیئت رئیسه ااتق اصناف 
تبریک عرض نموده و امیدواریم در سالی که به حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده

 به همت شما بزرگواران موجبات ارتقای اصناف این شهرستان فراهم گردد.
هیئت مدیره و اعضای اتحادیه تابلونویسان و خطاطان بیرجند

جناب آقای موسوی کیا
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
 که مبین درایت و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده  و 

همچنین از زحمات 
بی شائبه جناب آقای عباس المعی در طول دوران خدمت کمال تشکر و قدردانی را 

داریم. طول عمر با عزت، سالمتی و سربلندی روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی

اطالعیه مهم فرودگاه بیرجند
شرح در صفحه 2 

دعوت به همکاری به یک نفر حسابدار )آقا( با مدرک )فوق دیپلم به 
باال( برای یک شرکت معتبر خدمات بازرگانی نیازمندیم. 0۹1۲۸4۸۲543

دعوت به همکاری یک شرکت بیمه ای به پزشک عمومی جهت ویزیت 
بازنشستگان در خانه امید واقع در خیابان جمهوری نیازمند است. 

تلفن تماس:09105614171

 » فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای «  نوبت  اول  شناسه: 179550  
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 و ظرفیت 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 13۹7

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه  )ریال(

تاریخ تحویل اسناد
تاریخ بازگشاییو پیشنهادات

احداث اداره ثبت اسناد و 
به صورت سرجمع و بر اساس بخشنامه شماره ۹6/1۲۹۹1۸۸ سرایانامالک شهرستان سرایان

حداکثرساعت 10  صبح 000 000 ۸3۲7۸0 410 57۹ ۹15 ماهمورخ ۹6/5/4  ابالغی سازمان برنامه و بودجه
سه شنبه 13۹7/03/۲۲

ساعت 11 صبح  سه شنبه 
13۹7/03/۲۲

احداث اداره ثبت اسناد و 
به صورت سرجمع و بر اساس بخشنامه شماره ۹6/1۲۹۹1۸۸ زیرکوهامالک شهرستان زیرکوه

حداکثرساعت 10  صبح000 000 716630 43۹ 5۸3 ۹1۲ ماهمورخ ۹6/5/4 ابالغی سازمان برنامه و بودجه
 سه شنبه 13۹7/03/۲۲

ساعت 11 صبح  سه شنبه 
13۹7/03/۲۲

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

فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(برآورد اولیه )ریال(مدت اجرای کارعنوان مناقصه

مناقصه راهبری و کاربری خودروهای نقلیه استیجاری )تامین وسیله نقلیه سواری و مینی بوس 
جهت رفع نیازهای شرکت در ماموریت های درون شهری و برون شهری و ایاب و ذهاب(

4/7۹۲/565/000۲40/000/000یک سال شمسی

قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. محل دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پاکت های الف )تضمین(، ب )اسناد و مدارک مناقصه( و ج )پیشنهاد قیمت( به صورت الک و 
  http://www.iets.mporg.ir :مهر شده و جداگانه : بیرجند، خیابان جمهوری اسالمی 6 ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی، طبقه دوم، اتاق 209 و همچنین قابل برداشت از سایت های
 و http://www.monaghese.niopdc.ir  مبلغ تضمین و نوع آن جهت شرکت در فرآیند ارجاع کار: ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی
 به مبلغ یاد شده در جدول فوق مهلت دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پاکت ها: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/3/27  تاریخ برگزاری جلسه توجیهی: روز دوشنبه 
 مورخ 97/3/21 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ستاد منطقه تاریخ و محل گشایش پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 97/3/28 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ستاد منطقه مدت اعتبار پیشنهادات : 
سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکت ها حداقل شرایط پیمانکاران: ارائه گواهی تایید صالحیت معتبر در رسته حمل و نقل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2- ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت 3- ارائه تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس شرکت ، آخرین تغییرات در روزنامه رسمی ، کد اقتصادی و شناسه ملی 4- ارائه تصویر شناسنامه، کارت 
ملی، مدرک تحصیلی و سوابق شغلی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت 5- ارائه گواهی نمونه امضا و گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده 6- کلیه مدارک و مستندات ارائه شده می بایست اصل و 
یا برابر اصل شده باشد )از طریق دفاتر اسناد رسمی(  تذکر: پس از بررسی اسناد و مدارک ارزیابی شرکت ها، صرفا پاکت های پیشنهاد قیمت شرکت های تایید صالحیت شده گشوده خواهد شد. لذا تاکید می گردد 

پاکت های پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که اسناد و مدارک ارزیابی را به صورت کامل و دقیق تکمیل نکرده و یا مستندات مورد نیاز را ارائه ننمایند، ناگشوده مسترد می گردد. 
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: روز یکشنبه ۹7/3/6  تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: روز سه شنبه ۹7/3/۸    شماره تماس در صورت هرگونه ابهام: 4- 3۲۲11۸61-056 داخلی 11۹

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد: با رعایت قانون برگزاری مناقصات 
انجام موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

نمایشگاه و فروشگاه دائمی 
کارگاه تولیدی حمایتی دستان پرتوان

آدرس: نبش بهشتی14
منتظر قدوم سبزتان هستیم

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 صنف اغذیه و چلوکبابی
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۸۵ درصد اختالالت اینترنت رفع شد

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: به دنبال دستور وزیر ارتباطات ۸۵ درصد اختالالت اینترنت مرتفع شده است.مجید حقی درباره 
نتیجه دستور ۲۴ ساعته وزیر ارتباطات برای رفع اختالالت اینترنتی گفت: با توجه به این دستور و تاکید وزیر بر رسیدگی سریع و موثر درباره اختالالت 
رخ داده در سرویس های اینترنتی، کارگروهی با حضور مدیران عامل و تیم های فنی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی تشکیل شد.

تبریز الگوی مردمی توسعه، 
بیرجند عقب  نماند 
*  مدیرمسئول 

باید  را  تبریز  ))مردم   ... اول(  از صفحه  مقاله  )ادامه سر 

آنها  تردیدی.  هیچ  بی  کرد،  تحسین  و  ستود 
رشد  و  هستند  ایران  مردمان  همگراترین  از 
همه جانبه این شهر در زمینه های اقتصادی، 
همبستگی  همین  رهین  سیاسی  و  اجتماعی 
آنها  زمانی  هست.  مردمانش  دوراندیشی  و 
پول  گدایی  هیچ  به  دیگر  گرفتند  تصمیم 
گدای  بی  کالنشهر  اولین  شهرشان  تا  ندهند 
خیریه  مؤسسات  جایش  به  باشد؛  ایران 
فقرای  نیازهای  که  دادند  تشکیل  مردمی 
که  اینجاست  نکته  سازند.  برآورده  را  واقعی 
اگر تنها تعدادی از مردم، یا این عزم گروهی 
بدون  شهر  عنوان  کردند،  نمی  همراهی 
دیگر  زمانی  رسید.  نمی  تبریز  به  متکدی، 
شهرهای  به  افغان  قانونی  غیر  مهاجران  که 
از  بسیاری  و  شدند  روانه  ایران  مختلف 
کارفرمایان با قیمت های ارزان آنها را به کار 
فرصت  گرفتند  تصمیم  ها  تبریزی  گرفتند، 
خود  فرزندان  برای  را  شهرشان  شغلی  های 
کارگران  خیر  از  خاطر  همین  به  و  دارند  نگه 
بدین  گذشتند؛  افغان  بیمه  بدون  و  ارزان 
که  شد  ایران  صنعتی  شهر  تنها  تبریز  ترتیب، 
سال  کند.  نمی  کار  آن  در  افغانی  کارگر  هیچ 
ها پیش، اتوبوسرانی تبریز، چند ریال بر قیمت بلیت 
افزود و تبریزی ها که این افزایش را غیرمنصفانه 
می دانستند، تصمیم گرفتند که تا برگشت قیمت 
ها به وضعیت قبلی سوار اتوبوس نشوند و در نهایت 
دوران  در  خواستند.  می  مردم  که  شد  همان  هم 
اصالحات نیز وقتی مدیریت ارشد استان، شرکتی 
عمومی برای بهسازی شهر تشکیل داد، مردم تبریز 
یا سرمایه های خرد و کالن شان در آن مشارکت 
کردند و در اندک سالی، چهره شهرشان را دگرگون 
کردند. این روزها نیز از بازار تبریز خبری می رسد 
که می تواند برای همه ما مردم ایران الگوی عملی 
اند  تبریز تصمیم گرفته  بازاریان  از  باشد. بسیاری 
دیگر منتظر تصمیمات و اقدامات مسؤوالن برای 
مبارزه با قاچاق کفش نباشند و خودشان کاری کنند 
کارستان. آنها تابلوهایی پشت ویترین مغازه هایشان 
زده اند که رویش نوشته است “فقط کفش تبریز 
می فروشیم.” بدین ترتیب، کفش های بی کیفیت 
چینی که در سایه بی عملی مسؤوالن، خود را بازار 
تحمیل کرده و باعث بیکاری بسیاری از کارگران و 
ورشکستگی تولیدکنندگان شده بوده بودند، بعد از 
سال ها، ناگزیر از عقب نشینی شده اند و رونق، بار 
دیگر به این صنعت پرقدمت تبریز بازگشته است. ... 

)ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

برندهای  تبریز که جزو  امروز کفش  مقاله(  )ادامه سر 

معتبر کفش در ایران است، جان دوباره ای گرفته 
است. مردم تبریز هم، همانند همیشه تاریخ شان در 
این باره نیز همگرا شده اند و دیگر کفش های چینی 
نمی خرند. این الگو، اگر درباره کاالهای باکیفیت 
دیگر ایرانی و نیز در شهرهای دیگر کشور تکرار 
شود، آنگاه می توان گفت که مردم ایران، بدون نیاز 
به مصوبات مجلس و هیات دولت و نظام بروکراتیک 
اداری و همایش های آنچنانی و وعده و وعیدهای 
توخالی و بودجه های کالن و ... توانسته اند از خود 
و فرزندان خود در قبال کاالهای قاچاق حمایت کنند 
و رونق اقتصادی را به دست خودشان رقم بزنند. 
تبریز را به عنوان »شهر اولین ها« می شناسیم و 
اینک بار دیگر این شهر، اولین شهری شده است که 
مردمش برای نجات اقتصادی دست به انتخاب زده 
اند. تبریزی ها، تحسین برانگیزند.(( آیا بیرجند هم 
که همزمان بارشدیه تبریز اولین مدرسه متوسطه به 
سبک جدید دایر کرده دراین افتخار هم می تواند 
با تبریزی ها همگام شود پاسخ این سوال باشما 

همشهریان بافرهنگ بیرجندی است.
منتظر نظرات وپیشنهادات شما هستیم.

کاهش نرخ سود وام مسکن 
شامل این افراد می شود

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن 
و  پول  شورای  مصوب  سودهای  نرخ  کرد:  اعالم 
اعتبار برای تسهیالت خرید مسکن یکم فقط مشمول 
قراردادهای جدید می شود. مسعود ایزدی اظهار کرد: 
شورای پول و اعتبار در جلسه 1۲۴7 در ادامه تصمیم 
های این شورا برای تحرک بخشی به بازار مسکن 
و حمایت از خانه اولی ها نرخ سود تسهیالت خرید 
مسکن صندوق پس انداز یکم را از ۸ درصد در بافت 
های فرسوده به 6 درصد و در سایر مناطق شهری 
نیز از 9.۵ درصد فعلی به ۸ درصد کاهش داد. وی 
و  پول  شورای  مصوبه  ابالغ  از  پس  کرد:   تصریح 
اعتبار از طریق بانک مرکزی به بانک مسکن، این 
نرخ  بخشنامه عملیاتی کاهش  دارد  آمادگی  بانک 
سود تسهیالت از محل صندوق پس انداز مسکن 
یکم را از طریق تمامی شعب خود به اجرا درآورد. وی 
افزود: با اجرایی شدن این مصوبه، فقط قراردادهای 
واجد  گذاران  سپرده  و  مسکن  بانک  بین  جدید 
شرایط مشمول نرخ سود کاهش یافته، خواهد شد. 
به گفته وی، افرادی که این تسهیالت را در گذشته 
دریافت کرده اند، باید اقساط خود را کماکان با نرخ 
های سود درج شده در قراردادهایشان پرداخت کنند.

سرمقاله

نرخ بلیت پروازهای داخلی اوج گرفت 

حال  در  داخلی  پروازهای  بلیت  نرخ  چندروزه،  تعطیالت  به  نزدیک شدن  با 
ـ  بوشهر از مرز نیم میلیون تومان عبور کرده  اوج گیری است. قیمت پرواز تهرانـ 
ـ  کیش نیز 61۵هزار تومان فروخته می شود. متنوع سازی  و بلیت پرواز تهرانـ 
و آزادسازی نرخ بلیت هواپیما چند سالی است بازار حمل ونقل هوایی کشور 
را با چالش های اساسی مواجه کرده است. حدود ۵درصدی از جمعیت کشور 
که از هواپیما برای سفر استفاده می کنند به خصوص با نزدیک شدن به ایام 
پیک و تعطیلی های چندروزه باید برای انجام سفرهای هوایی هزینه بیشتری 
را پرداخت کنند. بر این اساس برای تعطیالت پیش ِرو بلیت مقاصد پروازی 
ُپرتقاضا برای مسافران از جمله مشهد، کیش طی روزهای اخیر به شدت افزایش 
یافته، به طوری که صدای برخی نمایندگان مجلس را نیز در آورده است. نرخ 
بلیت پرواز تهران ـ مشهد به عنوان یکی از مقاصد پروازی ُپرتقاضا ۵۵0 هزار 
تومان برای هواپیمایی معراج و ۵60 هزار تومان برای هواپیمایی ایران ایر است.

دولت برنامه ای برای افزایش قیمت نان ندارد 

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با توجه به ثبات قیمت 
گندم در سالجاری، دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی 
های آزاد پز ندارد. عباسی معروفان درباره زمزمه افزایش قیمت نان و آرد 
آزادپزها افزود: با وجود افزایش هزینه های تولید اما کماکان دولت در نظر دارد 
نان طبق روال گذشته با قیمت فعلی به دست مصرف کنندگان برسد. وی با 
تاکید بر اینکه »اگر کسانی به دنبال التهاب بازار هستند، باید مسئولیت حرف 
های خود را بپذیرند«، تصریح کرد: دولت به هیچ عنوان در فروش گندم 
ریالی اضافه نکرده تا قیمت نان افزایش پیدا کند. تنها تصمیم گیرنده افزایش 
قیمت نان این شورا است و نباید افرادغیرمسئول در این خصوص اظهارنظر 
کنند.قیمت هرکیلوگرم گندم در صنف و صنعت و آزادپزها تغییری نداشته و 
برای خبازی آزادپز 900 تومان و برای خبازی های یارانه بگیر 6۲۵ تومان 
عرضه می شود، اما ممکن است قیمت آرد استحصالی کمتر یا بیشتر باشد.

افزایش حقوق کارمندان دولت نهایی شد
مجلس،  و  دولت  بین  قوس  و  کش  ماه ها  از  پس 
افزایش حقوق کارمندان دستگاه های اجرایی در  میزان 
ای  استفساریه  در  شد.  ختم  استفساریه  به  سالجاری 
الریجانی  توسط  آن  مکاتبه  و  انجام  مجلس  در  که 
صورت گرفته بود، نمایندگان منظور از افزایش پلکانی 
نزولی حقوق مندرج در جز 1بند الف تبصره 1۲ قانون 
از  تر  پایین  طبقات  که  کشور  کل   97 سال  بودجه 
پایین  افزایش  باشند،  برخوردار  بیشتری  افزایش  درصد 
ترین طبقه را ۲0 درصد دانسته بودند. شورای نگهبان 
تبصره  الف  بند   1 جز  در خصوص  مجلس  استفساریه 
اساسی  قانون  مغایر  را   97 سال  بودجه  قانون   11۲
را  آن  نامه ای  طی  مجلس  رئیس  و  نداد  تشخیص 
برای اجرا به دولت ابالغ کرد. سرانجام رئیس جمهور، 
حقوق  پلکانی  افزایش  مورد  در  مجلس  قانون مصوب 
را برای اجرا به »سازمان برنامه و بودجه کشور« ابالغ 
کرد که براین اساس، حداقل حقوق کارمندان دولت در 

سال جاری ۲0 درصد افزایش می یابد.
اساسی  قانون  و سوم  بیست  و  یکصد  اصل  اجرای  در 
تفسیر  ›قانون  جمهور  رئیس  ایران،  اسالمی  جمهوری 
 1397 سال  بودجه  قانون  تبصره)1۲(  بند)الف(  جزء)1( 
بودجه  و  برنامه  سازمان  به  اجرا  جهت  را  کشور‹  کل 

کشور ابالغ کرد.
ماه  اردیبهشت  ام  سی  مجلس  رییس  الریجانی  علی 
 )1( جزء  تفسیر  قانون  تائید  ای  نامه  طی  جاری  سال 
1397 کل  بودجه سال  قانون   )1۲( تبصره  »الف«  بند 

کشور را از سوی شورای نگهبان را به رییس جمهوری 
ابالغ کرده بود .

بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  یوسف نژاد  علی اصغر 
۲0 درصدی حداقل حقوق  افزایش  ابالغ قانون  از  هم 
و  داد  خبر  مجلس  رئیس  سوی  از  دولت  کارمندان 
دولت  به  الریجانی  آقای  که  نامه  ای  طبق  گفت: 
۲0 درصدی حقوق کارمندان  افزایش حداقل  بر  مبنی 
حقوق  کرده،  ابالغ  دستگاه ها  به  سالجاری  در  دولت 
می یابد  افزایش  ماه  خرداد  ابتدای  از  دولت  کارمندان 
ابتدای  از  مابه التفاوت  پرداخت  به  نیز موظف  و دولت 

اول خرداد می شود.  تا  امسال 
چیست؟ استفساریه 

متناقضی  بعضا  و  متفاوت  تفاسیر  و  برداشت ها  هرگاه 
از قوانین مصوب مجلس از سوی دولت صورت گیرد، 
پرسش  آن  در  که  می شود  گفته  استفساریه  آن  به 
برداشت های  آن  درباره  که  موضوعی  آیا  که  می شود 
درست  گرفته  صورت  مجلس  و  دولت  بین  متفاوتی 

بوده است یا خیر. 
میزان  درباره  مجلس  نمایندگان  استفساریه 

افزایش 20 درصدی حقوق ها چه می گوید؟
ماه ها  از  پس  دولت  کارمندان  حقوق  افزایش  موضوع 
استفساریه  به  مجلس،  و  دولت  بین  قوس  و  کش 
تقدیم  استفساریه ای  مجلس  نمایندگان  و  شد  ختم 
 )1۲( تبصره  تکلیف  تا  کردند  پارلمان  هیئت رئیسه 
افزایش  میزان  و  شده  روشن  تعیین   97 بودجه  قانون 

شود. مشخص  جاری  سال  در  دولت  کارکنان  حقوق 
میزان  درباره  مجلس  نمایندگان  استفساریه  موضوع 
جلسه  در  که  سالجاری  در  کارمندان  حقوق  افزایش 
توسط  پارلمان  اردیبهشت   ۲6 چهارشنبه،  روز  علنی 
اکثریت نمایندگان مجلس تصویب شده، این پرسش را 
نزولی  پلکانی  افزایش  از  مطرح می کند که »آیا منظور 
حقوق مندرج در جزء یک بند )الف( تبصره )1۲( قانون 
بودجه سال 97 کل کشور که طبقات پایین تر از افزایش 
بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایین ترین طبقه 
در  که  است؟  درصد  یک  طبقه  باالترین  و  درصد   ۲0
مجلس  استفساریه  »بله«.  است،  شده  گفته  به  پاسخ 
کارمندان  حقوق  درصدی   ۲0 افزایش  میزان  درباره 

شد  ارسال  نگهبان  شورای  به  مجلس  سوی  از  دولت 
که شورای نگهبان نیز آن را تأیید و سپس به مجلس 
ارجاع کرد؛ پس از تأیید این استفساریه از سوی شورای 
به  را  آن  مجلس  رئیس  الریجانی  علی  ابتدا  نگهبان، 
وی  که  کرد  ابالغ  رئیس جمهور  روحانی  حجت االسالم 
نیز استفساریه مجلس درباره جزء )1( بند )الف( تبصره 
ابالغ  دستگاه ها  به  اجرا  برای  را   97 بودجه  قانون   )1۲(
گرفت  نتیجه  این طور  می توان  نهایت  در  است.  کرده 
 ۲0 افزایش  درباره  و مجلس  دولت  اختالف  ماجرای  که 
درصدی حقوق کارکنان دولت در سالجاری ختم شده و 
طبق قانون، حقوق کارمندان به صورت پلکانی نزولی از 

صفر تا ۲0 درصد افزایش می یابد.

رشد 1 تا 3.5 میلیونی خودروهای داخلی در بازار

قیمت خودرو در انواع محصوالت داخلی یک تا 3 میلیون و ۵00 هزار تومان 
گران شد. در بازار امروز قیمت خودرو با افزایش یک تا 3 میلیون و ۵00 هزار 
تومانی روبه رو بود. فعاالن بازار زمزمه افزایش قیمت ها را دلیل عدم فروش 
خودرو و افزایش قیمت ها می دانند چراکه بنا به گفته رئیس شورای رقابت 
قیمت های جدید خودرو نیمه خردادماه اعالم خواهد شد. براساس همین 
گزارش قیمت ساندرو با رشد یک میلیون و ۵00 هزار تومان با قیمت 6۸ 
میلیون و ۵00 هزار تومان، ساندرو استپ وی هم با افزایش یک میلیون و 
۵00 هزار تومانی با قیمت 7۴ میلیون و ۵00 هزار تومان به فروش می رسد. 
همچنین پژو ۲06 تیپ ۲ با رشد یک میلیون و ۲00 هزار تومان با قیمت 
۴۴ میلیون و ۲00 هزار تومان، پژو پارس با افزایش یک میلیون تومانی با 
قیمت ۴۲ میلیون و ۲00 هزار تومان و H 30 با رشد 3 میلیون و ۵00 هزار 
تومانی با قیمت ۵۴ میلیون و ۵00 هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )ع(

شماره ثبتی: 697   شناسه ملی: 10360023590  تاریخ انتشار: 97/3/6 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضا )ع( 
راس ساعت 18 روز یکشنبه تاریخ 97/3/27 در محل دفتر شرکت بین پاسداران 10 و 12 
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. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 
سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا الزم به ذکر است چون دوره خدمت 
بازرس رو به اتمام است متقاضیان 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 و بازرس 2- تصویب صورت های مالی سال 96 
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 97 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 

مالی 5- اتخاذ تصمیم در مورد سود و زیان سال 96 6- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن میعاد خراسان جنوبی    تاریخ انتشار: 97/3/6

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن میعاد خراسان جنوبی ساعت 15/30 
روز شنبه تاریخ 97/3/19 در محل سالن اجتماعات اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی )خیابان 
معلم، چهار راه بهداری( 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 واقع در خیابان پاسداران 16، 
پالک 27 مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای 

وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 1- تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی 

هیئت مدیره

دعوت نامه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن اعضای جهاد سازندگی بیرجند 

شماره ثبت: 245    تاریخ انتشار: 97/3/6

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اعضای جهاد سازندگی بیرجند ساعت 
13 روز یکشنبه مورخ 97/3/20 در محل سالن نمازخانه سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی واقع در بلوار شهدای عبادی برگزار خواهد شد. از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید 
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 تا پایان وقت اداری 97/3/13 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و 

برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای 
و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه: 1- طرح و تصویب اساسنامه جدید 2- اصالح ماده 5 اساسنامه
هیئت مدیره تعاونی مسکن اعضای جهاد سازندگی بیرجند

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.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
در پرونده کالسه 970228 محکوم علیه شرکت پادیرپل - محمد حسین ونکی محکوم است به پرداخت مبلغ 23/000/000 
ریال محکوم به در حق محکوم له رضا صداقت خواه و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 

و با عنایت به فی و توقیف اموال به شرح جدول ذیل که به مبلغ 39/090/000 ریال کارشناسی شده است.

ارزش به ریالشرح و مشخصاتلوازمردیف

400/000مدل پرینتر laserjet از نوع 1100پرینتر1

300/000سنگ فرز مستعمل ولی آماده بکار جهت سنگ زدن و برش آهن آالتسنگ فرز2

240/000شمشه آلومینیومی 2 متری جهت کار بنایی دو عدد هر عدد 120/000 ریالشمشه3

4۸0/000 دوربین عکاسی Canon  جهت عکاسیدوربین4

2۸/7۵0/000لوله داربست فلزی شش متری به تعداد 12۵ عدد هر عدد 230/000 ریاللوله۵

۵40/000کلنگ دو سر جهت کار بنایی به تعداد 3 عدد هر عدد 1۸0/000 ریالکلنگ6

4۵0/000بیل با دسته و بدون دسته به تعداد 3 عدد ، هر عدد 1۵0/000 ریالبیل7

2۵0/000کپسول پیک نیک 3 کیلویی با مارک بوتان پیک نیک۸

600/000پروژکتور جهت روشنایی با المپ به تعداد 4 عدد هر عدد 1۵0/000 ریالپروژکتور9

7۵0/000کپسول بزرگ 22 کیلویی به تعداد 3 عدد هر عدد 2۵0/000 ریالکپسول10

240/000سه راهی برق به تعداد 3 عدد هر عدد 000/۸0 ریالسه راهی11

1/100/000موتور ویبره با شاسی کامل به تعداد 2 عدد هر عدد ۵۵0/000 ریالویبره12

90/000آچار رینگی آچار13

4۵0/000کمربند ایمنی به تعداد 3 عدد هر عدد 1۵0/000 ریالکمربند14

1۸0/000تلمبه باد دستی کوچکتلمبه1۵

160/000چراغ خطر به تعداد دو عدد هر عدد ۸0/000 ریالچراغ16

4۸0/000کفش ایمنی یک جفتکفش17

900/000فرقون کارکرده و مستعمل 2 عدد هر عدد 4۵0/000 ریالفرقون1۸ 

600/000میز با روکش چوبی میز 19

1۸0/000قفل آویز به تعداد 2 عدد هر عدد 90/000 ریالقفل20

3۵0/000قالب جهت بتن ریزی ۵0 سانتی متری قالب21

1/600/000کابل برق جهت برق کشی صنعتی حدودا ۸0 متر هر متر 20/000 ریالکابل22

39/090/000جمع کل سی و نه میلیون و نود هزار ریال

از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 97/3/19 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان  در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 

تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

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

 )کشیک رمضان( رستوران نوید
پیک رایگان

ظرفیت 100 نفر

09150051239 - 32224991  مقـدم
)خرما ،چای ، پنیر 

و سبـزی(
 رایگـان

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن میعاد خراسان جنوبی    تاریخ انتشار: 97/3/6

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن میعاد خراسان جنوبی ساعت 14/30 روز 
شنبه تاریخ 97/3/19 در محل سالن اجتماعات اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی )خیابان معلم، 
چهار راه بهداری( 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 واقع در خیابان پاسداران 16، پالک 
27 مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی 
هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در هیئت تصفیه موظفند 
حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک 

مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه: 1- انتخاب 3 نفر هیئت تصفیه برای مدت 2 سال 2- تعیین حق الزحمه اعضای هیئت 

هیئت مدیرهتصفیه  



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 6  خرداد  1397* شماره 4078

توزیع 400 جلد قرآن در مناطق محروم
صدا وسیما - 400 جلد قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان در مراکز آموزشی مناطق محروم خراسان جنوبی توزیع شد. مسئول 
دارالقرآن تبلیغات اسالمی استان گفت: این قرآن ها از محل کمک های خیران تهیه شده و با اولویت در مناطق دارای مراکز آموزشی در مناطق 
محروم توزیع شد.سلمانی افزود: طرح توزیع قرآن کریم با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و حمایت از محافل محوری قرآن کریم برگزار می شود.

باسالم مسئوالن محترم خواهشا فکری به حال رفاه 
مردم شوکت آباد هم بردارید

910...824                                             
ضمن خسته نباشید به مدیریت شهری فضای سبز 
شهرداری خواهشمند است نظارت بیشتر به آبیاری 
پیامبر  بلوار  سبز  فضای  گردد  انجام  سبز  فضای 
اعظم )ص( حد فاصل میدان سفیر امید تا میدان 
دانشگاه آزاد دارد از بی آبی خشک می شود. رسیدگی 

اورژانسی می خواهد
915...876
با سالم اعضای تعاونی مسکن ... فاز 3 چه گناهی 
کردند که از سال 82 پول شان را برای خرید زمین 
داده اند بعد از 15 سال مشکالتی با شهرداری و بنیاد 
مستضعفان مطرح می شود ... واقعا اراده ای برای رفع 

مشکالت نیست  و یا نظارتی نیست ؟
915...355
سالم.ضمن تشکر از روزنامه خوبتون می خواستم 
و  جاوید  آقای  بیرجند  شهردار  از  طریق  این  از 
همکارانشون در شهرداری تشکر کنم. چرا که روز به 
روز و در تمام نقاط شهر شاهد تغییرات خیلی خوبی 
هستیم. رسیدگی به منطقه مهر شهر، آسفالت معابر، 
زیبا سازی بلوارها با استفاده از سنگ معادن استان، 
آبیاری قطره ای درختان بلوارها و پوشش دادن با 
موزائیک و ... بخشی از این تغییرات هستن. متاسفانه 
حاال متوجه می شیم که شهرداران ادوار گذشته چقدر 
کوتاهی کردن و با کار و مدیریت جهادی میشه بیرجند 
رو بهتر از اینها ساخت.با تشکر از شما.بیزحمت چاپش 
کنید تا بدونن مردم قدردان زحمات مدیران الیق 
هستن و فعالیت اونا رو زیر نظر دارن. سپاس فراوان.
902...598

با توجه به اینکه رستورانها و مراکز تهیه غذا آماده از 
گوشت یخ زده جهت پخت غذا استفاده می کنند چرا 
مرکز بهداشت استان و تعزیرات روی این امر نظارت 
کافی را ندارند. استفاده از گوشت یخ زده در رستورانها 
و مراکز تهیه ی غذا آماده غیر قانونی است و بایستی 
همیشه از گوشت گرم استفاده کنند که متاسفانه این 

امر مطلقا رعایت نمی شود
915...082

سالم .چرا شهرداری فقط به فکر جنوب  شهر است 
؟ اکثر خیابان های جنوب شهر آسفالت شده ولی  
شمال شهر خصوصا کوچه های خیابان مصطفی 
خمینی آسفالت کوچه ها تاسف بار است به شهرداری 
 مراجعه  هم که می شود هر دفعه جواب سر باال
 می دهند. نکته بعدی مربوط به ترافیک شدید فهمیده 
15 هست که حدو د 2 سال است مکررا پیگیر واحد 
تصویب مدنظر  طرح  عنوان  شهرداری   ترافیک 
شر  از  کمی  ما  بشه  تصویب  قراره  کی  شود  نمی 
مشکالت خالص شیم. دبیر محترم روزنامه آوا خواهشا 
و لطفا پیام ما را به گوش شهردار محترم برسانیدبا تشکر
915...233
آقایان مسئول محترم وزارت راه. ای کاش اطالعات 
دقیق تری به شما می دادند. در بیرجند عالوه بر 
زمین های 04 که هم روی گسل هستند و هم 
هزینه فراوانی برای خاکبرداری نیاز دارند دشت های 
زیادی هست که سالهاست در نوبت ملحق شدن به 

محدوده شهری هستند
910...724
شورای شهر بیرجند قبلی که کاری نکرد شما اگر 
از  به کسانی که دم  و  پیگیری کنید  دارید  همتی 
بگویید  زنند  می  نقشه کشی شهری  در  استاندارد 
که استاندارد تعیین عرض معابر آرامش و سالمتی 
مردم هست.تا شاید شاهد فاجعه هایی مثل کوچه ها 
سجاد شهر و دولت نباشیم. بعضی کوچه ها آنقدر کم 
عرض است که امکان عبور دو ماشین سخت است.
خدابیامرزد پدر کسانی که نقشه خیابان های قدیم 

مثل باالی مدرس و پاسداران را کشیدند.
910...673

با سپاس از آوای عزیز. آقای شهردار محترم و سایر 
ما ساکنین  استان  و  بیرجند  مسئوالن شهرستان 
7سال   )ع(  جعفر  بن  موسی  انتهای  میالد  بلوار 
است در میان گرد خاک حاصل از تپه های خاکی 
اطراف منازلمان رنج برده و علیرغم پیگیری های 
انجام شده هیچ اقدامی را شاهد نبودیم. کاش شما 
هم یک هفته با خانواده هایتان در این منطقه از 
شهر زندگی می کردید تا از درد و رنج دل مردم 
اگاه می شدید. این قسمت از شهر هم متعلق به 

بیرجند است متعلق به افغانستان نیست.
915...752
به  افاغنه  برگشت  زمان  استان،آیا  عزیز  مسئوالن 
و  حضور  شاهد  باید  نرسیده،تاکی  فرا  مملکتشان 
مهمانداری از آنها در استان باشیم، آیا وجود آنها به لحاظ 
اقتصادی ،سیاسی و امنیتی برایمان هزینه بردار نیست؟
915...212
با سالم از مسئوالن اداره کار می خواستم سری به 
رانندگان اتوبوسرانی بزنید و ببینید رانندگان با حقوق 
900 تومان بدون بیمه با 28 روز کار در ماه اگر اعتراص 

کنند کارت تردد آنها رو باطل می کنند آیا این انصافه
921...063
سالم آوا خیلی راجع به نابسامانی وضعیت جایگاه ها 
براتون نوشتم که یک راننده کمپرسی روزی چند ساعت 
باید تو صف بایسته و کمپرسی ها یه جای مخصوص 
برای سوختگیری ندارند ولی دیگه از شما هم ناامید 
شدیم یعنی ما مردم دیگه از همه چی ناامیدیم خدا 

خودش یه دری برا ملت باز کنه
 915...863
از شهرداری بابت زحماتی که  برای زیبا سازی شهر می 
کشند سپاسگزاریم واقعا امیدواریم  شاهد کارهای زیربنایی 
بیشتری باشیم و چشم انداز آخر سال را به بهترین نحو 
شاهد باشیم فقط درختان تازه کاشته شده بلوار غفاری را 

رسیدگی کنید و ادامه بلوار را هم سروسامانی دهید
یک  شهروند

س
 فار

س :
عک

که  روستاهایی  از  حقداد  حاجی آباد  یا  چاه زرد 
به  ایران  بهلولی  ایل  اصلی  پایگاه های  از  یکی 
که  روزها طعمه سیلی شده  این  می رود،  شمار 
دستان  عهده  از  تنهایی  به  آن  جبران خسارات 
گزارش  به  برنمی آید.  روستا  اهالی  پینه بسته 
فارس، خشکسالی واژه ای است که برای مردم 
استان خراسان جنوبی بیگانه نبوده و بیش از دو 
می کنند. نرم  دست وپنجه  آن  با  که  است  دهه 

سونامی خشکسالی آن چنان به جان این استان 
باغ و درختان، چشمه و  از  افتاده که هیچ چیز 
از آسیب آن در  قنات و موجودات دارای حیات 
امان نمانده اند. اکنون پس از سپری شدن دو دهه 
تا جایی پیش  آن  پیامدهای  و  آثار  خشکسالی، 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  که  است  رفته 
خراسان جنوبی در سال 95 اعالم کرد، 50 درصد 

روستاهای خراسان جنوبی خالی از سکنه شده اند.

سیالبی به بی رحمی خشکسالی!

 20 خشکسالی  وجود  با  ناباوری  کمال  در  اما 
سیل آسای  و  غیرمنتظره  بارندگی های  ساله، 
رفت  که  پیش  آنجا  تا  اخیر  هفته های  بهاری 
بالی جان اهالی برخی روستاهای خراسان جنوبی 
را در عرض  نداشتند  و  آنچه داشتند  شده و هر 
در  چاه  زرد  روستای  برد.  آب  زیر  ساعت  چند 
شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی یکی از مناطقی 
در 25  بارندگی ها  این  از  ناشی  سیالب  که  بود 
اردیبهشت ماه بیشترین خسارت را به زیرساخت ها 
و منازل اهالی آن وارد کرد، همین مسئله باعث 
این  سیل زده  روستاهای  از  یکی  راهی  تا  شد 
منطقه شده و از نزدیک عمق فاجعه را دریابیم. 

رخ زرد “چاه زرد” یک هفته پس از سیل

چاه زرد یا حاجی آباد حقداد روستایی در دهستان 
زیرکوه  شهرستان  مرکزی  بخش  پترگان 
مقصدمان شد. در یکی از روزهای ماه مبارک 
رمضان و پس از اقامه نماز ظهر، فارغ از هیچ 
امکانات امدادی برای ثبت واقعه ای که خبر از 
درد و رنج بی انتهای مردم زحمتکش دیارمان 
به  کیلومتری   250 سفری  راهی  می دهد،  را 
مقصد روستای چاه زرد می شویم. هجوم گل و 
الی به وسط جاده ورودی روستا، از یک جاده 
بود که  آورده  به وجود  ناهموار  راهی  آسفالته، 

رفت وآمد را سخت و طاقت فرسا کرده است.

سکوت چاه  زرد اندوه را فریاد می زند

تنها چند روز پس از وقوع سیل، سکوت حاکم بر 
روستا اندوه اهالی آن را فریاد می زند، اما لبخند 
دختربچه ای که اولین استقبال کننده ما محسوب 
می شود، حکایت از آن دارد که زندگی در این روستا 

همچنان جاری است.

چاه  زرد همچنان در انتظار 
تدبیرمسئولین

سکوت  آن  از  ناشی  صدای  و  خودرو  حرکت 
تا  باعث می شود  و  در هم می شکند  را  روستا 
اهالی روستا حضور ما را متوجه شده و با اینکه 
و  سخت  بسیار  برایشان  خانه  حیاط  از  عبور 
طاقت فرسا است، به بیرون سرازیر شوند؛ گویی 
همه  آنها آمدن مسئوالن را به انتظار نشسته اند 
و  به  سختی ها  و  نشسته  آنها  دل  درد  پای  تا 
بی توجهی هایی که به آنها شده است، گوش فرا 
دهند. ویرانی سیل در برخی از مناطق به گونه ای 
است که دیگر امکان هیچ ترددی وجود ندارد 
و باید همانند اهالی روستا از جمله پسربچه ای 
گل والی  در  پای  نداشت  پا  به  کفشی  که 
پیرمرد  کرد.  و ضبط  ثبت  را  وقایع  و  گذاشته 
وضعیت  اندوه  چهره اش  که  دوران دیده ای 
لحظاتی  می داد،  نشان  را  روستا  روزهای  این 

بین  از  به  اشاره  با  و  نشست  گفتگو  به  ما  با 
رفتن زندگی اش در سیل، نسبت به عدم توجه 
مسئوالن به این روستا زبان به شکوه گشود.

مادر چاه زردی:
 از نان و غذا بی بهره ایم

مادر فداکار چاه زردی نیز می گوید:تمام زندگی ام 
این  اما  هستم،  فرزند   8 دارای  و  برده  آب  را 
روزها شرمنده آنها شده ام، زیرا از وجود نان و 
غذا بی بهره ام و دیگران لطف کرده و مایحتاج 

زندگی  ما را تأمین می کنند.

جهیزیه ای که طعمه سیالب شد

وی ما را به گوشه دیگری از خانه خود برد و 
جهیزیه درهم  شکسته و زیر آب رفته دخترش 
را که در خانه پر از گل و الی قرار داشت، به 
ما نشان داد و از اینکه نتوانسته بود، اقدامی در 
شرمسار  دهد،  انجام  آنها  آوردن  بیرون  جهت 
بود و با ناامیدی به آنها می نگریست. دیوارهای 
فروریخته، فرش های پهن شده بر روی لبه های 
دیوار و لوازمی که دیگر امکان استفاده از آنها 
وجود نداشت و در کناری جمع آوری شده بودند، 
دیگر تصاویری بود که رنج ناشی از مشکالت 

پیش آمده را به خوبی به تصویر می کشید.

تنها هالل احمر و بسیج
 به دادمان رسیدند

بی اعتنایی  که  روستا  ساکن  جوانان  از  یکی 
مسئولین به وضعیت اسفناک روستا امانش را 
بریده بود، در گفتگو با ما لب به سخن گشود و 
گفت: چندین روز است که از وقوع سیل گذشته 
و با وجود اینکه سه خانوار در این اتاق زندگی 
می کنند، امدادرسانی مطلوبی صورت نگرفته و 
مسئوالن مرتبط برای رسیدگی به اوضاع مردم 
وارد منطقه نشده اند، تنها بچه های هالل احمر 
و بسیج بودند که از روز اول به دادمان رسیده 

و کمک حال مان هستند. 

برخی تنها برای عکس گرفتن
 به اینجا می آیند

اینکه خود و دام هایمان  با وجود  داد:  ادامه  وی 
از  برخی  اما  نخورده ایم،  است که چیزی  مدتی 
افراد تنها به عکس گرفتن از مصیبت های اهالی 
کفایت می کنند و در فضای مجازی به اشتراک 
می گذارند. این جوان چاه زردی با اشاره به اینکه 
نمی دانم مسئولین چه فکری با خود می کنند، ادامه 
داد: خواهشمندیم در کنار دعواهای سیاسی کمی 
هم به فکر مردم باشند. وی با بیان اینکه متأسفانه 

صدایمان به جایی نمی رسد، عنوان کرد: تا چه 
زمان این بی اعتنایی ها باید ادامه داشته باشد و 
از کمک های مسئوالن خبری نشود، خانواده هایی 
هستند که به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت آنها، 

دچار مشقت های فراوان شده اند.

اهالی روستا از وضعیت نامناسب 
بهداشتی رنج می برند

روستا  اهالی  کلیه  اینکه  به  اشاره  ضمن  وی 
می برند،  رنج  بهداشتی  نامناسب  وضعیت  از 
خاطرنشان کرد: با وجود اینکه به  تمامی ادارات 

زنگ  زده ام اما هیچ رئیس و مدیری به دادمان 
نرسیده است و از حال و روزمان خبری ندارد.

ناالن از سرمای شبانه

وسیله  نبود  و  شبانه  سرمای  از  که  پیرمردی 
گرمایشی ناالن بود، با نشان دادن کوپن نفت 
خود از ویران شدن زندگی اش توسط سیل گفت 
اوضاع  به  رسیدگی  و  بیشتر  توجه  خواستار  و 
معیشتی خانواده اش شد. پای درد و دل پیرزن 
نیز نشستیم  نداشت  راه رفتن  نای  دیگری که 
که گفت: سه روز است که چیزی نخورده ایم، 
دام هایمان تلف شده و تمامی وسایل برقی مان 
سوخته است و هیچ مسئولی به دادمان نمی رسد.

 هیچ کمکی از سوی مسئوالن در 
پشتیبانی غذایی شاهد نبوده ایم

پیرمرد دیگری که در نزدیکی ما حضور داشت نیز 
هم صدای با دیگر اهالی روستا گفت: زندگی خود 
و پسرم که داماد شده بود، به طور کامل از بین 
رفته اما در طول این چند روز که از وقوع سیل 
می گذرد، هیچ کمکی از سوی مسئوالن دولتی 
از نظر پشتیبانی غذایی شاهد نبوده ایم و تنها چند 
لودر و بلدوزر برای هموار کردن جاده و ساختن 
سد بند خاکی در روستا خدمت رسانی می کنند که 

آنان نان و غذا برای ما و دام هایمان نمی شوند.

خراب شدن سدهای خاکی باالدست؛
عامل ایجاد سیالب

خاکی  سدهای  شدن  خراب  داد:  ادامه  وی 
سیل  این  آمدن  وجود  به  باعث  باالیروستا 
استحکام  از  سدها  این  اگر  که  است  گشته 
هیچ وقت  شاید  بودند  برخوردار  بیشتری 
اهالی  با  نبودیم.گفتگو  سیلی  چنین  شاهد 
روستا و گوش فرادادن به سخنان این مردم 
ساعت ها  اما  داشت  ادامه  همچنان  رنج دیده 
سوز  با  تنها  که  گذشت  به سرعت  آن چنان 
و  آمدیم  خود  به  خورشید  غروب  و  سرما 

آماده برگشت شدیم. کم کم 

 آنچه چاه زردی ها گفتند...

نسیم خنکی که در غروب خورشید بر چهره ما 
می خورد، غم و ناله اهالی را در گوش مان زمزمه 
برای  چیزی  شده اند،  تلف  دام هایمان  می کرد: 
خوردن نداریم، جهیزیه دخترم از بین رفته است، 
نابود شده اند، سقفی  مان  فرش های دست باف 
برای زندگی نداریم، بچه هایمان مریض شده اند، 
وسیله ای برای رفتن به شهر نداریم و... با تمام 
این وجود، تلف شدن دام ها، عدم رسیدگی به 
لوازم  و  خوراکی  مواد  نبود  بهداشتی،  وضعیت 
زمین های  درصدی   100 نابودی  گرمایشی، 

به زبان  اهالی  اغلب  بود که  کشاورزی، نکاتی 
امروزشان  از  بهتر  فردایی  آرزوی  در  و  آوردند 
بودند.تنها لحظه ای که می توان در انتها به آن 
اگرچه  که  بود  کودکانی  تجمع  نیز  کرد  اشاره 
دچار سیل شده بودند اما لبخندشان همچنان بر 
لب هایشان نقش بسته بود و تمامی سختی ها را 

به فراموشی سپرده بودند.
آنچه بدیهی است این است که مدیریت بحران 
در خراسان جنوبی خود در بحران به سر می برد، 
به موقع  و  بهتر  مورد خاص  این  در  اگر  چراکه 
شاهد  دیگر  شاید  می شد،  عمل  میدان  وارد 
رنج آور  مشکالت  از  دردناکی  تصاویر  چنین 

هم استانی های خود نمی بودیم.

 سیلی  “سیل” بر رخ زرد “چاه زرد” 
 تنها هالل احمر و بسیج به دادمان رسیدند

وقتی مدیریت بحران، بحران زده می شود
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 اختصاص 100 میلیون دالر برای تولید 2 واکسن در کشور 
رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: 100 میلیون دالر از محل صندوق ذخیره ارزی در بودجه سال جاری با موافقت مقام معظم رهبری و تصویب 
مجلس، برای ایجاد زیر ساخت های الزم در تولید 2 واکسن ضروری کشور اختصاص یافت. بیگلری افزود: با این بودجه 2 واکسن پنومنوک )عامل 
عفونت های تنفسی( و واکسن روتا ویروس )اسهال کودکان( توسط محققان و پژوهشگران انستیتو پاستور ایران تولید خواهد شد. 

یکشنبه * 6 خرداد 1397 * شماره 4078

شهدای استان

شهید ابراهیم حبیبی

توابع  از  برکوک  روستای  در  ابراهیم حبیبی  شهید 
شهرستان قائنات در خانواده مذهبی به دنیا آمد. دوران 
ابتدایی را در زادگاهش سپری و در سال 1356جهت 
تحصیل علوم دینی عازم بیرجند شد. شهید بزرگوار 
پس از دو سال اقامت در بیرجند در مبارزات انقالب 

اسالمی شرکت و با عضویت در کمیته انقالب عازم 
مشهد مقدس گردید و در مدرسه علمیه امام محمد 
باقر)ع( به فراگیری علوم اسالمی مشغول شد که پس 
از دو سال درمشهد و تحصیل علوم دینی و همزمان با 
جنگ هشت سال دفاع مقدس پس از گذراندن دوره 
های آموزش نظامی عازم جبهه حق علیه باطل شد و 
سرانجام در تاریخ 1361/1/2 در عملیات فتح المبین 
به فیض شهادت نائل آمد. فرازی از وصیتنامه: درود 
بر رهبر کبیر انقالب و تمام خدمتگزاران جمهوری 
اسالمی ایران و درود فراوان بر تمام شهیدان گلگون 
کفن ایران و اسالم و به خصوص شهید مظلوم بهشتی 
و 72 تن و سالم بر تمام رزمندگان در جبهه های حق 
علیه باطل و سالم بر تمام ملت مسلمان ایران و آزاده 
جهان و سالم بر تمام حق گویان. زنده باد اسالم.

ناصر ملک مطیعی دارفانی را 
وداع گفت

ناصر ملک مطیعی، بازیگر پیشکسوت سینما پس از 
مدتها بیماری به علت نارسایی قلبی دارفانی را وداع 
گفت. وی متولد 1309 بود. وی دیپلم رشته تربیت 
بدنی از دانشسرای عالی تهران گرفت و قبل از آن که 
به سینما راه یابد، معلم ورزش دبستان های تهران بود. 
به فعالیت در تئاتر )از 1335( و دوبله فیلم )133۸( نیز 
پرداخت و در آثار زیادی ایفای نقش کرد. وی همچنین 
در سال 1392 در فیلم سینمایی نقش نگار بازی کرد.

شباهت  به  محبوبترین خواننده 
جهان مسیر زندگی ام را عوض کرد

حسام نواب صفوي، بازیگر سینما گفت: اعتراف مي 
کنم شباهت به معروفترین و محبوبترین خواننده 
جهان )الویس پریسلي( مسیر زندگي من را عوض 
کرد. فقط نخواستم در ایران فقط شبیه الویس باشم 
براي همین سال ها درس خواندم و نزدیک به 3۸ 
نقش بازي کردم و بعد از لیسانس کارگرداني سینما و 
نوازندگي حرفه اي ساز پیانو رشته حقوق را ادامه دادم.

علمی

 10 در  جعفر،  فرزند  رضواني  محمداسماعيل 
ارديبهشت 1300 در قرية خراشاد )24 كيلومتري 
شمال بيرجند( به دنيا آمد. درخانواده اي روحاني ديده 
به جهان گشود. اجداد و نياكان پدری وی، عبارت 
بودند از شيخ جعفر، آخوند مال محمد علي، آخوند 
مال اسماعيل و سركار آقا از علمای منطقه خراسان 
در عهد صفويه نسل اندر نسل در امور ديني و علمي 

منطقه قهستان از سرآمدان روزگار بودند. 
مادرش فاطمه نام داشت و جد مادري اش مالحسن یزدی 
بود. دکتر رضواني در 6 سالگي توسط پدر به یکي از مکتب 
خانه هاي محلي سپرده شد که در آن به فراگیري قرآن 
مجید و علوم مقدماتي بپردازد: هشت ساله بود که خواندن 
قرآن را تمام کرد و به بیرجند رفت. پس از آنکه تحصیالت 
خود را به پایان رساند به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و 
به کار تدریس در مدارس بیرجند پرداخت. در سن هشت 
سالگي پدر خانواده، وی را نزد یکي از اقوام در بیرجند فرستاد 
روحاني  با  آن  مدیریت  که  شوکتیه  مدرسه طالب  در  تا 
بسیار نامدار آن منطقه یعني مرحوم آقا شیخ محمد رضا 
سرچاهي بود، مشغول به تحصیل شود. مرحوم سرچاهي، 
محمد اسماعیل را به یکي از شاگردان برجسته اش سپرد 
الصبیان (  او آموخت )نصاب  به  او نخستین کتابي که  و 
ابونصر فراهي بود. مدتي از این موضوع گذشت تا اینکه در 
پي تاسیس به سبک جدید،تحت عنوان )تدین( با مدیریت 
مرحوم فاضلي مسیر زندگي استاد به کلي تغییر کرد. به 
هر صورت استاد عالوه بر فراگیری علوم مقدماتي حوزه 
و یادگیري کتبي همچون نصاب، امثله و شرح امثله علوم 
متداول و جدید را نیز فراگرفت. وي در سال 1322 با اخذ 
مدرک دیپلم از دبیرستان فارغ التحصیل شد. استاد رضواني 
بعد از مدتي اقامت در بیرجند به تهران منتقل گردید و ضمن 
تدریس در دبیرستان فرخي توانست در سال 1322 در رشته 
تاریخ و جغرافیا دانشسراي عالي و سپس امور تربیتي وارد 
شود. وی در سال 1335 مقطع کارشناسي ارشد را نیز سپري 
نمود و سرانجام در سال 1342 موفق به دریافت درجه دکترا 
رشته تاریخ از دانشگاه تهران گردیدد. رضواني بعد از آنکه 
به تهران آمد به تحصیالت خود ادامه داد و توانست دورة 
لیسانس، فوق لیسانس و دکترا را طي کند. وي مدت ها در 
دانشگاه ملي و دانشگاه تهران به تدریس مشغول بود و پس 
از آنکه در سال 135۸ بازنشسته شد ، تا پایان عمر به تحقیق 
و پژوهش در زمینة تاریخ ایران پرداخت. محمد اسماعیل 
رضواني سرانجام در 5 فروردین 1375 در تهران فوت نمود. 

خاطرات و وقايع تحصيل: 
استاد رضواني از زمان تحصیل خود در مدرسه شوکتیه چنین 
تعریف مي کند : “ این مدرسه نزدیک مدرسه طالب بود 
که من در آنجا درس مي خواندم و چون شیوه آنجا خوب 
نبود به من خیلي سخت مي گذشت.صبح اول وقت باید مي 
 رفتیم از استاد درس مي گرفتیم و یک ربع، نیم ساعت بعد، 
مي آمدیم جلوي اتاق استاد چهار زانو مي نشستیم و شروع 
به خواندن مي کردیم و اصال حق بازي و جست و خیز 
نداشتیم و این در حالي که در مدرسه تدین بچه ها توپ 
بازي مي کردند و رفتن به آنجا و بازي کردن با توپ براي 

من آرزوي بزرگي شده بود. اما از آنجا که مدرسه شوکتیه 
کامال جا افتاده بود و از نظر تعلیم هم موفق بود،مردم بچه 
هایشان را به دبستان تدین نمي فرستادند.مدیر دبستان تدین 
روحاني شریفي بود به نام آقاي فاضلي که بنده خیلي به 
ایشان عالقه دارم.او با استادان مدرسه طالب هم آشنا بود 
و هفته اي یکي دو بار به آنجا مي آمد و با طلبه ها گفت و 
گو و شوخي مي کرد. یک روز به مدرسه  آمده بود از من 
نامم را پرسید و من خودم را معرفي  کردم. او که پدرم را مي 
شناخت گفت: بیا برویم مدرسه ما و من هم که خیلي دلم 
مي خواست بي درنگ همراه ایشان رفتم. او مرا به مدرسه 
برد و در آنجا از من امتحان گرفت و بعد مرا به کالس دوم 
فرستاد. تا مدت ها به پدرم در این مورد چیزي نگفتم ولي 
بعد که متوجه شد چون مدتي گذشته بود فقط به گفتن این 

جمله اکتفا کرد که: الخیر في ما وقع  
فعاليت هاي ضمن تحصيل: 

استاد رضواني پس از گرفتن دیپلم بالفاصله به خدمت وزارت 
فرهنگ درآمد و به سمت مدیر دبستان محل خود،خراشاد، 
منصوب شد. بعد از سه سال،بیرجند به دبیر احتیاج پیدا کرد و 
تصمیم گرفته شد که از دیپلمه هاي باسواد استفاده کنند ، لذا 
وي را به دبیرستان شوکتیه بیرجند فرستادند . استاد سه سال 
در آنجا ماند تا اینکه به فکر ادامه تحصیل افتاد.  بدین خاطر 
تقاضاي انتقال به تهران را کرد که با انتقال او موافقت شد . 
استاد در تهران ضمن ارتقای سطح علمي و ادامه تحصیل در 
دبیرستان فرخي تدریس مي نمود که با اخذ درجه دکترا در 
 دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ،تربیت معلم ، شهید بهشتي ،
دانشگاه الزهرا )س( ،تربیت مدرس و بنیاد فرهنگ و دانشگاه 

آزاداسالمي ساعاتي را به تدریس مشغول بود.
استادان و مربيان: 

طي  و  دانشگاه  در  تحصیل  از  قبل  استاد  که  فرزانگاني 
تحصیل در دانشگاه از آنان بهره برده بود عبارتند از: آقا شیخ 
محمدرضا سرچاهي، مرحوم فاضلي، مرحوم سید عبدالحسین 
آیتي، مرحوم تهامي، سید محمد فرزان بیرجندي، دکتر بینا، 
دکتر  پورداود،  ابراهیم  شمیم،  اصغر  فلسفي،علي  نصرا... 

گنجي، سعید نفیسي، عباس اقبال و دکتر بهمنش
وقايع ميانسالي: 

یکي از خاطرات استاد رضواني مربوط به تحصیل در مرحله 
دکترا و رساله مربوط به این دوره بود که تحول عظیمي در 
وي به وجود آورد. او در این باره چنین مي گوید:  ” موضوع 
تز من درباره علل انقالب مشروطیت بود که این موضوع در 
وضع من خیلي اثر گذاشت. استاد راهنماي من،شخصي بود 
سختگیر به نام دکتر بینا و بنده موظف بودم هر هفته صبح 
جمعه ساعت ۸ به منزل ایشان بروم. یک روز ایشان به من 
گفتند تو اگر مي خواهي علل انقالب مشروطیت را بنویسي 
باید جراید آن دوره را مطالعه کني که این حرف خیلي مرا 
مایوس کرد، چون فکر مي کردم پیدا کردن روزنامه هایي 
که 70 سا ل قبل منتشر مي شده، امکان ندارد ولي وقتي 
به بازار رفتم، دیدم بسیاري از آنها پیدا مي شود. اولین خرید 
من هم یک سال روزنامه )اختر( بود به بهاي 20 تومان 
و بعد )صوراسرافیل ( را خریدم  و خالصه طوري شد که 
موضوع تز را فراموش کردم و شروع کردم به خرید و مطالعه 
روزنامه هاي آن دوره و باالخره ضمن اینکه تزم را با موفقیت 
گذراندم، صاحب مجموعه اي ارزشمند - هر چند ناقص-  از 

جراید دوره قاجار شدم.
مشاغل و سمت هاي مورد تصدي: 

 1322 سال  در  دیپلم  مدرک  اخذ  از  پس  رضواني  دکتر 
به خدمت وزارت فرهنگ در آمد و مدیر دبستان زادگاه 
تدریس،  و  تحقیق  ها  سال  خالل  در  وی  شد.  خویش 
جمله  از  پرداخت.  اجرایي  کارهای  به  نیز  صباحي  چند 
تهران  متوسطه  تعلیمات  بازرسي  رئیس  سال  سه  مدت 
مسئول  نیز  و  تهران  استان  فرهنگ  بازرسي  معاون  و 
امتحانات نهایي دبیرستان هاي استان مرکزي  برگزاري 
شد. وی همچنین مدت دو سال به اداره دبیرخانه دانشگاه 
در  نیز  سال   3 و   پرداخت  بهشتي(  )شهید  ایران  ملي 
تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  آموزشي  معاونت  سمت 
اجرایي  هاي  فعالیت  رضواني  استاد  شد.  کار  به  مشغول 
را به این انگیزه پذیرفت که معتقد بود هر استاد و یا هر 
ي  ها  مسئولیت  پذیرفتن  با  صباحي  چند  باید  تحقیقي 
اجرایي، با جامعه و رازهاي درون آن و بند و بست هاي 
است  نیرنگ هایي که در جامعه در جریان  و  پیوندها  و 
آشنا شود، در آن صورت است که در تحقیقات علمي و 
تر روشن  هاي  اندیشه  و  بارزتر  فکری  تدریس،   کرسي 

دنیاي  بود  معتقد  او  داشت.  خواهد  مفیدتري  وجودي  و 
است  تکاپو  در  آن  در  جامعه  که  واقعي  دنیاي  با  کتاب 
متفاوت است و تحقق باید با هر دو دنیا عمیقا آشنا شود. 
از جمله مسئولیت هاي علمي او، مشاور عالي پژوهشکده 
و  پژوهش  موسسه  مشاور  ایران،  ملي  سازمان  اسناد 
مطالعات فرهنگي ،مدیریت گروه تاریخ بنیاد دایره المعارف 
اسالمي ،عضویت در شوراها و هیئت هاي مختلف از جمله 
شوراي میراث مکتوب کتابخانه ملي ایران و هیئت داوران 

جشنواره مطبوعات )دوره اول و دوم( بود.
ساير فعاليت ها و برنامه هاي روزمره: 

دکتر رضواني عالوه برکار تدریس و سمت هایي نیز داشته 
است. با مطبوعات زمان خود همکار ي مي نمود که از جمله 
)وقایع اتفاقیه(، ایران، دانش، مدرسه دارلفنون تبریز، روزنامه 
ایران،  کشور  سالنامه  کتاب،کیهان،  راهنماي  یغما،  ملتي، 

 دانشکده ادبیات، بررسي هاي تاریخي،تاریخ و فرهنگ ایران ،
تحقیقات روزنامه نگاري ،جامعه نوین ،تاریخ ،آینده ،خواندني 
پیام  قرن،کلک،  هاي  خواندني  دریا،  و  تاریخي،بندر  هاي 
کتابخانه، گنجینه اسناد، تحصیل، تاریخ معاصر ایران،کیهان 
در  همچنین  او  باشد.  مي  اسالمي  تحقیقات  و  فرهنگي 
چندین همایش و کنگره در داخل و خارج از ایران -کنگره 
هایي در چین، تایلند، انگلستان، پاکستان، ترکیه و شرکت 

کرد.
زمان و علت فوت: 

استاد رضواني در 5 فروردین 1375 همزمان با فرا رسیدن 
بهار بر اثر بیماري سرطان، پاي از سراي گذار برکشید و  

نفس گرم او رو به سردي و خاموشي گردید. 
آثار و تاليفات:

تنوع تألیفات و مقاالت استاد رضوانی زیاد است که تنها به 
ذکر اهم تألیفات بسنده می شود:

1ـ زمیني که روي آن زندگي مي کنیم 
2ـ انقالب مشروطیت ایران

3ـ اعالن ها و اعالمیه هاي دوره قاجار
4ـ  تبلیغات نامه تنسر با همکاري مجتبي مینوي

5ـ   تصحیح تاریخ منتظم ناصري  در سه جلد
 6ـ سفرنامة ظهیرالدوله ) همراه مظفرالدین شاه به فرنگستان (
7ـ روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان 
در  شایانی  خدمات  حیات  دوران  در  رضوانی  دکتر 
و  داد  انجام  نگاران  روزنامه   مطبوعاتی  دانش  ارتقای 
نگارش  به  خود  عمر  سال های  واپسین  تا   4۸ سال  از 
جزوه  های درسی تاریخ مطبوعات ایران )مؤسسه عالی 
نشریاتی  با  و  گماشت  همت   )134۸ ارتباطات  علوم 
چون آینده، راهنمای کتاب، بررسی  های تاریخی، یغما، 
گنجینه اسناد، مجله دانشکده ادبیات، کیهان فرهنگی، 
بر  نیز  ای  مقدمه   و  کرد  می  همکاری  دریا  و  بندر 
بسیاری از آثار چون شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران, 
پژوهش هاشم حجازی  فر، لوایح شیخ فضل  ا... نوری، 
نوشت. کرمان  مطبوعات  تاریخ  ایران،  تاریخ  نشر 

دکتر محمد  اسماعیل رضوانی »پدر تاریخ معاصر ایران«  فرزند خراشاد
عاليه پيشه ور

سینما و تلویزیون

عکس: آرشیو

اولین فضانورد کشور مالزی دکتر شیخ مظفر 
مشکور نام داشت و در واقع نهمین فضانورد 
مسلمانی بود که در سال 2007 میالدی به فضا 
رفت اما سفر او با ماه رمضان مصادف شد. با 
اینکه به وی اجازه داده شده بود که روزه نگیرد، 
را  روزه هایش  تمام  فضا  در  که  موفق شد  او 
بگیرد و به اولین فضانورد روزه دار جهان تبدیل 
شود. شیخ مظفر شکور یکی از سه فضانوردی 
بود که در روز 1۸ مهر سال 13۸۸ از پایگاه 
فضایی بایکونور قزاقستان به مقصد ایستگاه 
آنجایی  از  و  نمود  پرواز  المللی  بین  فضایی 
رمضان  ماه  در  که  بود  مسلمانی  اولین  که 
اشتباه  به  زمان  آن  در  می کرد،  سفر  فضا  به 
اولین فضانورد مسلمان لقب گرفت. در حالی 
ایران  کشورهای  از  مسلمانانی  او  از  قبل  که 
)انوشه انصاری(، عربستان )سلطان بن سلمان 
بن عبدالعزیز آل سعود(، افغانستان )عبداالحد 
مومند(، سوریه )محمد فارض( و... به فضا رفته 
فضانوردی  نهمین  او  ترتیب،  این  به  بودند. 
به شمار می رفت. وزیر علوم مالزی  مسلمان 
پیش از سفر اولین فضانورد مالزی به او خاطر 
نشان کرده بود که هیچ اجباری برای روزه ی 
گرفتن حین سفر فضایی وجود ندارد اما مشکور 
اعالم کرده بود از آنجایی که مسلمان خوبیست، 
امیدوار است که بتواند سه روز از ماموریت ده 
روزه ی خود در فضا را که مصادف با ماه رمضان 
بود، روزه بگیرد. در آن زمان برخی کارشناسان 
و  ندادند  نشان  خوبی  واکنش  مسئله  این  به 
اصلی  اولویت  را  علمی  آزمایش های  انجام 
عنوان کردند اما این دکتر سعی کرد تا روزه 
گرفتن مشکلی در انجام وظایف و آزمایش های 
وی ایجاد نکند. مشکل دیگری هم در انجام 
جهان  روزه دار  فضانورد  اولین  دینی  وظایف 
وجود داشت. به علت نبود جاذبه او قادر نبود 
یا  ایستاده  قبله  به سمت  روزانه ،  نماز  هنگام 
روی زمین زانو بزند. به دلیل همین دشواری 
مالزی،  کشور  اسالمی  علمای  که  بود  ها 
عنوان  با  کتابی  فضا،  به  شکور  سفر  از  قبل 
»راهنمای مسلمانان در فضا« منتشر کردند.

اولین فضانورد روزه دار 
جهان که بود؟

شرط اصلی خدمات در دوره گارانتی، انجام سرویس های دوره ای منظم می باشد
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چشمه

در باغی چشمه ای بود و دیوارهای بلند گرداگرد آن باغ، 
تشنه ای دردمند باالی دیوار با حسرت به آب نگاه می کرد. 
ناگهان خشتی از دیوار کند و در چشمه افکند. صدای آب 

مثل صدای یار شیرین و زیبا به گوشش آمد. 
مرد آنقدر از صدای آب لذت می برد که تند تند خشت ها 
چرا  های،  زد:  فریاد  می افکند.آب  آب  در  و  می کند  را 
خشت می زنی؟ از این خشت زدن بر من چه فایده ای 
می بری؟تشنه گفت: ای آب شیرین! در این کار دو فایده 
است. اول اینکه شنیدن صدای آب برای تشنه مثل شنیدن 
صدای موسیقی ُرباب است. نوای آن حیات بخش است، 
مرده را زنده می کند. مثل صدای رعد و برق بهاری برای 
باغ سبزه و سنبل می آورد. صدای آب مثل هدیه برای فقیر 
است. پیام آزادی برای زندانی است، بوی یوسف لطیف و 
زیباست که از پیراهِن یوسف به پدرش یعقوب می رسید 
.فایده دوم اینکه: من هر خشتی که برکنم به آب شیرین 
نزدیکتر می شوم، دیوار کوتاهتر می شود. خم شدن و سجده 
در برابر خدا، مثل کندن خشت است. هر بار که خشتی از 
غرور خود بکنی، دیوار غرور تو کوتاهتر می شود و به آب 
حیات و حقیقت نزدیکتر می شوی. هر که تشنه تر باشد 
تندتر خشت ها را می کند. هر که آواز آب را عاشق تر باشد. 

خشت های بزرگتری برمی دارد.

ما همه می خواهیم به یکدیگر کمک کنیم. نوع 
بشر این گونه است. ما می خواهیم به وسیله شادی 

یکدیگر زندگی کنیم، نه غم و غصه یکدیگر.

شکست خوردن در نقطه ای از زندگیت
 غیر قابل اجتناب است، ولی تسلیم شدن

 غیر قابل بخشش است

 ماه رمضان و سفره افطاری
هنگام سحر،َ نَفسَ نَفس ، بیداری
از روزه اگر همینَ قَدر می فهمی

مصداق ریاضت است و خود آزاری!

عقل خیلی زیاد شاید دیوانگی باشد و دیوانگی تر
 از همه چیز، این است که زندگی را آنطور که 

هست ببینیم و نه آنطور که باید باشد.

خدایا دوست گردان بمن در این روز نیکی
 را و نـاپسند بدار در این روز فسق ونافرمانی 
را وحرام کن بر من در آن خشم وسوزندگی

 را به یاریت ای دادرس داد خواهان.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز یازدهم ماه رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیات روز  

در حقیقت ما آنچه را که بر زمین است زیوری برای آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم 
که کدام یك از ایشان نیکوکارترند. سوره کهف/ آیه 7

حدیث روز  

کسی که روزه او را از غذاهای مورد عالقه اش باز دارد بر خداست که به او از غذاهای بهشتی بخورانند و از شراب های بهشتی به او 
بنوشاند. حضرت محمد )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی

ترسازرهاشدگی
برخی از افراد از ترس رها شدن و تنها ماندن به شریك 
برایتان  موضوع  این  شاید  می کنند.  خیانت  زندگی شان 
عجیب باشد. اما گاهی ترس از تنها ماندن در یك رابطه 
آن چنان عمیق است که فرد را تشویق می کند تا خارج از 
رابطه اش به دنبال پناهگاهی باشد تا اگر این اتفاق برایش 
افتاد، بتواند با آن کنار بیاید. در این متن نگاه عمیق تری به 
علت ها و پیامدهای ترس از رها شدگی و راه  های غلبه بر 
این ترس بیان شده است. این موضوع برای داشتن رابطه ای 

سالم بسیار اهمیت دارد.  
ترس از رها شدگی چیست ؟ 

پارامتری  دو  نفس  به  اعتماد  و عدم  ماندن  تنها  از  ترس 
هستند که احتمال خیانت در یك رابطه عاطفی را افزایش 
می دهند. زندگی با چنین ترسی همواره منجر به یك رابطه 
ناسالم می شود. طرف مقابل رابطه باید با خیانت کنار بیاید 
و خود فرد نیز همواره با عذاب وجدان زندگی می کند. در 
عین حال مدیریت و نگهداری دو رابطه استرس زا و ناسالم 
است. این رابطه همواره در معرض خطر، دروغ و ترس است. 

  عالئم را بشناسید 
کسی که دچار ترس از رهاشدگی است، رفتارهای خاصی 
رابطه  برای  رفتارها  این  از  بسیاری  می دهد.  بروز  خود  از 
خطرناک هستند. پس برای داشتن یك رابطه سالم بسیار 
مهم است که این مشکل شناسایی شود و هر دو طرف 
برطرف کردن مشکل  در  مناسب سعی  مواجهه  با  رابطه 

داشته باشند.  معموال کسی که دچار ترس از رهاشدگیست با 
احساس شدید حسادت درگیر است. او افراد جنس مخالف 
را تهدیدی برای رابطه خود می داند و به رابطه اش به شکل 
اغراق آمیزی اهمیت می دهد. او ترس از رها شدن را مطرح 
می کند و از طرف مقابل انتظار دارد تا دائما در ارتباط نزدیك 
با او باشد. این فرد نمی تواند به راحتی اعتماد کند و بیشتر 
به نکات منفی همسرش توجه دارد. چنین فردی از تنهایی 
می ترسد و نمی تواند با تنهایی کنار بیاید. او ارزشی برای 
شریك  تفریح  و  نیست  قایل  دیگران  خصوصی  حریم 
عاطفی اش با دیگران را تاب نمی آورد. ترس از رها شدن با 
احساس بی ارزشی همراه است. کسی که دچار چنین ترسی 
است خود را الیق عشق نمی داند و اعتماد به نفس به شدت 
پایینی دارد. همچنین او در ایجاد رابطه بسیار عجول است 
چون گمان می کند اگر همه چیز به سرعت پیش نرود طرف 

مقابل او را ترک خواهد کرد.  
با ترس مقابله کنید 

بسیاری از مبتالیان به این نوع ترس بیمارگونه در زندگی 
 شخصی خود تجربه تنها ماندن و رها شدن را داشته اند. 
آغاز  را  رابطه  با ترس یك  آنها  دلیل است که  به همین 
می کنند. این ترس ممکن است ریشه در رابطه های پیشین 
را در  این ترس  باید علت اصلی  اما معموال  باشد،  داشته 
فرد مبتال ممکن است در کودکی  کودکی جستجو کرد. 
توسط یکی از والدین یا هر دو رها شده باشد. اگر یکی از 

والدین یا هر دوی آنها در تربیت کودک نقش نداشته باشند 
این احتمال وجود دارد که تاثیر ماندگار آن به شکل ترس از 
رها شدن در بزرگسالی پدیدار شود.  با این حال نکته اساسی 
برای حل این مشکل شناخت و قبول این واقعیت است که 
شما دچار چنین ترسی هستید. اگر این مساله را بپذیرید 
می توانید برای غلبه بر ترس راه کارهایی را به کار ببرید که 

در نهایت شما را وارد یك رابطه سالم عاطفی کند. 
شما الیق دوست داشته شدن هستید 

احساس  ترس  این  به  مبتال  افراد  همه  مشترک  وجه 
بی ارزشی است. این مساله همان طور که گفتیم ریشه در 
کودکی دارد. اگر کسی که برایتان مهم است شما را ترک 
کرده باشد منطق ذهن شما می گوید »اگر مرا دوست داشت 

ترکم نمی کرد؛ البد الیق دوست داشته شدن نیستم.« 
این است که بفهمید  این ترس  بر  اولین قدم برای غلبه 
هیچ کس کامل نیست و همه آدم ها به یك اندازه الیق 
دوست داشته شدن هستند. این به آن معنا نیست که همه 
باید دوستدار شما باشند اما در نهایت شما می توانید یك نفر 
را پیدا کنید که واقعا دوست تان داشته باشد. یادتان باشد 
هویت شما وابسته به رابطه نیست و اگر جدا شدید و تنها 

ماندید باز هم انسانی ارزشمند هستید. 
ترس را بشناسید 

ریشه ترس را پیدا کنید. در این صورت می توانید بر آن غلبه 
کنید. البته ممکن است نتوانید عوامل ترس را از زندگیان 

حذف کنید اما شناخت دالیل آن می تواند به شما کمك کند 
تا بپذیرید که آنها گذشته اند و اغلب غیرواقعی هستند. 

دیگری مسئول نیست 
یادتان باشد شریك عاطفی مسئول احساسات و عواطف 
شما نیست. این شما هستید که باید رفتار کنترل گر خود 
را اصالح کنید بنابراین نباید از دیگری بخواهید تا به شما 

احساس امنیت بدهد. 
ترس ها را با افکار مثبت جایگزین کنید 

فکر کردن با خود بسیار قدرتمند است. با خودتان تمرین 
کنید تا به جای ترس از رابطه به ویژگی های مثبت خودتان 
و رابطه ای که در آن قرار دارید توجه کنید. البته بسیار مهم 
است که ویژگی های مثبت خودتان را هم در نظر بگیرید و 

آنها را برجسته کنید. 
تنها ماندن وحشتناک نیست 

هر آدمی ممکن است به هر دلیلی تنهایی را تجربه کند. تنهایی 
یك مشکل و ضعف نیست. آدم تنها هم به اندازه فردی که 
رابطه دارد، خوب و ارزشمند است. تنهایی یك غول بزرگ 
نیست و شما نباید آن را به یك مساله وحشتناک تبدیل کنید .

دوست پیدا کنید 
اعتماد  باشد  گسترده  تر  دوستی هایتان  دایره  چقدر  هر 
روابط  کنید  سعی  کرد.  خواهید  پیدا  بیشتری  به  نفس 
تنهایی  از  اینصورت  در  دهید.  افزایش  را  خود  اجتماعی 

و رها شدن وحشت نمی کنید. 

جدول کلمات                        

افقي: 1-  از محبت سركه ها ... 
مى شود - محل پيدايش چيزى 
- ظاهرى زشت و نامتناسب دارد 
دادن-  رواج   - چهارپا  لگد   -2
كاالهايى   -  3 آرامش  و  ايمنى 
فرستاده ديگر  كشور  به   كه 

مى شود - ماسك 4-  درياچه اى 
در فارس-  سد رودخانه جاجرود - 
دريا 5 - شماره  شنيدن - رادار -6 
برمال كردن-  ضمير سوم شخص 
جمع - ضمير متكلم وحده 7 - 
چه كسى - آماده كردن - جوال 
لوازم  از   - كوهان  بى  شتر   -8
بهداشت دهان و دندان-  تازه به 
راه افتاده 9 - نقطه شروع - پايه 
 -  10 جعلى  مصدر  نشانه   - ها 
قيمت - مدارك  -ميوه خون ساز 
11-  گلى زيبا  مربوط به زمان 
بيهوده-  و  ياوه  سخن   - گذشته 
مدرسه   - آشغال  مترادف-    12
پليس  مشهورترين   - بزرگساالن 
تلويزيونى فرانسه 13 - شهرى درا 
ستان خوزستان - داراى قدرت و 
سرسراى   -  14 دعوا  در  مهارت 
رسانى   كمك   - ورودى  بزرگ 
 -15 دارى  عرفا  و  قانون  مطابق 

وسيله كاهش فشار گاز-  مثل و 
مانند  يك و دو.

عمودي: 1-  در يكجا گرد آمده 
- همسايه برزيل و ونزوئال - قومى 
ايرانى 2-  درهم پيچيدن - تحفه 
 -  3 بلند  سوسيس  نوعى  ها- 
به   - راننده  احتياطى  بى  حاصل 
زرنگ   - شده  ساييده  يكديگر 
و  زيرك 4- حيله گر-  عجله  و 
تبهكارىايتاليا  سازمان   - تندى 
آش   - شادمان  و  5-  خوشحال 
هفت دانه 6- از القاب اشرافى اروپا 
- ورم - زبانه آتش -7 ازنمازهاى 
داالن  اسب-   بر  سوار   - يوميه 

زيرزمينى-  تلخ 8 - از باشگاههاى 
معتبر فوتبال اسپانيا 9-  صداى 
گوسفند - فشار روحى  -جاويدان، 
  -10 خشك  علف   - هميشگى 
پشتگرمى   - خدا  وجود  منكر- 
در  بندرى   -  11 شده  ويران   -
 -12 نمىشود  پيدا  بلغارستان  
محل تقاطع دو ديوار - مثل اين 
- چند وزير 13-  بدون خطر - از 
اينترنتى  جستجوگر  موتورهاى 
واحدى   -14 سرويس  تاكسى   -
سال  دو  زاويه  گيرى  اندازه  براى 
فلز سرخ  15-  نفس خسته نوعى 

طالق - از ماههاى فرنگى.
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4 راه برای تمرکز روی خواسته های واقعی مان

تعیین بایدها یك امر بسیار دشوار است که ظرافت های 
عنوان  به  را  نکات  و  این سواالت  دارد ،  را  خاص خودش 
راهنمایی برای تمرکز بر خواسته های واقعیتان در نظر بگیرید.

 هر اولویت بندی ای چهار بخش دارد: ضروری و مهم؛ 
ضروری اما نامهم؛ غیرضروری اما مهم؛ غیرضروری و بی 
اهمیت. ما می توانیم از شر کارهای بخش آخر خالص شویم. 
اما به نظر می رسد »ضروری اما نامهم« خودش را بر برنامه 
هایمان غالب می کند در حالی که باید زمانی برای کارهای 

»غیرضروری اما مهم« پیدا کنیم.
فهرستی از نبایدها: گه گاه فهرستی از کارهایی که نباید انجام 
دهید تهیه کنید. همیشه که نباید فهرست مربوط به کارهایی 
باشد که باید انجام دهید. این فهرست دقیقا مشابه فهرست 

کارهایی است که باید انجام دهید.
استفاده از کلمه »باید« را متوقف کن : وقتی به خودت 
می گویی باید این کار را انجام دهم از خودت بپرس واقعا 
چه کاری را باید انجام دهی. تعیین بایدها یك امر بسیار 
دشوار است که ظرافت های خاص خودش را دارد. اگر 
مورد  است  دشوار  برایتان  ها  باید  این  تفکیك  و  تعیین 

آخر را مطالعه کنید.
برای استراحت نیز مثل کار برنامه ریزی کن : در غیر این 
صورت وقت را با پرسه زدن در اینترنت، تماشای تلویزیون و... 
تلف می کنی. اتفاقاتی که قطعا جز تلف کردن وقت، یکی از 
عوامل مخفی ایجاد حس شلوغی ذهنی شماست. قطعا نیازی 

به گوشزد کردن طالیی بودن زمان وجود ندارد.
زیادی  انرژی  و  این که زمان  به جای   : اتفاقی  انتخاب 
برای یافتن ترتیب مناسب انجام دادن کارها صرف کنی... 
کارها را به ترتیب اولویت روی تکه های کاغذ یادداشت 
کن توی کاله بیانداز. کاری که روی برگه ای که از کاله 

خارج شود را انجام بده.

123456789101112131415
انباهیرحبندرا1
مانسیساقایلاو2
نشیاراهللادی3
یدنبباربهررای4
هلهندیکازردنا5
امامنازراتهم6
کونابابانیبو7
ارفارلکهلاپن8
ییرازتنیلنیا9
نبدنوامدومکش10
ایالبراوزبسوم11
تشیامیرنیتمار12
هلوزیاتداشرو13
یوارویشراروما14
ارماهیمانقارن15

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

09158254172

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری 
جهت کار نیازمندیم.

32440137

به مربی و آشپز و خدمه جهت کار 
در مهد کودک نیازمندیم. 

)ترجیحا با سابقه کار(
32433110 -09037291840

به یک نفر همکار خانم آشنا به 
زبان انگلیسی و روابط عمومی 
باال جهت کار در شرکت خدمات 

مسافرتی و گردشگری نیازمندیم. 
32222597 - 09359324591

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

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

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

مغازه خرازی واقع در 
خیابان توحید با کلیه 

امکانات واگذار می شود. 
09305169538

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

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903
در اسرع وقت و تضمینی

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحهخدماتماست

مرکزتخصصیحملونقلاثاثیهمنزل
ولوازماداریباسابقهدرخشان

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702
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ص

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

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

اولینساندویچنیممتری
بیشاز20نوعساندویچ
درخدمتمردم

آدرس:خیابانفردوسی،حدفاصلحافظو
پاسداران،جنبپالک8تلفن:056-31052

09353694511-09353315656

اروغنکنجد
2تا2:30بامدادطبخب
ساعتکار:1

به تعدادی نیسان و ایسوزو جهت پخش مواد 
غذایی نیازمندیم. ساعت تماس 8 صبح
 الی 3 بعدازظهر    09219062341

تگزاس
14:301821:3023شروع سانس

التــاری
16:15شروع سانس
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دندان هایتان را با این خوراکی ها 
خراب نکنید

در صورتی که تخریب مینای دندان وخیم شود 
با گذشت زمان دندان ها پر از منفذ می شود. 
شکالت و کارامل از جمله خوراکی هایی است 
که به سطح دندان چسبیده و مدت زمان زیادی 
طول می کشد از روی دندان جدا شود. همچنین 

شیرینی های سفت می تواند به شکستگی دندان 
دسته  این  از  نیز  اسیدی  غذاهای  شود.  منجر 
کنید  اگر تصور می  است.  مواد خوراکی مضر 
مکیدن تکه ای لیمو یک روش درمانی خانگی 
برای سفیدکردن دندان هاست، باید در این مورد 
تجدید نظر کنید. دندانپزشکان توصیه می کنند 
پس از مصرف پرتقال، لیمو و گریپ فروت که 
ترکیب اسیدی دارند، دندان ها باید شسته شود.

خطرناک ترین چربی مصرفی 
در جهان چیست؟

درآمد  با  یا  درآمد  کم  کشورهای  از  بسیاری 
متوسط همچنان به صورت گسترده از چربی 
های ترانس در غذاهای خود استفاده می کنند. 
مرگ  هزار  از 500  بیش  ثبت  به  شرایط  این 
منجر  سال  در  قلبی عروقی  بیماری  از  ناشی 

شنیده  است  ممکن  آنچه  برخالف  شود.  می 
باشید، همه چربی ها مشابه یکدیگر نیستند و 
شرایطی برابر را ایجاد نمی کنند. بدن انسان 
به چربی های سالم، مانند چربی های چند و 
تک غیر اشباع که در مواد غذایی مانند ماهی، 
شوند،  می  یافت  خوراکی  مغزهای  و  آووکادو 
نیاز دارد تا از آنها در تولید هورمون ها، تقویت 
انرژی و جذب برخی مواد مغذی استفاده کند.

عوارض کمبود کلسیم در بدن 
چیست؟ 

کمبود کلسیم در طوالنی مدت به تغییراتی در 
دندان ها، مغز، بروز آب مروارید و پوکی استخوان 
منجر و باعث شکنندگی استخوان ها می شود. 
پیامدهای هیپوگلیسمی می تواند کشنده باشد 
و اگر درمان نشود مرگ بیمار را به همراه دارد.

کمبود کلسیم عالئم اولیه ندارد و برای جلوگیری 
از پیامدهای بیشتِر آن فرد باید با مشاهده برخی 
بیماری  درمان  و  دنبال تشخیص  به  از عالئم 
احساس  دچار  را  فرد  کلسیم  کمبود  باشد. 
خستگی مفرط می کند. درد عضالنی، گرفتگی 
و اسپاسم اولین نشانه های کمبود کلسیم است. 
همچنین احساس گزگز شدن در دست ها و پاها 
و اطراف دهان می تواند از عالئم این کمبود باشد.

کدام نوع نمک بهتر است؟ 
  

است  نمک  نوع  ترین  متدوال  طبیعی  نمک 
که سدیم کلرید از عناصر اصلی آن می باشد 
سطح  در  شیمیایی  فرآیند  یک  از  عمدتا  و 
صنعتی، استخراج می شود. هنگامی که ساخته 
مانند:  معدنی،  مواد  دیگر  معموال  شود،  می 
ید و فلوئور و همچنین دیگر مواد افزودنی و 

نگهدارنده ها به آن اضافه می شوند، این نمک 
از بهترین چاشنی ها برای متعادل کردن طعم 
غذای شما است. نمک دریایی خام از طریق 
فرآیندهای طبیعی مانند: تبخیر نمک آب به 
سدیم،  کلرید،  از  ترکیب  این  آید،  می  دست 
تشکیل  افزودنی  مواد  دیگر  و  فلوئور  و  ید 
اصلی  ترکیب  از  سدیم  و  کلرید  و  شود  می 
آن هستند و رنگ متمایل به خاکستری دارند.

سرکه؛ دوست یا دشمن سالمتی؟

سرکه باعث کاهش قند خون می شود. مصرف 
مقدار کمی سرکه یعنی ۱0 گرم به همراه غذای 
را  یا همان قند خون  شیرین، میزان گلیسمی 
کاهش می دهد. به نظر می رسد که اسید استیک 
موجود در سرکه چنین خاصیتی دارد. برای همین 
افراد دیابتی که می خواهند یک غذای سرشار از 

نشاسته میل کنند باید در کنارش ساالدشان را با 
سرکه بخورند تا قند خون شان کنترل شود. سرکه 
می تواند باعث کاهش فشارخون شده و از رشد 
تومورهای سرطانی جلوگیری کند. درست است 
که بیشترین خواص سرکه مدیون اسید استیک آن 
است. اما خواص آن به همین جا هم ختم نمی شود. 
نیز  ُپلی فنولی  آنتی اکسیدان های  حاوی  سرکه 
کنند. مقابله  سرطان  با  می توانند  که  می باشد 

یادداشت

در روز جهانی تیروئید 
این غده مهم را بیشتر بشناسید
* حسینی

قدیمی ها وقتی می دیدند کسی دل و دماغ ندارد و تیروییدش هم 
کمی برجسته شده، می گفتند غمباد گرفته است. امروزی ها می دانند که 
گواتر یا بزرگ شدن غده تیرویید تحت تاثیر استرس، تشدید می شود 
و شاید نامگذاری قدیمی ها روی این حالت، چندان هم بی ربط نباشد. 
غده تیرویید، یکی از مهم ترین غدد درون ریز بدن ماست که شاید بتوان 

گفت حیات ما بسته به آن است.
غده تیرویید در ناحیه جلوی گردن واقع شده و دارای دو لوب است 
که در دو طرف نای درست زیر حنجره قرار دارند. این غده حدود ۱5 
تا 25 گرم وزن دارد. دو قسمت غده تیرویید توسط نوار نازک نسجی 
که به عنوان ایستموس )ISTHMUS( تیرویید نامیده می شود، به 
یکدیگر وصل گردید ه اند.هورمون های تیرویید پس از ساخته شدن در 
این غده به جریان خون منتقل شده و بسیاری از فرآیند های شیمیایی 
برای  این هورمون ها  کنترل می کنند.  بدن  مختلف  در بخش های  را 
دمای  برای حفط  و  و سیستم عصبی  مغز  و عملکرد طبیعی  تکامل 
انرژی ضروری اند. غده تیرویید هورمون های خود را در خون  بدن و 
تیروکسین(  و  تری یدوتیرونین  )یعنی  هورمون ها  این  می کند.  ترشح 
واکنش های شیمیایی عضالت، کبد، قلب و کلیه ها را تحت تآثیر قرار 
داده و برای رشد و تکامل مغز نیز ضروری اند. هورمون های تیرویید بر 
غده هیپوفیز اثر نموده و موجب ترشح هورمون کنترل کننده تیرویید، 
یعنی TSH می شوند که به نوبه خود موجب تحریک تیرویید می شود. 
وقتی میزان هورمون های تیرویید در خون کاهش می یابد، هیپوفیز با 
ترشح بیشتر TSH، تیرویید را فعال تر می کند. ید در سال ۱8۱۱ توسط 
کورتوا، یک شیمی دان فرانسوی که به منظور تهیه باروت برای ارتش 
ناپلئون کار می کرد، از جلبک  های دریایی خشک که به عنوان منبع 
آهک برای ساخت نیترات پتاسیم به کار گرفته بود، به دست آمد. در 
سال ۱820 یک پزشک سوئیسی به نام کوآنده، بیماران مبتال به گواتر 
را با موفقیت با محلول الکلی ید درمان کرد. پس از آن شاتن، میزان 
ید را در مواد غذایی و آب آشامیدنی  اندازه گیری نمود و نشان داد که 
میزان آن در مناطق گواتر خیز نسبتا پایین است و پس از آن در سال 
۱920 کندال و استنبرگ توانستند ماد ه ای حاوی ید را که تیروکسین 
نامیدند، به صورت متبلور از تیرویید جدا کنند. نیاز روزانه ید در هر فرد 
به طور متوسط بین 70 تا ۱00 میکروگرم است که 5 تا ۱0 درصد آن 
از طریق آب آشامیدنی و بقیه از طرق دیگر تامین می شود. بهترین و 
غنی ترین منابع غذایی حاوی ید، ماهیان و سایر مواد غذایی دریایی 
هستند، چون برف و باران موجب شسته شدن ید سطحی ارتفاعات 
و دامنه های آن شده و به تدریج که آب ها به دریا سرازیر می شوند، 
می کنند. جذب  بیشتری  ید  دریایی،  غذایی  محصوالت  و  فرآورده ها 

یادداشت
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 داده نما

پرخوری هنگام سحر نه تنها از احساس گرسنگی در ساعات انتهایی روز 
جلوگیری نمی کند، بلکه در ساعات ابتدایی بعد از سحر، فشار زیادی را 
به معده و دستگاه گوارشی فرد وارد می کند که سبب بروز عالیمی مانند 
سوء هاضمه، درد و نفخ معده می شود. در ماه رمضان سعی کنید شب 
ها زود بخوابید تا بتوانید سحر به موقع ) تقریباً ۱/5 ساعت قبل از اذان 
صبح ( بیدار شوید. با این روش در بازه زمانی مناسبی غذا وارد معده می 
شود و از ورود مقدار زیادی غذا و مایعات به معده و تجمع آنها جلوگیری 

می کنید و هضم غذا نیز راحت تر خواهد بود. بیدار نشدن برای سحری 
کاماًل اشتباه است و در طوالنی مدت سبب ضعف و بی حالی روزه داران 
خواهد شد. در سحر از مواد غذایی پروتئین دار)تخم مرغ، حبوبات، لبنیات 
و گوشت( استفاده کنید و به جای نوشیدن آب زیاد، میوه های آب دار 
بخورید. مایعات توصیه شده برای سحری باید به تدریج نوشیده شوند. یک 
لیوان آب میوه و یک لیوان شربت عسل یا قند اثر مفیدی خواهد داشت. 
رژیم غذایی سحر بهتر است شامل مواد غذایی متنوع باشد. این نکته برای 

نوجوانان اهمیت بیشتری دارد و باید از مواد غذایی قندی، پروتئین دار و پر 
انرژی استفاده کنند. خوردن مواد شیرین مانند زولبیا و بامیه هنگام سحر 
سبب افت سریع قند خون و احساس گرسنگی در طول روز می شود. بعد 
از خوردن سحری، بهتر است هنگام مسواک زدن برای کاهش تشنگی و 

خشکی دهان، از حجم کمتری خمیر دندان استفاده کنید.
مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند

توصیه های غذایی برای سحری

امالک و 
مستغالت

امتیاز  واحد مسکونی فرهنگیان  
صیاد شیرازی 

واریزی مبلغ 50 میلیون 
فروشی یا معاوضه با ماشین

09151611714

فروش باغ منزل 370 متر، 65 
مترزیربنا، دارای درخت میوه و آب 
و برق، سازه زیربنا جدید، قیمت 
توافقی، روستا ی ییالقی بهدان

09159641866

فروش کالته دربست 25هزارمتر 
درخت زرشک، عناب، بادام، انگور 

توت، استخر آبی 35 هزاری 
لیتری روستای بهدان  فی: 300 م 

09159641866

300 مترمربع زمین مسکونی
 با سند ششدانگ واقع در خیابان 

شهید رجایی آرین شهر
 به فروش می رسد. فی 25 م 

09153638297
 

فروش  آپارتمان 70 متری،
فتح توحید،1خواب، طبقه روی 
پیلوت، بدون آسانسور،آفتابگیر، 

سند آزاد، فی 110میلیون، 
09198160650

فروش مغازه تجاری حاشیه خیابان 
توحید،110متر،  فی متری

 5 میلیون 
تلفن تماس:

09198160650

 فروش زمین مغازه تجاری
 50 متر- معصومیه- خیابان تالش 

آینده دار، دوکله 
قیمت استثنایی

09151609309

فروش و معاوضه منزل ویالیی 
مهرشهر، دوطبقه مستقل و مجزا 

دو نبش، شیک و تازه ساز 
تلفن تماس:

09153620921

فروش منزل ویالیی درشمال شهر 
رجایی ،120متر، 

قیمت100م
تلفن تماس:

09159639805

به یک دستگاه آپارتمان دو خوابه 
بین90الی100متری برای شرکت 

ساختمانی برای اجاره نیازمندیم
تلفن تماس:

09036489706

جویای کار

 به تعدادی راننده تمام وقت 
جهت کار در آژانس

 نیازمندیم
 تلفن تماس: 

09159643980
 

به چند نفرجهت پخش تراکت 
ترجیحا باسابقه نیازمندیم 

هر هزار عدد13تومان
تلفن تماس

 09374092908

به تعدادی راننده با ماشین
 ترجیحا تمام وقت 

جهت کار در آژانس نیازمندیم
تلفن تماس:

09155619072

به تعدادی راننده با ماشین دوگانه 
درمحدوده )الهیه، کویرتایر

موسی بن جعفر )ع(، کارگران ( 
نیازمندیم 

09158103828

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در تاکسی تلفنی

به صورت تمام وقت و نیمه وقت 
نیازمندیم. 

09385615244
 

به زوج میانسال برای نگهداری 
سالمند با تامین مسکن

 نیازمندیم .
 تلفن تماس:

09153620375
 

جویای کار: 
نگهداری از بچه و سالمند، 
سرایداری،  بنایی ، ایزوگام 

تلفن تماس:
09159640266

دو راننده با ماشین تمام وقت 
جهت کار در آژانس بیمارستان 

میالد 3 نیازمندیم
تلفن تماس:

09155619072

نیازمند راننده تمام وقت یا پاره 
وقت با ماشین جهت کار در آژانس 

شمال شهر)شعبانیه(
 تلفن تماس:

09158638089

به تعدادی راننده باماشین
 مدل باالجهت کاردرآژانس مدرس 

نیازمندیم.
 تلفن تماس:

09153636120

خودرو

فروش ماشین آردی، دوگانه
 ال پی جی مدل 84،  سبز یشمی  

با 9 ماه بیمه، از اول تخفیف 
بدون رنگ، معاینه فنی،کولر

09017021446

فروش فوری 206 تیپ2 
مدل 88، سفید، بدون رنگ 

بسیار تمیز، بیمه97/7فی22300م
 تلفن تماس:

09159658433

فروش دوچرخه بچه گانه
 در حد نو 
 تلفن تماس:

09159646434

متفرقه

فروش اطاق
 مزدا تک کابین و دوکابین

 فی : توافقی
 تلفن تماس:

09151603286

 فروش آژانس
 فعال و با تمام امکانات

 شش میلیون نقد
خیابان دولت

09153639984

فروش میز تلویزیون ال سی دی
چهار پایه کولر 

فی توافقی
 تلفن تماس:

09158628706

  
فروش

 وسایل ساندویچی 
 تلفن تماس:

09151609634

فروش
کولر 5000 بدون موتور

بدنه سالم ، فی 500تومان
 تلفن تماس:

09156004152

 یخچال بستنی ویترینی
 دارای 30 ظرف،فروشی 
توافقی یا معاوضه با وانت 

 تلفن تماس:
09153610128

 نیازمند تانکر دست دوم 
ورق سفید 

جهت آب از 6 الی 10 هزار
  تلفن تماس:

09153610128  

کلیه لوازم آرایشگاه زنانه درحد نو
به فروش می رسد 
با کمترین قیمت

 تلفن تماس:
09158345776

حراج کامل 
وسایل ساندویچی 

خریدار واقعی تماس بگیرید       
تلفن تماس:          

 09101919857

مقداری محدود دیوارپوش 
روکش دار درجه 1 
به فروش می رسد.

 تلفن تماس:
09151600772

 

فروش کولر پراید
 با تمام لوازم
 تلفن تماس:

 09158610187 

فروش یخچال تمام 
ویترین مغازه، مناسب برای 

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

09159632945

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
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نخستینجشنوارهمنطقهای
فیلموعکستلفنهمراه
دربیرجندبرگزارمیشود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: نخستین 
جشنواره  منطقه ای فیلم و عکس تلفن همراه با حضور 
استان های اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، 
سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد برگزار می شود.
محبی  گفت: این جشنواره با هدف کنترل و پیشگیری 
آسیب های اجتماعی با موضوع طالق، اعتیاد، فضای 
مجازی، فقر، حاشیه نشینی، خشونت، بزه و همچنین 
نقش نماز در کاهش آسیب ها برگزار می شود. وی 
تصریح کرد: شرکت در بخش های جشنواره از طریق 
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  سایت 
جنوبی به آدرس https://khj.farhang.gov.ir انجام 
شده و شرکت کنندگان باید کد پیگیری دریافت کنند.

۲۹۲روستایخراسانجنوبی
بهشبکهسراسریگازمتصلشد

 25 گفت:  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  کاوش- 
بر 95 درصد خانوار شهری و 292  شهر مشتمل 
روستا مشتمل بر 46 درصد خانوار روستایی خراسان 
جنوبی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. هاشمی 
عنوان کرد:  4 هزار و 940 کیلومتر شبکه تغذیه و 
توزیع گاز در مناطق شهری و روستایی استان اجرا 
شده که  625 کیلومتر از شبکه مزبور سال گذشته  
اجرا شده است. وی بیان کرد: برای بهره مندی و 
نقاط استان 2  این نعمت در اقصی  توزیع متوازن 
هزار و 440 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در 
مناطق شهری و 2 هزار و 500 کیلومتر در مناطق 
روستایی  اجرا شده است. مدیرعامل شرکت گاز با 
بیان اینکه تاکنون 826 کیلومتر خطوط انتقال گاز 
اجرا شده است، اظهار کرد: تاکنون بیش از 114 هزار 
انشعاب گاز در  استان نصب شده و بیش از 213 هزار 

مشترک تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.

افزایش178درصدیجرائمفضای
مجازیدراستان

استان  صداو سیما-وقوع جرائم در فضای مجازی 
از آغاز امسال 178 درصد در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال افزایش یافت. رئیس پلیس فتا گفت: بیشترین 
جرائم فضای مجازی استان مربوط به برداشت های 
غیر مجاز اینترنتی از حساب های بانکی و کالهبرداری 
های رایانه ای بوده است. پنج جرم اول جرائم سایبری 
برداشت  شامل  ترتیب  به  جاری  سال  در  استان 
انتشار  ای،  رایانه  مجاز، کالهبرداری  غیر  اینترنتی 
فیلم خصوصی، ارسال محتویات مبتذل و ممانعت غیر 
مجاز از دسترسی افراد )هک شدن تجهیزات هوشمند( 
است.سرهنگ علی پور افزود: توصیه ما به هم استانی 
ها این است که از سایت ها و فروشگاه های معتبر 
که دارای نماد اعتماد الکترونیک هستند، خرید کنند 
و از فروشگاه هایی که کاالهای ممنوعه و غیر مجاز 
می فروشند خرید نکنند زیرا احتمال سوء استفاده و 
کالهبرداری بسیار باالست.وی همچنین از شهروندان 
خواست هیچ گاه اطالعات حساب و کارت بانکی خود 
را ازطریق پیامک یا ایمیل برای دیگران ارسال نکنند 
و در برخورد با پیامک های دریافتی در خصوص برنده 
شدن در قرعه کشی هیچگونه مشخصات حساب 
بانکی مانند رمز اینترنتی ، تاریخ انقضا و CVV2 را 
ارسال نکنند و به صورت دوره ای نسبت به تغییر 
رمزهای بانکی خود اقدام کنند تا دچار خسارت نشوند. 

رتبهبرترادارهکلحفاظتمحیط
زیستخراسانجنوبیدرکشور

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در 
ارزیابی عملکرد نوروز 1397 رتبه برتر کشور را کسب 
کرد. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: 
براساس ارزیابی عملکرد ستادهای اجرایی خدمات 
سفر، حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از سوی 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان استان 
برتر در کشور در زمینه اقدامات و عملکرد این اداره 
کل در نوروز 97 برگزیده شد.آرامنش افزود: این اداره 
کل توانست در زمینه های مختلف از جمله راهنمایی 
مسافرین نوروزی در حوزه گردشگری طبیعی توسط 
محیط بانان، حضور گسترده گردشگران طبیعی در 
مناطق تحت مدیریت بر اساس اطالع رسانی های 
انجام شده در قبل و حین ایام نوروز، پایش مستمر 
مناطق تحت مدیریت توسط محیط بانان در ایام نوروز و 
نبود هیچگونه حادثه در مناطق، این رتبه را کسب کند.

بهکارگیری33فارغالتحصیل
دانشگاهیدرکارگاههایاقتصادی

33 نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهی امسال در قالب 
طرح کاروزی دانش آموختگان در کارگاه های تولیدی 
اقتصادی بکارگیری شدند. به گزارش صدا و سیما، 
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان گفت: 18 مجوز کارورزی در قالب 
طرح کاروزی دانش آموختگان برای اشتغال در کارگاه 
های تولیدی اقتصادی استان صادر شد. فاطمی افزود: 
به  ها  کارگاه  در  کارورز  مجوزها 41  این  با صدور 
کارگیری شدند که 33 نفر در کارگاه ماندگار شده اند.

وی افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از 
طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود 
به بازار کار، فراهم کردن زمینه انتقال دانش از دانش 
آموخته به بنگاه اقتصادی، ایجاد انگیزه کارآفرینی و 
کسب و کار در دانش آموختگان و ارتقای اخالق و 
صالحیت حرف های دانش آموختگان را از اهداف 

اجرای این طرح عنوان کرد.

شرایطسالمتنظامیکشورحفظشود

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه باید 
بهداشت نظامی به گونه ای باشد که دشمن جرأت 
حمله نکند چراکه درمان آن هزینه دارد، گفت: در 
است.  درمان  از  باالتر  پیشگیری  ارزش  امور  همه 

آیت ا... عبادی روز گذشته در دیدار با جمعی از نیروهای 
انتظامی استان اظهار کرد: علل و عواملی هستند که 
همواره به سالمت انسان تهاجم دارند و این همه بخش 
های عظیم درمانی برای پیشگیری یا درمان این علل 
است.نماینده ولی فقیه  عنوان کرد: انسان، تنها تن نیست 
بلکه فرهنگ و اندیشه است و ویروس هایی هستند که 
به سالمت نظام، اقتصاد و اندیشه انسان حمله می کنند.
عبادی با تأکید بر اینکه همیشه بهداشت بر درمان 
مقدم است، بیان کرد: در امور معنوی، اجتماعی و حتی 
 نظامی نیز همین گونه است یعنی چنانچه جامعه ای
شرایط سالمت نظامی خود را در حد الزم حفظ کند 
هزینه کمتری دارد تا اینکه بخواهیم بعد از حمله دشمن 
دفاع کنیم.وی با بیان اینکه باید بهداشت نظامی به گونه 
ای باشد که دشمن جرأت حمله نکند چراکه درمان آن 
هزینه دارد، افزود: فرهنگ خود را نیز باید به گونه ای 
واکسینه کنیم که راهی برای نفوذ فرهنگی پیدا نشود. 

کاهشکیفیتهواازامروز

غالمی-کارشناس سازمان هواشناسی استان گفت: از امروز بعدازظهر با افزایش گرادیان فشاری 
بر سطح زمین، وزش باد شدید سبب ایجاد گرد  و خاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا 

در استان خواهد شد. وی افزود: از روز دوشنبه کاهش دمای هوا در استان پیش بینی می شود.

رضایی-روز گذشته جلسه ی شورای اسالمی 
شهر بیرجند با حضور سلم آبادی ، مدیر کل 
کمیته ی امداد امام خمینی)ره( برگزار شد. مدیر 
کل کمیته ی امداد  بیان کرد: یکی از وظایف 
کمیته ی امداد رسیدگی به ایتام و مساکین می 
باشد، ولی فقر را نمی شود در سطح های مختلف 
تعریف کرد. فقر مختص گروه های یا قشر خاصی 
نیست و ممکن است در هر مجموعه ای وجود 
داشته باشد و در مناطق گوناگون استان خط فقر 
متفاوت است. سلم آبادی بیان کرد: در استان سه 
عامل محیطی،اجتماعی،اقتصادی باعث تولید فقر 
می شوند و اکنون شاهد این هستیم که افراد 
سالمی که می توانند کار کنند به دلیل نبود کار 
به کمیته مراجعه می کنند. وی ادامه داد: در این 
زمینه کارهایی خوبی انجام شده است ، ولی کافی 
نیست چون هر سال بر تعداد افرادی که به چرخه 
ی امداد ورود پیدا می کنند، اضافه  می شود. مدیر 
کل کمیته ی امداد استان با بیان اینکه 3 هزار و 
 500 یتیم در استان وجود دارد و نیازمند شغل ،
 مسکن،درمان و... هستند، بیان کرد: همچنین
 3 هزار نفر بیمار صعب العالج در استان وجو دارد 
که میانگین هزینه برای هر نفر 400 هزار تومان 
است و از این مقدار کمیته امداد تنها 100 هزار 

تومان را می تواند بپردازد.

73 درصد از جمعیت تحت پوشش را 
سالمندان تشکیل می دهند

سلم آبادی  با اشاره به این که 6 هزار و 500 
کودک دچار سوء تغذیه در استان وجود دارد،بیان 

کرد: از این  تعداد به 3 هزار نفر ماهانه مبلغ 70 
هزار تومان پرداخت می شود و بقیه در انتظار 
و  آموز  دانش  هزار  وجود 9  هستند،همچنین 
1500 دانشجو مددجو در استان این هشدار را 
می دهد که  تمام ارگان ها در هر حوزه ای 

فعالیت دارند برای برطرف کردن مشکل فقر گام 
بردارند. مدیر کل کمیته ی امداد با بیان اینکه 
73 درصد از جمعیت تحت پوشش را سالمندان 
تشکیل می دهند، بیان کرد: توانمند سازی این 
جمعیت کار سختی است و همچنین بیش از 51 
درصد جمعیت کمیته ی امداد را زنان خانوار 

تشکیل می دهند که برای توانمند سازی افراد 
زیر 60 سال در خانه کارهای خوبی انجام شده 
است. سلم آبادی افزود: در سال گذشته  برای 2 
هزار و 600 نفر شغل ایجاد شده است که نسبت 
به 23 دستگاه استان بیشترین شغل توسط کمیته 

امداد ایجاد شده است.
ثبت 52 هزار درخواست مددجویی 

در سال گذشته
وی بیان کرد: در سال گذشته 52 هزار درخواست 
مدد جویی ثبت شده است که رسیدگی به همه 
اینها کار بسیار سختی است و نیازمند کمک 

مردم و موسسات می باشد.مدیر کل کمیته امام 
خمینی )ره( با اشاره به فعالیت های موسسات 
خیریه در زمینه کمک به مستضعفان بیان کرد: 
بیش از 70 درصد از مددجویان کمیته امداد و 
این موسسات مشترک هستند که اگر هماهنگی 

ارائه داده خواهد  به وجود آید خدمات بهتری 
شد.سلم آبادی بیان کرد:اگر بخواهیم نامه فقر 
استان را حل کنیم نیازمند همیاری همه مردم 
سمت  به  نقدی  های  کمک  باید  و  هستیم 
اشتغال و توانمند سازی حرکت کند. وی افزود: 
با توجه به ماده 16 و 17، رسیدگی به فقرا، بین 

شهرداری و کمیته امداد مشترک است که اگر 
کمک کنیم و سهمی را کمیته امداد و سهمی را 
شهرداری تقبل کند خدمت رسانی بهتری انجام 
خواهد گرفت و همچنین برای فرهنگ سازی 
با استفاده از بیلبوردها و فضاهای تبلیغاتی می 
توان کارهای موثری را انجام داد. سلم آبادی 
الحسنه  قرض  صندوق  تشکیل  از  همچنین 
توسط کمیته امداد با هماهنگی بانک ملی خبر 
داد و ادامه داد: در سال گذشته 22 میلیارد تومان 
برای کارگشایی از محل این صندوق پرداخت 
شده است. وی ادامه داد: بیکاری بانوان در کشور 
بیشتر است و کمیته ی امداد این آمادگی را دارد 
تا با معرفی این بانوان در استان تسهیالت داده 
شود تا بتوانند شاغل شوند و همچنین برای بنگاه 
های اقتصادی که مددجوی کمیته ی امداد را به 
کارگیری کنند به ازای هر نفر 20 میلیون تومان 
تسهیالت  به کارفرما ارائه می دهد.یزدان شناس 
عضو شورا بیان کرد:کمیته امداد وظیفه سنگینی 
دارد و بخشی از معضالت فرهنگی و اقتصادی 
را مدیریت می کند و همچنین یکی از اقدامات 
می  کار  بازار  به  ورود  برای  افراد  از  حمایت 
باشد.وی همچنین با بیان اینکه شورا و کمیته 
رفع  برای  تواند  می  هم  همکاری  با  امداد 
محرومیت ها  نیز گام های موثری بردارند، 
الحسنه  قرض  صندوق  از  شورا  کرد:  بیان 
حمایت خواهد کرد. حسنی صفت، عضو شورا 
نیز با اشاره به افزایش زنان بی سرپرست،یتیم 
ها بر لزوم ریشه یابی این مشکالت توسط 

دستگاه های مسئول تاکید کرد.

طی چند روز اخیر دو موسسه فرهنگی هنری 
و تعدادی کافی شاپ و قهوه خانه  در بیرجند 
توسط اداره اماکن تعطیل شد که واکنش هایی 
را در فضای مجازی و جامعه به دنبال داشت.این 
امر باعث نگرانی هنرمندان استان  نیز شد. در این 
راستا مدیران این موسسات و مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به اظهار نظر پرداختند. تاکنون 
پاسخی از سوی اداره اماکن به سواالت ایجاد شده 
منتشر نشده است که به محض دریافت پاسخ 

رسمی روزنامه برای درج آن اقدام خواهد کرد.

تدریس استاد مرد برای هنرجوی خانم 
علت پلمپ موسسات هنری

اکبرپور، مدیر موسسه فرهنگی هنری عرفان 
درخصوص پلمپ این موسسه اظهارکرد: در نامه 
تخلیه  دلیل   رعایت نشدن شئونات اسالمی قید 
شده بود که با پرس وجو هایی که انجام شدمعلوم 
شد به دلیل تدریس معلم مرد به هنرجوی خانم 
این امر انجام شده است. به گفته وی  طبق 
مصوب 477 شورای انقالب فرهنگی و شورای 
نظارت بر آموزشگاه های استان  در استان ها 
با توجه به حجم کم هنرجو می تواند کالس 
های مختلط برگزار شود. به گزارش ایسنا مدیر 
موسسه فرهنگی هنری عرفان تصریح کرد:  اگر 
کار غیر قانونی انجام شود در حکم اول تذکر، 
در صورت عدم رعایت تذکر دوم و در ادامه نیز 
اخطار کتبی و در مرحله چهارم یک تا سه ماه 
تعطیلی انجام شود. اما زمانی که به ما تذکر 
کتبی داده شد در نامه قید شده بود که ظرف 
مدت 10 روز موسسه تخلیه شد و در مراجعه 
به اماکن گفته شد که باید 2 تا سه روز موسسه 
پلمپ شود.وی بیان کرد: دلیل این امر تنها یک 
اقدام شخصی است در غیر  ان چرا فقط باید دو 

موسسه که کنسرت برگزار می کنند تعطیل شود.
هنرمندان اعاده حیثیت خواهند کرد

مدیر موسسه فرهنگی هنری عرفان ادامه داد: 
موسسات هنری زیر نظر فرهنگ و ارشاد فعالیت 
دارند در صورت عدم رعایت قوانین این امر باید 
از سوی فرهنگ و ارشاد انجام شود.اکبرپور تاکید 
آموزشگاه های  نظارت  شورای  سوی  از  کرد: 
از  و  فرستاده شده  بازرس  یکبار  استان ماهی 
محل و موسسه و آموزشگاه بازدید انجام می شود. 
وی یاداور شد: طی 20 سال فعالیت و سابقه این 
موسسه تا کنون این امر دیده نشده است.مدیر 

موسسه فرهنگی هنری عرفان تصریح کرد: 
شخصی تصمیم به پلمپ موسسات فرهنگی 
گرفته و این اتفاق رخ داده است و هنرمندان و 
موسسات اعاده حیثیت خواهند کرد.اکبرپور یادآور 
شد: اساتید و مدرسان  این آموزشگاه ها از 50 
فیلتر رد می شوند تا اجازه تدریس در موسسات 
را داشته باشند و این تصمیم بسیار غیر منتظره 
موسسات  پس  این  از  کرد:  تاکید  است.وی 
ادارات استعالم  ارگان ها و  از تمام  باید  هنری 

قبول  مورد  ما  فعالیت  مبادا  تا  کنند  دریافت 
ارگانی نباشد و نسبت به پلمپ آن اقدام کند.

اخطاریه پلمپ موسسه بدن هیچ گونه 
تذکر قبلی بوده است

هنری  فرهنگی  موسسه  مدیر   ، عسگری 
گفت:  موسسه  این  تعطیلی  درباره  نیز  رباب 
رعایت  عدم  عنوان  با  کتبی  ای  نامه  طبق 
های  کالس  بهانه  به  و  اسالمی  شئونات 
خانم با تدریس مربی مرد این موسسه تعطیل 
گونه  هیچ  کنون  تا  کرد:  تصریح  شد.وی 

تذکری در باره وجود این مشکالت داده نشده 
و تنها نامه اخطار پلمپ داده شد.مدیر موسسه 
فرهنگی هنری رباب تاکید کرد ک در حال 
حاضر دیگر موسسات با همین روند در استان 

و کشور فعالیت دارند.

فرهنگ و ارشاد اسالمی مرجع مستقیم 
موسسات هنری است

عسگری اضافه کرد:   در حالی که از سوی 

فرهنگ و ارشاد هیچ گونه نامه ای در  این 
پیدا  ورود  مستقیم  اماکن  و  نشده  داده  باره 
قوانین  طبق  کرد:  تصریح  است.وی  کرده 
وزارتخانه در صورت عدم رعایت قوانین باید 
دو بار تذکر شفاهی و دو بار تذکر کتبی داده 
شده و سپس اقدام به پلمپ انجام شود.مدیر 
شد:  یاداور  رباب  هنری  فرهنگی  موسسه 
امر  این  باید  نیز  صنفی  نظام  قانون  طبق 
انجام شود.عسگری  ناظر  دستگاه  از طریق 
ادامه داد: با توجه به اینکه پلمپ موسسات 
این  بوده  ارشاد  و  به فرهنگ  بدون مراجعه 

اداره کل  مستقیم ورود پیدا نکرده اما  غیر 
فرمانداری  و  استانداری  طریق  از  مستقیم 

پیگیر رفع این موضوع هستند.

دلیل موجهی برای تعطیلی مؤسسات 
هنری بیرجند وجود ندارد

نیز در  ارشاد اسالمی   مدیر کل فرهنگ و 
موجهی  دلیل  متأسفانه  گفت:  زمینه  این 
برای بسته شدن برخی از مؤسسات فرهنگی 

به  ندارد.  وجود  بیرجند  شهرستان  هنری  و 
گزارش مهر محبی اظهار کرد: بعد از پلمپ 
مبادی  طریق  از  را  موضوع  مؤسسات  این 
پیگیری  استان  خارج  و  داخل  در  ذی ربط 
مسیرهای  از  بتوانیم  امیدواریم  و  کردیم 
کنیم.مدیرکل  حل  را  موضوع  این  قانونی 
جنوبی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
از  شده  پلمپ  مؤسسات  اینکه  به  اشاره  با 
استان  هنری  و  فرهنگی  مهم  ظرفیت های 
مؤسسات  این  اگر  حتی  کرد:  بیان  بوده اند، 
پلمپ  از  قبل  باید  را مرتکب شدند  خطایی 

به آنان تذکر داده می شد.

 تعطیلی در موضوعات هنری آخرین 
راهکار است

محبی ادامه داد: البته این پلمپ تنها در مورد 
برخی از مؤسسات فرهنگی و هنری اعمال 
نشده است بلکه در مورد برخی از کافی شاپ 
ها و قهوه خانه ها نیز اعمال شده است.وی 
اخطارها  به  مؤسسات  این  اگر  حتی  گفت: 
از مجرای  باید  توجه الزم نداشتند  تعطیلی 
قانونی و از طریق دستگاهی که به آنان مجوز 
داده است، انجام می گرفت.مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی یادآور شد: در مسائل فرهنگی 
از  نباید  و  است  راه  آخرین  تعطیلی  بی شک 
که  مؤسساتی  تعطیلی  ابزار  از  ابتدا  همان 
کرد.هنر  استفاده  دارند   نیز  کارمند  تعدادی 
هوا  همچون  جامعه  یک  برای  فرهنگ  و 
تعامل  و  است  و ضروری  تنفس الزم  برای 
را  خود  خاص  ظرافت های  نیز  هنرمندان  با 
می طلبد که  بی توجهی به این ظرافت ها تنها 
بر  را  فرهنگ  و  هنر  حوزه  در  کار  خستگی 

دوش افراد می گذارد.

ایجاد 2 هزار و 600 نفر اشتغال در سال گذشته؛ 

گفت:  اسالمی  تبلیغات  قرآنی  امور  اداره  *رئیس 
روایتگری کتب دفاع مقدس و قرائت وصیت نامه 
شهدا در محافل قرآنی در راستای کنگره دو هزار 

شهید خراسان جنوبی انجام می شود.
*رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی 
گفت: 40 موکب از طرف استان برای پذیرایی از 

زائران اربعین در عراق برپا می شود.
*رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی خراسان 
جنوبی از معدوم سازی بیش از 50 قلم داروی دامی 

تاریخ گذشته طی سال جاری خبر داد
*جانشین پلیس راه از وقوع 39 فقره تصادف طی 
هفته گذشته در محورهای مواصالتی استان خبر داد.

*مدیر جها د کشاورزی فردوس گفت: 2 هزار اصله 
نهال گل محمدی به صورت یارانه ای بین باغداران 

و کشاورزان این شهرستان توزیع شد.
*100 بسته حمایتی غذایی در بخش نیمبلوک خضری 

دشت بیاض قاین توزیع می شود.
*کارگاه آموزش ملی سبک زندگی جهادی همزمان با 

سراسر کشور در بیرجند آغاز شد.
*400 وعده غذای گرم بین نیازمندان خوسف به همت 
خیران توسط مؤسسه خیریه آبشار عاطفه ها توزیع شد.

* مسئول اداره تبلیغات اسالمی خوسف از اعزام 52 
مبلغ به نقاط گوناگون این شهرستان همزمان با ماه 

مبارک رمضان خبر داد.
دانشگاهی گفت: جشنواره  فرهنگی جهاد  *معاون 
منطقه ای شعر “ابن حسام” در استان برگزار می شود

اخبار کوتاه

دومیننشانهگیریخدمتی
درمسابقاتجهانی

در سومین روز از مسابقات تیراندازی جام جهانی آلمان، 
نجمه خدمتی در دومین نشانه گیری در تفنگ 50 متر 3 
وضعیت بانوان به مصاف حریفان خود می رود. خدمتی 
در تفنگ بادی 10 متر با 622 امتیاز عنوان شصت و 
 هفتم را کسب کرد. مسابقات تیراندازی جام جهانی از
 1 تا 8 خرداد ماه با حضور 817 ورزشکار از 84 کشور 

جهان در شهر مونیخ آلمان در حال برگزاری است.

تازه های ورزشی استان

کاوش- با حضور پزشک داوطلب هالل احمر 
نی  گل  و  ذکری  روستاهای  پوستی  بیماران 
گرفتند. قرار  درمان  تحت  درمیان  شهرستان 
شهریاری افزود: از صبح پنجشنبه به مدت 2 
روز 10 نفر از داوطلبان و پرسنل جمعیت هالل 
احمر در قالب کاروان سالمت به  روستاهای 
ذکری و گل نی از توابع شهرستان درمیان رفتند. 
مدیر عامل جمعیت هالل احمر گفت: با توجه 
به بیماری پوستی شایع در منطقه تیم اعزامی 
با رویکرد درمان این بیماری با همراهی پزشک 
متخصص پوست از دانشگاه علوم پزشکی تهران 
به محل اعزام شد.وی افزود: این تیم به بررسی، 
درمان و آموزش بیش از 60 نفر از بیماران اهالی 
روستای مذکور پرداخت و کاله آفتابی ، داروهای 
مورد نیاز از قبیل کرم های ضد آفتاب و مرطوب 
کننده و پماد های مرتبط با بیماری  به طور 

رایگان در اختیارشان قرار گرفت.دکتر سید ناصر 
عمادی پزشک بدون مرز و داوطلب هالل احمر 
بیان کرد: آفتاب تند و وزش بادهای موسمی با 
ذرات شن و عدم آگاهی ساکنان منطقه نسبت 
به نحوه مراقبت پوست، از مهمترین دالیل این 
بیماری است.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران با تاکید به اینکه اهالی منطقه باید 
کودکان را در ساعات آفتابی در محل سرپوشیده  
نگهداری کنند،   یکی از  نیازهای اساسی منطقه 
را  آموزش در راستای بهداشت و درمان  برشمرد 
 و این مهم را  با حضور مستمر دستگاه های 
ذیصالح  عملی دانست. وی یادآورشد: با توجه به 
همراهی جمعیت هالل احمر این تیم با حضور 
جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران پس از ماه 
رمضان برای بررسی دوباره و ارزیابی روند درمان 

به منطقه باز خواهد گشت.

چراغ هنر را خاموش نکنیم 

درمان بیماران پوستی در برخی از روستاهای شهرستان درمیان 

کمیته امداد به داد اشتغال رسید 

معدومکردن50قلمداروی
تاریخگذشته

استان  دامپزشکی  درمان  و  تشخیص  اداره  رئیس 
گفت: در بازدیدهای مستمر کارشناسان شبکه های 
دامپزشکی بیش از 50 قلم داروی تاریخ منقضی و 
غیر مجاز از داروهای دام و طیور با حضور نمایندگان 
سازمان بازرسی، شهرداری، اداره امور اقتصاد و دارایی 

و محیط زیست طبق ضوابط بهداشتی معدوم شد.

یککشتهدرواژگونیخودرو
پژوپارسدرخوسف

واژگونی خودروی سواری پژو پارس در جاده روستای 
خلیالن به گل فریز خوسف یک کشته و 2 زخمی 
برجای گذاشت. رئیس پلیس راه گفت: این حادثه جمعه 
شب در جاده روستایی خلیالن به گل فریز رخ داد که 
بر اثر آن سرنشین 25 ساله خودرو جان باخت و راننده 
و سرنشین دیگر زخمی و به بیمارستان امام رضا)ع( 
منتقل شدند. رضایی علت این حادثه را بی احتیاطی 
راننده به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کرد.

مرگیکزندانیدربیرجند
با»شوکربرقی«کذباست

 به دنبال شایعه مرگ زندانی با شوکر برقی در بیرجند ،
اداره کل پزشکی قانونی استان در نامه ای خطاب به 
مدیر زندان مرکزی بیرجند در رابطه با علت مرگ 
این فرد نوشت: حسب مطالعه شرح معاینه ظاهری 
جسد، شرح کالبدگشایی و بررسی نتایج سم شناسی و 
آسیب شناسی و مطالعه پرونده بیمارستانی علت فوت 

نام برده سکته حاد قلبی بوده است.

حوادث استان
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پلمپ موسسات فرهنگی هنری در بیرجند؛
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 امیر المؤمنین علی علیه السالم فرمودند :
عاُم، وقوُت األرواِح اإلطعاُم قوُت األجساِد الطَّ

خوراك بدنها، غذاست و خوراك جانها، اطعام کردن.
)مشكاة األنوار، ص 325(

آتش زدن برجام در مجلس قدرت 
چانه زنی دولت را باال می برد

خواهد  دولت می  گفت:  نماینده مجلس  ذوالنوری 
با اروپا چانه زنی کند. وقتی اروپا احساس کند که 
مجلس ایران، دولت را مواخذه می کند، مجبور است 
که به دولت امتیاز بدهد ولی اگر احساس کنند که 
دولت اختیار تام دارد و هیچ کس هم مواخذه اش 
نمی کند، با دولت ما کنار نمی آیند و سعی می کنند 
از او امتیاز بگیرند؛ ولی اگر دولت دستش پر باشد و به 
اروپایی ها بگوید مجلس این امتیاز را نمی پذیرد، این 
امتیازی که شما دادید کم است، مردم ما که نمایندگان 
شان در خانه ملت هستند این را نمی پذیرند، آنها 
ناگزیر خواهند بود که امتیاز بیشتری بدهند. این کار 
ما در مجلس که برجام را آتش زدیم قدرت چانه 
ای  عده  برد.  می  باال  ها  اروپایی  با  را  دولت  زنی 
می خواهند از هر چیزی استفاده منفی داشته باشند.

تجربه تلخ برجام مانع مذاکره 
مجدد  با آمریکاست

نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: 
وزیر خارجه آمریکا با پررویی شرط می گذارد تا دوباره 
با ایران مذاکره کنند، در حالی که تجربه تلخ برجام 
مانع مذاکره مجدد با آمریکاست. ایران در صورتی که 
اروپایی ها تضمین های الزم برای حفظ منافع ملی کشور 
را بدهند در برجام خواهد ماند، در غیر این صورت ایران 
برجام را موضوعی تمام شده می داند. آمریکا به دنبال 
بر هم زدن مذاکرات ایران و اروپاست و هدف از بیان 
شروط دوازده گانه، سخت کردن این مذاکرات است.

آستان قدس به هر قیمتی 
به دنبال منافع اقتصادی نیست

گفت:  رضوی  قدس  آستان  متولی  رئیسی، 
از  باید  قدس  آستان  اقتصادی  شرکت های 
کشور  اندیشمندان  و  متخصصان  بالقوه  ظرفیت 
را  )ع(  رضا  آستان حضرت  با  همکاری  شوق  که 
دارند، استفاده کنند. آستان قدس به هر قیمتی به 
آستان  محصوالت  نیست،  اقتصادی  منافع  دنبال 
قدس رضوی باید نماد کیفیت و انصاف در قیمت 
به  دنبال سوددهی شرکت ها  به  ما  باشند.  گذاری 
اقتصادی  فعالیت های  عواید  نیستیم،  قیمتی  هر 
فرهنگی  امور  و  نیازمندان  از  دستگیری  مسیر  در 
هزینه خواهد شد، بنابراین باید تمام نکات اخالقی، 
شرعی و قانونی در این کسب درآمدها لحاظ شود.

همکاری سه قوه می تواند امید 
مردم را به آینده افزایش دهد

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی با اشاره به 
ضرورت همکاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی 
را  جلسات  تشکیل  مردم،  مشکالت  حل  و  کشور 
که با تدبیر مقام معظم رهبری صورت گرفته است، 
انسجام ملی و  بیشتر  برای تقویت  اقدامی مناسب 
گیری  تصمیم  برای  کشور  مدیریتی  توان  افزایش 
دانست و گفت: همکاری  های سریع و هماهنگ 
نزدیک تر سه قوه در حل مسائل اقتصادی مردم، 
می تواند سرعت دستیابی ما به اهداف رشد کشور را 
افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت کند.

توصیه روحانی به شهردار تهران

رئیس جمهور در دیدار شهردار تهران اظهار کرد: 
ضروری است در کنار تالش های ضابطه مند برای 
کسب درآمدهای پایدار در تهران بزرگ، به مجموعه 
استانداردهای شهری و نیز ارتقای کیفیت زندگی 
شهروندان بیش از پیش اهتمام شود. رئیس جمهور 
در این دیدار همچنین اهمیت توجه و همکاری در 
جهت اجرای سریع تر طرح های بازآفرینی شهری 
با بازسازی بافت های فرسوده و همچنین نوسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی را مورد تاکید قرار داد.

مردم انتظار داشتند دولت مانع 
فیلتر تلگرام شود 

کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی گفت: مهمترین 
دغدغه ما اشتغال است. اما اگر نتوانیم سرمایه گذار 
خارجی و سرمایه گذار داخلی را جذب کنیم به این 
مهم دست پیدا نمی کنیم. در بحث تلگرام اگرچه 
دولت مقصر نبود ولی مردم توقع داشتند که دولت 
قوی تر عمل کند و مانع این کار شود. این موضوع 
شوند. خاطر  آزرده  مسئله  این  از  مردم  شد  باعث 

مذاکرات تا امروز نه سیاه بوده 
نه سفید

درخصوص  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
مذاکره اخیر هیئت ایرانی با هیئت اروپایی و نتایج 
این نشست و اینکه اگر هیئت اروپایی نتواند تضمین 
الزم برای ادامه برجام را بدهد واکنش وزارت خارجه 
چه خواهد بود، گفت: این شرایط یعنی مذاکره های 
صورت گرفته با اروپا سیاه و سفید نیست و باید ببینیم 
اروپاپی ها در نهایت چه چیزهایی را ارائه می دهند. ما 
نتایج و یا همان موضوعات مطرح شده در مذاکره را در 
کشور ارائه می دهیم و درباره آن  تصمیم گیری می شود 
اما االن ما نمی دانیم آنها چه چیزی ارائه می دهند.

خودمان را برای بدترین شرایط 
آماده کرده ایم

اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی  کمالوندی،  بهروز 
عنوان کرد: ما در همان ابتدا سعی کردیم تا تمامی 
دستاوردها و همچنین زیرساخت های صنایع هسته 
ای کشور را حفظ کنیم تا بتوانیم در زمان مورد نیاز، 
فعالیت های خود را از سر بگیریم. به عبارتی دیگر، ما 
حتی خود را برای بدترین و بدبینانه ترین شرایط آماده 
کرده بودیم و از این رو، اگر بخواهیم به عقب برگردیم 
آغاز  دیگر  باری  را  ای خود  فعالیت های هسته  و 
کنیم، هیچ مشکلی سد راه ما وجود نخواهد داشت.

انگشت دشمن روی ماشه برود 
کاری می کنیم پشیمان شوند

اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا 
)ص( با بیان اینکه جغرافیای ایران اسالمی مملو از 
آشیانه عقاب های پدافند است و پاسخ دندان شکنی 
به دشمنان در صورت هرگونه تعدی به خاک ایران 
کشور  نقطه  و ۷۰۰  هزار  گفت: 3  داد،  خواهیم  را 
تحت پوشش قرار دارد و هیچ گونه پرنده مزاحمی 
نمی تواند از آسمان ایران با تعارض عبور کند. اقتدار 
نظامی کشور را با هیچ مذاکره ای عوض نمی کنیم و 
اگر انگشت دشمن بر روی ماشه برود آن چنان آن ها 
را ادب خواهیم کرد که از کرده خود پشیمان شوند.

با اروپا اتمام حجت کنید

بیان  با  ملی  امنیت   کمیسیون  رئیس  بروجردی 
برجام  از  آمریکا  خروج  از  پس  اروپایی ها  اینکه 
تاریخی بزرگ قرار دارند، گفت:  آزمون  برابر یک 
تیم مذاکره کننده کشورمان پس از ارائه مجوز از 
سوی شورای عالی امنیت  ملی اقدام به مذاکره با 
کننده  مذاکره  تیم  است.  اروپایی کرده  طرف های 
اتمام حجت  اروپایی   طرف های  با  باید  کشورمان 
کند و امروز پس از خروج آمریکا از برجام اقدامات 
تضمین های  باید  و  است  مهم  ایران  برای  عملی 
الزم برای ادامه برجام از سوی آنها به ما داده شود.

در برجام ما کت خود را درآوردیم 
و تحویل دادیم

کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی با بیان اینکه تیم مذاکرات در قضیه برجام 
امتیاززات زیادی به 1+5 داد، گفت: در قضیه برجام 
ما حتی کت خود را درآوردیم و تحویل دادیم. برجام 
چون برای آمریکا دیگر فایده ای نداشت، از آن خارج 
شد. در واقع ماندن آمریکا در برجام برای این کشور 
بی فایده بود. آمریکا در برجام امتیازات زیادی از ایران 
نه  آنها  آورد.  گرفت و هر چه می خواست بدست 
تنها به تعهدات خود عمل نکردند بلکه هر روز فشار 
بیشتری بر ایران می آوردند تا امتیازاتشان افزایش یابد.

اجرای سند ۲۰۳۰ در برخی 
مدارس کشور

و  آموزش  کمیسیون  رئیس  زاهدی  محمدمهدی 
تحقیقات مجلس گفت: برخی از مفاد سند ۲۰3۰ در 
برخی از مدارس کشور علیرغم ممنوعیت اجرای این 
سند، اجرا می شود. البته این کار به صورت سازمانی 

و تشکیالتی انجام نمی شود.

معني نداردکسي درتریبون مجلس از  رفع حصر بگوید

مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس گفت: حصر براساس 
چه اتفاقی صورت گرفته؟ چه کسی تصمیم گرفته 
حصر باشد؟ شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته 
بود. معنی ندارد کسی بیاید تریبون مجلس را اشغال 
کند که از  رفع حصر بگوید. بیخود می کنند این را می 
گویند. قانون جایگاه این کار را مشخص کرده است، جایگاهی که حصر را ایجاد 
کرده، باید تصمیم بگیرد. حرف دارند نباید از این تریبون بگویند. آمریکا و اروپا 
و مردم روستایی چرا باید حرف چنین کسانی را بشنوند؟ خانه ملت برای حل 
مشکالت مردم است. رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای رئیس جمهور است. 

امیدواریم رفع حصر به زودی صورت بگیرد

رسول منتجب نیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت: زمانی که نام 
کنگره دوم حزب را زمزمه می کردیم، نگران بودیم، چرا که در کنگره اول 
شخصیتی در کنار ما بود که امروز قریب به 8 سال است در حصر به سر 
می برد و جایش در این کنگره خالی است. وی با بیان اینکه بخش عمده ای 
از فعالیت های حزب اعتماد ملی نتیجه فداکاری ها، ایثار و بزرگواری های 
خاطرنشان  است،  ایران  اسالمی  جمهوری  خدمتگزار  و  شخصیت  این 
کرد: ان شاا... هر چه زودتر به لطف خدا شاهد رفع حصر کروبی، مهندس 
موسوی و دکتر رهنورد و حضور آنها در جمع مردم شریف ایران باشیم.

سال ۸۸ اصالح طلبان قصد براندازی نداشتند

محمد عطریان فر ، عضو شورای مرکزی کارگزاران 
خرداد  دوم  جریان   ،88 سال  حوادث  در  گفت: 
گرفت.  قرار  اتهام  تحت  اصالح طلب  جریان  یا 
دوم  نیروهای  از  هیچکدام  بود.  واهی  واقعا  اتهام 
عقب  یک  ولی  نداشتند  براندازی  قصد  خردادی 
نشینی منطقی به نفع نظام کردند و گفتند اگر چه ما برانداز نبودیم اما از 
اینکه جامعه دچار یک تنش و خشونت شده عقب نشینی می کنیم، نتیجه 
از  این واگذاری و کوتاه آمدن سال ۹۲ ظاهر شد. موازنه منفی بسیاری 
اوقات در معادالت سیاسی ثمربخشی بیشتری نسبت به موازنه مثبت دارد.

سیاسیون به اندازه ۲ حزب آمریکا به فکر منافع ملی نیستند

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: پرخاش های سیاسی میان رقبای سیاسی 
داخلی با مرام دو حزب مطرح آمریکا که با اصول و آرمان های دینی و انقالبی 
بیگانه هستند، منطبق نیست. آنها به هنگام احساس خطر خارجی، منازعات را 
کنار می گذارند و برای حفاظت از منافع ملی کشور خود، ید واحده می شوند ولی ما 
از خطر خارجی چماقی برای فرود آوردن بر سر همدیگر می سازیم. متاسفانه امروز 
فعاالن سیاسی، برخالف اقتضائات منافع ملی عمل می کنند و همواره درصدد به 
دست آوردن فرصتی برای ضربه زدن به رقبای خود بر می آیند. تاسف باالتر این 
است که حتی حاضرند با دشمنان هم صدا شوند تا بتوانند رقبای خود را بکوبند. 

ستاد  دبیر  الریجانی،  محمدجواد 
روحانی  موضع  درباره  بشر  حقوق 
تصور  اینکه همه  بر  اصرار وی  و  
کنند ایشان مخالف قطعی فیلترینگ 

استدالل  عمده  است،گفت:  تلگرام 
که  است  این  روحانی  آقای  جناب 
آزاد  دسترسی  در  مردم  مسلم  حق 
به اطالعات است و تاکید بر حضور 
داخل  در  خارجی  پیام رسان های 
این حق مهم شهروندی را تضمین 
می کند. البته ممکن است افراد دالیل 
و انگیزه های خاصی را در این زمینه 

نفی  درصدد  من  که  کنند  مطرح 
یا اثبات آنها نیستم و صرفا همین 
ادله ای را که ریاست محترم جمهوری 
برآن تاکید می کنند، مورد ارزیابی قرار 

خواهم داد. الریجانی در مورد اینکه 
سرمایه گذاری کشور و دولت در زمینه 
باید  جهاتی  چه  در  مجازی  فضای 
باشد، تاکید کرد: دولت باید از »تلگرام 
بازی« خود را فارغ کند و به حوزه 
فضای مجازی به عنوان یک میدان و 
عرصه بسیار مهم و بابرکت نگاه کند. 
وی درباره نسبت محدودسازی تلگرام 

با موضوع چندصدایی و دموکراسی؛ 
به ویژه آنکه پس از فیلترینگ تلگرام 
انتقاد  یکی از مهمترین محورهای 
این  به  خردادی  دوم  های  رسانه 
موضوع از موضع دفاع از چندصدایی 
و دموکراسی بوده است، گفت:  اواًل 
این سخن از کسانی که آلوده به فتنه 
هستند،   ۷8 شورش های  یا  و   88
با  که  کسانی  است!  شوخی  شبیه 
تمام توان و البته وقاحت وارد میدان 
کودتا علیه جمهوریت شدند، راجع به 
چند صدایی و یا دموکراسی دلواپسی 
داشته باشند؟ وی خاطرنشان کرد: 
دفاع از آزادی پیام رسان های خارجی 
خالف  مسائل  طرح  برای  عمدتاً 
قانون است که قابل پیگرد نباشد. 
این خط دشمن در پی جهان گشایی 
است که زیر پرچم لیبرال دموکراسی 
در کشور توسط جریان اصالحات و 
نهایت  و  می شود  دنبال  منحرفین 
آب  از  سکوالر«  »دیکتاتوری  هم 

درمی آید.

کسانی که آلوده به فتنه ۸۸ و 7۸ هستند
نمی توانند راجع به چند صدایی و یا دموکراسی دلواپسی داشته باشند

طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران 
در مجلس گفت : در برخی از خطبه 
های نمازجمعه و سخنرانی ها، مردم 
را علیه یک عده از مسئوالن یا گروه 
نکنیم  تحریک  جامعه  در  دیگری 
ایجاد نفاق در  اقدام، عامل  این  که 
سخنان  درباره  وی  است.  جامعه 
پرهیز  درخصوص  انقالب  رهبر 
و  مدیریتی  سیاسی،  عناصر  دادن 
مطبوعاتی از سرزنش یکدیگر درباره 
برجام، اظهار کرد: خروج دیوانه وار 
ترامپ از برجام و برهم زدن یکی از 
بزرگترین توافقنامه های بین المللی 
در قرن بیست و یکم، شوک بزرگی 
به جامعه بین المللی و همین طور به 
جامعه ایران وارد کرد. نماینده مردم 
تهران افزود: متاسفانه برخی از افراد 
که با این اتفاق دچار شوک شدند، 
عقالنیت  با  مسئله  این  به  نسبت 
برخورد نکردند. وی با اشاره به هجمه 
های ایجاد شده در داخل و خارج از 
مجلس از جمله فضای مجازی علیه 

تیم مذاکره کننده و موافقین برجام 
گفت: ما به عنوان مجموعه حاکمیت 
نمی توانیم بخشی از سیاست خارجی 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 

بخشی  و  بپذیریم  محض  طور  به 
دیگر از آن را کامال انکار کنیم. وی 
های  و هجمه  توهین  با  داد:  ادامه 
این  توانیم  نمی  غریب  و  عجیب 
موضوع را گوشزد کنیم که بخشی 
از این سیاست ها نیستیم. سیاوشی 
خطاب به مسئولین اضافه کرد: اگر 
نقدی دارید، نقد را باید مطرح کنید 

نه اینکه هجمه ایجاد کنید؛ شما به 
عنوان مسئول باید مشکالت را در باال 
تحمل و حل و فصل کنید و انتقال آن 
به مردم دور از عقالنیت است. وی با 

بیان اینکه مردم دغدغه های معیشتی 
و اقتصادی دارند، گفت: هجمه ای که 
در سطح حاکمیتی شروع می شود، 
ترین  سخت  و  بدترین  متاسفانه 
وی  است.  مردم  برای  آن  عوارض 
خطاب به منتقدین برجام گفت: شما 
برجام را انکار می کنید اما آیا راه حل 
جایگزینی برای این مسئله داشتید؟

در برخی سخنرانی ها و خطبه ها، مردم را علیه یک عده از مسئوالن 
یا گروه دیگری در جامعه تحریک نکنیم

جشنواره پرواز در بیرجند * محسن نوفرستی

هدر رفت آب سد حاجی آباد زیرکوه

خسارات سیل در زیرکوه خراسان جنوبی * عکس: مجتبی گرگی

جزء خوانی قرآن در مسجد النبی )ص( اهل سنت بیرجند * عکس: محمد رمضانی

محفل جزءخوانی بانوان در مسجد امام صادق )ع( بیرجند * عکس: سپیده قلندری

جشن شکرگزاری قرآن با حضور ۶۰۰ دانش آموز * عکس: زهرا حمیدی

وزارت اطالعات اسامی را ندهد مرتکب جرم شده است

جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در خصوص 
شبهات مربوط به عدد مدیران دوتابعیتی اظهار کرد: 
وزارت اطالعات در گزارشی که به ما داده، گفته که 
در دو سال گذشته، از بین کل استعالم ها ۲1۰ نفر 
را به دلیل دوتابعیتی بودن و داشتن گرین کارت، رد 
صالحیت کرده ایم و من هم به وزارت اطالعات نامه نوشتم که اسامی 
این ۲1۰ نفر را به ما ارائه دهند و آنها نیز موظفند طبق قانون اسامی را 
در اختیار کمیته تحقیق و تفحص قرار دهند و اگر این کار را نکنند، طبق 
قانون آیین نامه داخلی مجلس مرتکب جرم شده اند و قابل پیگرد هستند.

اگر حکم حکومتی درباره تلگرام هست، بگویند

علی مطهری، نایب رئیس مجلس گفت: نمی شود که بازپرس یک مرتبه 
بگوید تلگرام بسته شود، اینها دخالت در کارهای یکدیگر است. اگر هم 
در این زمینه حکم حکومتی صادر شده باید به مردم گفته و توضیح داده 
شود. مثال اگر رهبری گفته بودند که این کار انجام شود و نشده بود و در 
نهایت برای این کار تاریخی تعیین کردند باید به مردم توضیح داده شود و 
این طور نباشد که دستور از جایی بیاید، مسئولیت با فرد دیگری باشد و 
حمله آن را دیگری تحمل کند. نمی شود دیوار کشید و عده ای را خوب و 
انقالبی و عده ای را بد و غیرانقالبی بدانیم بلکه همه خوب و ارزشی هستند.

056 - 32454577 - 09303102285
خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی( )حتی برای یک لباس(


