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همين تک صحنه کافي است 
که هنوز پاي انقالب بایستيم

صفحه 8

مگر سفره مردم پارسال رنگينتر 
بود که این افراد حمایت کردند؟

صفحه 8

کدام کشور براي دفاع از خودش 
اجازه گرفته که ما اجازه بگيریم؟

صفحه 8

آن جوانی که می گوید وضع بد 
است احساسش را تأیيد می کنم

صفحه 8

مناسب سازی شهری برای 
معلوالن به نفع همه است

معلول،  یا  باشیم  سالم  اینکه  از  فارغ 
سالمندی اجتناب ناپذیر است.جمعیت 
استان و شهر بیرجند با توجه به نرخ 
است.بر  سالمندی  به  رو  مهاجرت، 
اساس آمار  از 768 هزار و 898 نفر 
جمعیت خراسان جنوبی در سرشماری 
سال 95،  مسکن  و  نفوس  عمومی 
75 هزار و 25 نفر سالمند باالی 60 
با  خوسف  شهرستان  هستند.  سال 
14/2درصد بیشترین درصد جمعیت 
سالمند را نسبت به جمعیت شهرستان 
استان  شهرستان  پیرترین  و  دارد 
محسوب می شود..... ) ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره4081

7پرداخت اعتبار ویژه برای رونق واحدهای توليدی7انتصاب رئيس کميسيون دائمی هيئت امنای دانشگاه های استان 7انجام جراحی موفقيت آميز سرطان روده بزرگ در بيرجند

در نشست ورزشی آوا مطرح شد:

نبود سالن مشکل اصلی کنگ فو کاران
غالمرضا رضایی رئیس هیئت کونگ فو استان که در کارنامه خود 8 سال )اسارت( ، 45 درصد جانبازی 
و افتخارات ورزشی فراوانی دارد، از ابتدای فعالیت خود یاد کرد و گفت: قبل از این که ورزش رزمی را در 
اسارت کار کنم سال های 55، 56 و قسمتی از 57 ، این ورزش را در بیرجند شروع کردم. آقای “رحمان” 
نامی در بازار نوار می فروخت و اهل زاهدان بود، رشته رزمی “شوتو کان” را نزد ایشان فراگرفتم. وی با 

اشاره به این که در دوران اسارت تمام فعالیت ها ...) ادامه در صفحه4(   

70 ميليون تومان کمک در گلریزان هالل احمر /7

وعدههابرایمناسبسازی
حملونقلعمومیمحققنشد

عکس: امین جم

 صفحه 7
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جنابآقایمهندسحمیدرضاامینی
مدیرعاملمحترمشرکتسیمانباقران

انتصاب جناب عالی را به سمت مدیرعامل شرکت سیمان باقران
 که با کوله باری از تجربه و تخصص بارقه امید را در دل سهامداران 

و دست اندرکاران این واحد صنعتی بر افروخته اید، ارج نهاده
 و توفیق تان را از خداوند منان آرزومندیم.

پرسنلشرکتسیمانباقران

به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان

حاجمحمدابراهیماحسانبخش
 جلسه یادبودی فردا پنجشنبه 97/3/10 از ساعت 4 الی 5 

بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی برگزار می گردد 
حضور شما سروران ارجمند  موجب امتنان است.

خانوادهاحسانبخشوسایربستگان

برادرگرامی
جنابآقایسیدحبیبشواکندی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد یکتا 
برای روح بزرگوارشان آرامش و برای بازماندگان عزیز بردباری مسئلت می نمایم.

شرکتساختمانیرجحانکارا-امینی

به مناسبت چهلمینروز 
درگذشت مادر مهربان و مادر بزرگ دلسوز

مرحومهفاطمهقاسمی)گیو(
)همسرمرحومعلیاکبررحیمزادگان(
کارمندبازنشستهدانشگاهعلومپزشکی

جلسه بزرگداشتی امروز چهارشنبه مورخ 97/3/9 از ساعت 
17/15 الی 18/15 در محل هيئت ابوالفضلی )مصلی( 

برگزار می گردد، تشریف  فرمایی شما سروران ارجمند موجب شادی 
روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان داغدار می باشد.

ازطرففرزندان

 هیئت اجرایی مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران خراسان جنوبی در نظر دارد: حق 
بهره برداری از استخر سرپوشیده )کوثر( مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران بیرجند )واقع 
در انتهای بلوار صنعت و معدن، جنب کارخانه بهکف( را به صورت اجاره سالیانه از طریق 
مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و اخذ اسناد و مدارک و به منظور شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی 
تا پایان وقت اداری شنبه 97/3/12 به امور اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی واقع در انتهای بلوار صنعت و معدن- سایت اداری مراجعه و یا اسناد 
فوق را از طریق پایگاه ملی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir دریافت نمایند.

هیئتاجراییمجموعهورزشیوتفریحیکارگرانخراسانجنوبی

آگهــیمزایــده)نوبتاول(

دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر دارد: انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی کلیه ساختمان های آموزشی، دانشجویی، فرهنگی، ورزشی، انبارها، 
کارگاه ها، آزمایشگاه ها و فضای سبز و خدمات سلف سرویس خود را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه واگذار نماید.
نگهداری فضای سبز دانشگاه: هفت هکتار     نظافت و تنظيف فضای مسقف: بيست و پنج هزار مترمربع

نظافت و تنظيف فضای روباز: هفده هکتار
سپرده شرکت در مناقصه: 360/000/000 ریال که باید به حساب شماره 472339443  به نام حساب سپرده حسن انجام کار هزینه ای به نام 
دانشگاه صنعتی بیرجند نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بیرجند واریز و یا به صورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی طبق نمونه 

عمل بانک ها تهیه و تسلیم شود. مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 97/3/8 تا پایان وقت اداری 97/3/12
محل دریافت اسناد مناقصه:  بیرجند - میدان ابن حسام - بلوار صنعت و معدن - دانشگاه صنعتی بیرجند - دبیرخانه مرکزی دانشگاه 

قیمت اسناد مناقصه 300 هزار ریال است که باید به شماره حساب 2177۵82189009 )رابط تمرکز وجوه درآمد اختصاص( نزد بانک ملی واریز 
و فیش آن به دبیرخانه )سرکار خانم جلودار( تحویل گردد.

 ضمنا آگهی و اسناد مناقصه در سایت دانشگاه به آدرس www.birjandut.ac.ir و همچنین در سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
به آدرس http://iets.mporg.ir موجود می باشد. 

 آخرین مهلت تسليم پيشنهادها: تا پایان وقت اداری مورخ 97/3/22 می باشد. تاریخ برگزاری مناقصه: ساعت 11 صبح مورخ 97/3/23 
در محل دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه. ضمنا دانشگاه صنعتی بیرجند در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

دانشگاهصنعتیبیرجندهمچنین هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهيمناقصهعمومي)یکمرحلهاي(شماره)07-97(آگهیتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای)نوبتدوم(
دستگاه برگزار کننده مناقصه: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند

 موضوع مناقصه : خرید خدمت اعزام بیماران بیمارستان شهید مصطفي خمیني)ره( طبس 
شرایط شرکت در مناقصه:کلیه شرکت هاي داراي مجوز ازکمیسیون ماده 20 و دارای گواهي صالحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي. 

مدت و محل انجام کار : یک سال- شهرستان طبس
مدارك الزم جهت خرید اسناد مناقصه: الف( واریز مبلغ 1۵0/000ریال به شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن 

 http://iets.mporg.ir  :به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس
نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 12/700/000ریال یا چک تضمین شده بانکي یا واریز نقدي وجه به 
حساب شماره 26438۵6 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه( مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/03/09 
لغایت 97/03/12 مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 10 صبح مورخ97/03/22 محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي- دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي 

بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد. محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : سالن معاونت توسعه - مورخ 97/03/22 ساعت11 صبح
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالي معامالتي خویش 

مختار مي باشد.توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات بهداشتی درمانی دانشگاه می توانید عدد 20 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید.

روابطعموميدانشگاهعلومپزشکيبیرجند

 شناسه: 181054

"مناقصهعمومییکمرحلهای-نوبتاول"
شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح جدل ذیل اقدام نماید.

شرایط متقاضيانمدت تحویل کاالنوع تضمين و مبلغ )ریال(مبلغ برآورد اوليه )ریال(موضوعشماره فراخوان

خرید تجهيزات200975361000003
 آتش نشانی به شرح 
مندرج اسناد  مناقصه

ضمانت نامه معتبر به 3/000/000/000
مبلغ 150/000/000 طبق 

بند 4 اسناد مناقصه

حداکثرتا  تاریخ 
97/4/15

کليه تامين کنندگان 
کاال به شرح بند 3 

اسناد  مناقصه
1- محل تامين اعتبار: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی به شرح بند14 ردیف 1 اسناد مناقصه 2- کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir برگزار می گردد 3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان موظف می باشند 
اسناد مناقصه را از تاریخ  97/03/09  تا ساعت 19 مورخ 97/3/17 از طریق سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir  دریافت نمایند. 4- مهلت 
ارسال پيشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت: تا ساعت 19 مورخ 97/3/31 5- زمان گشایش و قرائت پيشنهادها : ساعت 
 10 صبح یکشنبه مورخ 97/04/03 می باشد. 6 - نشانی مناقصه گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر- شهرداری مرکزی تلفن: 0۵632222200-3 
۵- مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایی 
و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند، خیابان شهید مطهری، سازمان صنعت و معدن  اتاق 111 مراجعه و یا با شماره 0۵632221220 

محمدعلیجاوید-شهرداربیرجندتماس حاصل نمایند.

انا هلل و انا اليه راجعون

برادرگرامیوارجمند

جنابآقایدکتراحمدجمالی

با کمال تأسف و تأثر درگذشت 
عموی گرامی تان

و خانواده محترم  عالی  را حضور جناب   
تسلیت عرض نموده، از خداوند سبحان برای 
آن تازه درگذشته طلب رحمت ، مغفرت 
و رضوان الهی و برای آنجناب و بازماندگان 
 گرامی اجر جزیل و صبر جمیل مسئلت دارم.

ابوالفضلفورگینژاد
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۲۵ سال به زور پراید و پژو به مردم دادیم

عضو کمیسیون صنایع با طرح این سوال که تا چه زمان می خواهیم از ورود خودرو به کشور جلوگیری کنیم، گفت: این 
فروش خودرو نیست، ما به زور خودرو را به خورد مردم می دهیم. عزیزی نتیجه ممانعت از ورود خودروهای باکیفیت خارجی را 
این دانست که 25 سال پراید و پژو را به همان شکل اولیه به مردم عرضه می کنند. 

مناسب سازی شهری برای 
معلوالن به نفع همه است 
*  امین جم 

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... شهرستان خوسف با 2/14 

درصد بیشترین درصد جمعیت سالمند را نسبت به 
جمعیت شهرستان دارد و پیرترین شهرستان استان 
 2/8 با  نیز  بیرجند  شهرستان  شود.  می  محسوب 
درصد جمعیت سالمند، کمترین سالمند شهرستان 
های خراسان جنوبی را دارد. خراسان جنوبی که 28 
امین استان کشور به لحاظ جمعیتی است در شاخص 
سالمند 60 سال به باال 11 امین استان کشور است. 
همچنین براساس آمار موجود تعداد معلوالن استان 
نرخ  و  نفر است  از 21 هزار  بیش  خراسان جنوبی 
معلولیت در این استان  باالتر از میانگین کشوری 
است. بنابراین  شهرها برای این تعداد از شهروندان 
از مناسب  باید مناسب سازی شوند. منظور  استان 
سازی، آماده سازی محیط برای استفاده افراد کم توان 
جسمی و معلوالن است تا بتوانند مانند افراد عادی از 
امکانات محیط استفاده کنند. این موضوع در راستای 
رعایت تساوی حقوق شهروندی افراد مطرح است. 
مناسب سازی محیط را برای همه افراد آماده می کند 
که بتوانند در جامعه حضور داشته باشند این فرد می 
تواند معلول نابینا، خانم باردار، سالمند یا کسی باشد 
که زانویش درد می کند. در ناوگان عمومی، رعایت 
موضوع مناسب سازی برای معلوالن از طریق استفاده 
از اتوبوس های سطح پایین )بدون پله( و ایستگاه های 
مجهز به سطح شیب دار باعث می شود، افراد بدون 
نیاز به دیگران قادر باشند با صندلی چرخ دار خود وارد 
اتوبوس های درون شهری شوند. در کنار اتوبوس ها، 
سیستم قطارهای شهری هم عموما شرایط مناسبی 
دارند، هرچند در برخی کشورهای مدرن و پیشرفته هم 
ممکن است مناسب سازی  به شکل کامل انجام نشده 
باشد، اما ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی باعث 
شده، حرکت به این سمت وسو شدت بگیرد. وجود 
تاکسی های معروف لندن با نام به بلک کپ ها هم در 
این حوزه نقش مؤثری برعهده  دارند. این تاکسی ها به 
دلیل داشتن فضای کافی بین صندلی عقب و ردیف 
صندلی های جلو شرایط ورود کالسکه و ویلچر را در 
خود دارند. بعد از حمل ونقل، مناسب سازی معابر و 
مراکز شهری اهمیت می یابد و می توان گفت اولویت 
دوم در مناسب سازی قابل استفاده بودن مراکز اداری، 
یا  معلولیت  دارای  افراد  توسط  تفریحی  و  عمومی 
قشرهای مختلف جامعه است. در کشورهای مختلف، 
قوانین زیادی برای اجبار طراحان و معماران این اماکن 
وجود دارد که باعث می شود ساختمان ها همان طور 
که برای مقابله با آتش سوزی تجهیز می شوند، برای 
استفاده افراد معلول هم آماده و مهیا شوند. به نظر 
می رسد، قوانین با پشتوانه اجرایی محکم، تنها عامل 
موفقیت بسیاری از کشورها ... )ادامه سر مقاله ستون مقابل( 

 )ادامه سر مقاله( در این حوزه بوده و البته فرهنگسازی 
و روشن شدن ابعاد و تأثیرات مختلف مناسب سازی 
هم نقش قابل توجهی در تسهیل این موضوع داشته 
است. مناسب سازی فضاهای تفریحی و دانشگاهی، از 
دیگر مواردی است که در قالب همین قوانین فرصت 
نیز  ما  کشور  در  می کنند.  پیدا  بودن  دسترس پذیر 
قوانین و تمهیداتی برای این مهم درنظر گرفته شده 
است.سازمان بهزیستی از چنان قدرت اجرایی برای 
ساماندهی مناسب سازی شهر برای معلوالن در همه 
دستگاهها برخوردار نیست که بتواند همه ادارات را دور 
هم جمع کند و کمیته هایی تشکیل بدهد که این کار 
را در کشور انجام بدهند . به پیشنهاد بنیاد جانبازان ماده 
2 قانون جامع حمایت از معلوالن اصالح شد و وزارت 
کشور متولی مناسب سازی شد و تمامی سازمانها و 
ادارات دیگر در این ستاد مناسب سازی فعالیتشان را 
شروع و هر اداره ای هر سازمانی و هر ارگانی متولی 
امر مناسب سازی زیر نظر ستاد مناسب سازی کشور 
است.در استان های مختلف نیز شاهد فعالیت های 
گوناگونی دربحث مناسب سازی شهر  برای معلوالن 
هستیم.چندماه پیش معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری خراسان جنوبی در سخنانی عنوان کرده 
بود دستگاه های دولتی خصوصا دستگاه هایی که در 
حال ساخت و ساز هستند موظفند صفر تا صد مناسب 
سازی را به فراخور اعتباراتی که دارند، انجام دهند. 
وی همچنین بستر سازی حمل و نقل عمومی برای 
معلوالن در شهرها توسط شهرداری، اجرای قانون 
جامع معلولین پروژه های عمرانی که تملک هستند ، 
توجه به عالئم هشدار دهنده معلولین را از موضوعات 
بسیار مهمی دانست که باید در دستور کار شهرداری 
ها قرار گیرد. همه ما روزی به سالمندی دچار خواهیم 
شد و درواقع حرکت به سمت بهبود شرایط برای 
معلوالن و سالمندان،در اینده برای خود ما مفید خواهد 
بود.آمارهایی مبنی بر اینکه 45 درصد از معابر خراسان 
جنوبی برای معلوالن مناسب سازی شده اند نیز عنوان 
شده است.مسلما شرایط شهرستان های استان بهبود 
هایی نسبت به قبل داشته اما تا رسیدن به شرایط ایده 

آل فاصله ی زیادی مانده است. 
همانطور که پیش تر نیز گفته شد، مناسب سازی 
موضوعی چند وجهی است و همکاری فرابخشی 
وزارت  ها،  دهیاری  و  ها  شهرداری  کشور،  وزارت 
صنایع، بنیاد جانبازان ، سازمان بهزیستی را می طلبد. 
شاید اگر مسئوالن خود یکبار با ویلچر در شهر تردد 
کنند،بهتر به عمق مشکالت و سختی های معلوالن 
و سالمندان پی ببرند و بتوانند مشکالت را بهتر لمس 

کرده و را حل های مناسبی نیز ارائه کنند.

سرمقاله

خبر جدید درباره کارت سوخت

همه  اینکه  بیان  با  نفتی،  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
سوخت  کارت  از  استفاده  به  موظف  نفت گاز  و  بنزین  عرضه  جایگاه های 
هستند. موسوی خواه گفت: اکنون بیش از 11 سال از آغاز نصب تجهیزات 
سامانه هوشمند سوخت روی جایگاه های عرضه می گذرد، این تجهیزات عمر 
مفید خود را سپری کرده و قدیمی شده اند؛ اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت 
سوخت الزامی است ما موظف هستیم با وجود هزینه های گزاف میلیاردی، 
کنیم. تامین  را  آنها  نیاز  مورد  قطعات  و  کرده  نگهداری  تجهیزات  این  از 
تا تجهیزات کارت سوخت  فراهم شد  بنزین، فرصتی  نرخی شدن  با تک 
ملی  شرکت  فنی  کارشناسان  مدت،  این  در  دهیم.  تغییر  را  جایگاه ها  در 
در  موجود  تجهیزات  درباره  فراوانی  بررسی های  نفتی  فرآورده های  پخش 
کنیم، انتخاب  را  جایگزین  قابل  قطعات  مناسب ترین  تا  دادند  انجام  دنیا 

قیمت هندوانه روی اعصاب مردم 

نبود  و  ماشین  کرایه  قیمت  افزایش  گفت:  بارفروشان  اتحادیه  رئیس 
کامیون ها برای حمل بار به دلیل اعتصاب، باعث ماندن بار در مزارع و 
باغات شده است که این مساله در نهایت فقط به زیان کشاورز است. 
حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان در خصوص اعتصاب کامیون دارها 
و تاثیر آن بر کمبود میوه و افزایش قیمت آن در بازار اظهار کرد: اعتصاب 
کامیون دارها در خصوص میوه هایی که از شیراز به تهران می آمد کمی 
هندوانه  آنجا  از  ارسالی  میوه  کرد چراکه عمده  مواجه  با مشکل  را  ما 
افزود:  وی  یافت.  افزایش  آن  قیمت  بار،  حمل  عدم  دلیل  به  و  است 
این اعتصاب باعث کاهش هندوانه در بازار شده و قیمت این میوه را 
تا 2200 تومان افزایش داده است. میوه های دیگری هم از شیراز می آید 
اما تاثیری بر قیمت و میزان آن در میدان میوه و تره بار نداشته است.

افزایش قیمت کرایه حمل بار تا 2۰ درصد بار اعمال می شود
کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان حمل کاالی سراسر 
کشور در نامه ای ضمن توضیح مصوبات جلسه با وزیر راه و 
شهرسازی، خواهان پایان یافتن اعتصابات و تجمعات رانندگان 
در کشور شد. کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان حمل 
کاالی سراسر کشور به دنبال جلسه با وزیر راه و شهرسازی 
و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، در 
رانندگان  انجمن های صمفی  نمایندگان  به  خطاب  نامه ای 
درباره  توضیحات  ارائه  شهرستان های سراسر کشور، ضمن 
مصوبات این جلسه، خواستار پایان اعتصاب رانندگان در کشور 

شدند. مشروح این نامه به شرح زیر است:
»احتراما، پیرو اعتراضات و تجمعات رانندگان و کامیونداران 
حوزه حمل ونقل جاده ای کشور طی روزهای اخیر، جلسه ای در 
خصوص موضوعات و مشکالت موجود در بخش حمل ونقل 
و شهرسازی،  راه  وزیر  با حضور  برون شهری  مسافر  و  بار 

نمایندگان  و  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  سازمان  رییس 
صنوف مختلف رانندگان حمل ونقل )بار و مسافر(  تشکیل و 

تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
افزایش قیمت کرایه حمل تا 20 درصد در بخش بار اعمال 
خصوص  در  صنوف  نمایندگان  روز   10 مدت  ظزف  شود. 
روش محاسبه نرخ بر اساس تن کیلومتر نظرات کارشناسی 
و پیشنهادات خود را به سازمان جهت بررسی ارائه نمایند.
کارگروه با حضور نماینده ای از حوزه معاونت حمل  ونقل وزارت 
راه و شهرسازی، نماینده سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، 
نمایندگان کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان باری، 
نمایندگان کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان مسافری 
و نمایندگان کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور و در 
صورت لزوم انجمن های تخصصی به صورت منظم تشکیل 
و به بررسی موضوعات و مشکالت بخش حمل ونقل پرداخته 

و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد. در رابطه با بحث سالم سازی 
و برخورد با تخلفات دریافت کمیسیون های اضافی توسط 
شرکت های حمل ونقل و در خصوص عدم توزیع عادالنه بار 
و تضعیف سالن های اعالم بار، سهمیه سوخت، حذف اولویت 
بومی گرایی، عدم پرداخت کرایه حمل توسط گیرندگان کاال و 
قوانین مربوط به کمیسیون ماده 11 و 12 و سایر موارد مقرر شد 
کارگروه ویژه ای جهت پیگیری و اصالح تشکیل شود.با توجه 
به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه به مطالبات رانندگان و قول 
مساعد در خصوص تامین امنیت جاده ها و به منظور جلوگیری 
ایران و رفع  از سواستفاده معاندین نظام جمهوری اسالمی 
نگرانی ملت عزیز مبنی بر تامین مایحتاج عمومی، خواهشمند 
است طبق روال قبل نسبت به بارگیری و رساندن محصوالت 
به صاحبان کاال اقدام فرمایید. بدیهی است نمایندگان صنوف تا 

تحقق کامل مطالبات شما عزیزان پیگیر موضوع می باشند.«

صنعت دامداری در ورطه نابودی است

رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با توجه به نوسان شدید نرخ نهاده ها و 
فروش شیرخام کمتر از نرخ تمام شده، تولیدکنندگان با مشکالت متعددی 
روبه رو هستند. ناصر مقدسی با انتقاد از نوسان شدید نرخ نهاده های دامی 
در بازار اظهار کرد: با توجه به نوسان شدید نرخ نهاده ها و کمبود در بازار، 
تولیدکنندگان با مشکالت متعددی روبرو هستند که در صورت ادامه این روند 
تولید ملی نابود خواهد شد. طی چند روز اخیر، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام 
به توزیع نهاده های دامی در مراکز استان ها کرد که اگر این اقدام انجام نمی 
شد؛ نرخ ذرت و کنجاله سویا به طور چشمگیری در بازار افزایش می یافت. 
وی با بیان اینکه زنگ خطر نابودی صنعت شیر و گوشت کشور به صدا 
درآمده است، افزود:نوسان نرخ نهاده های دامی تبعاتی همچون کشتار گله 
های مادر،عدم کنترل قیمت گوشت و نابودی تولید ملی را در برداشته است.

سقف وام قرض الحسنه بانک ها تغییر کرد
و  پرداخت  قابل  سقف  ای  بخشنامه  در  مرکزی  بانک 
قرض الحسنه  تسهیالت  انواع  بازپرداخت  مدت  حداکثر 
بخشنامه،  این  اساس  بر  کرد،  ابالغ  بانکی  شبکه  به  را 
سقف و زمان های مندرج در اعطای قرض الحسنه و انعقاد 
قراردادهای مربوطه باید توسط شبکه بانکی مدنظر قرار 
گیرد. سقف مجاز تسهیالت و حداکثر مدت مجاز برای 
بازپرداخت وام به بانک ها ابالغ شد که به مهم ترین آنها 

به شرح زیر می باشد.
- حداکثر تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه 
ماه   60 بازپرداخت  زمان  بیشترین  و  تومان  میلیون   15

تعیین شد.
آن  ویژه  کشاورزی  بخش  تسهیالت  میزان  باالترین   -
دسته از کشاورزانی که به دلیل سوانح طبیعی دچار ضرر 
و زیان شده اند 20 میلیون تومان با بازپرداخت 60 ماهه 

مشخص شده است.
- سقف وام تعمیرات مسکن 10 میلیون تومان بوده و 

مهلت بازپرداخت آن 36 ماه تعیین شد.
- حداکثر مبلغ تسهیالت اشتغال زایی 20 میلیون تومان 

بوده که مهلت بازپرداخت آن 60 ماه خواهد بود.
میلیون   200 معسر  زندانیان  ویژه  وام  میزان  باالترین   -

تومان بوده که بازپرداخت آن 215 ماه اعالم شده است.

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2 شهرستان بیرجند 

به موجب ماده 14 قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین قسمتی از یک باب باغ منزل پالک 124 فرعی از 
434- اصلی بخش دو بیرجند واقع در اراضی کالته میرعلی مورد تقاضای فاطمه علی آبادی در روز چهارشنبه مورخ 1397/3/30 ساعت 
10 صبح  در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین 
شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 1397/03/9      علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند 

عالقه مندان گل و گیاه زمان را از دست ندهید

)بزرگترین مجتمع گل و گیاه شهرداری(
مهلت ثبت نام تا 3/15/ 1397

گان  ثبت انم گل رای

 ردگلخاهن من

ساعـت کـار:  9  صبـح تـا 12 شب

غرفـه هــای 1۰،11،12

آدرس: خیابـان بهشتی، روبـروی  
چهارشنبه بازار، داخل پارک خانواده 

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت  دوم
دادنامه  شماره  به  اول  شعبه  از  صادره  فروش  دستور  اجرای  در   970043 شماره  اجرایی  پرونده  در  اینکه  به  نظر 

9609975610101249 -1396/12/22 دعوی ورثه مهران در خصوص پالک ثبتی به شماره 257 فرعی از 17 فرعی از 1427 اصلی 
واقع در بخش 2 بیرجند واقع در خیابان مدرس - بین مدرس 5 و 7 پالک 87 دارای 43 مترمربع عرصه و اعیانی همکف و اول )90 
متر مربع( کاربری ملک به صورت تجاری دارای بر اصالحی شهرداری می باشد کف سرامیک در همکف و دیوارپوش در همکف و درب 
سکوریت و طبقه اول به عنوان انبار و دفتر استفاده می شود متعلقات آب و برق و تلفن می باشد و با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر و 
کاربری و موقعیت محل و جمیع جهات جمعا به مبلغ 8/910/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه 
تاریخ 1397/03/20 از ساعت 10 الی 11 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. 10 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 پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

رجبی- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندشود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 964102 اجرایی آقای امین مومنی محکوم است به پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال در حق 
آقای عباس ربانیان و مبلغ 4/250/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه خودرو وانت 
پیکان تیپ 1600 رنگ سفید روغنی مدل 1388 دوگانه سوز فابریک دارای اتاق عقب و بیمه تا تاریخ 1397/2/11 با هشت سال تخفف 
می باشد، توقیف و به مبلغ 90/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده تاریخ 1397/3/28 از ساعت 9 الی 9/30 
صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  10 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 
16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد 

بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم 
 به موجب اجرائیه کالسه پرونده 9509985617100499 صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی سربیشه از ماترک مرحوم 
علی حسینی، آقای حسن رضا حسینی فرزند علی به پرداخت مبلغ 107/916/668  ریال در حق خانم مرضیه یوسف زاده و مبلغ  

117/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده و در همین راستا از محکوم علیهم به میزان محکوم به  یک باب منزل 
مسکونی به پالک ثبتی 1700 فرعی از  28 اصلی ومفروز از 1209 فرعی بخش 6 بیرجند و به مساحت 165 متر در دو طبقه مجموعا با اعیان 188 
متر مربع مسکونی در دو طبقه و فاقد نما ، دارای انشعابات آب، برق و گاز )طبقه همکف با متراژ 65 متر مربع وطبقه اول با متراژ 123 متر مربع( 
واقع در سربیشه - خ معلم - پالک 7 توقیف و ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 105/000/000  تومان ارزش گذاری گردیده 
است. لذا مقرر گردید ملک مذکور در مورخ 97/3/21  ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سربیشه از طریق مزایده به فروش 
برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. 10 درصد ثمن معامله 
في المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم 
اجرای احکام نماید. در غیر این صورت 10 درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن 
در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام قضایی ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل 

به بازدید می باشند، می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد. 
مظفری - قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری سربیشه

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان   تاریخ انتشار: 97/3/9

 جلسه مجمع عمومی عادی سالبانه )نوبت اول( شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان ساعت 18 روز یکشنبه تاریخ 97/04/10 
در محل سجادشهر، خیابان شاهد ، نبش سرداران شهید، مؤسسه فرهنگی ورزشی ایثار برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم 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 داوطلبان عضویت در 
سمت هیئت مدیره موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک 

مربوطه را به دفتر شرکت تحویل نمایند. 
دستور جلسه

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت 2- بررسی و طرح و تصویب صورت های مالی سال 96  3- طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 97 و تعیین میزان پاداش هیئت مدیره و بازرس 4- تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری 5- افزایش سرمایه شرکت 
از طریق واگذاری سهام جدید ) هر عضو تا 300 سهم ( 6- انتخاب هیئت مدیره شرکت به مدت سه سال 7-تصمیم گیری در خصوص 

بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
 هیئت مدیره شرکت چند منظوره جانبازان

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
تراشکاران و ریخته گران شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده 22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ 3/19/ 97 جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را 
به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره 

امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

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

اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

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

به مواد مخدر  داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

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

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

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف 
و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 091۵963906۵- علـی آبادی 

ود  
حد

وم
ه  

یژ
ش و

رو
ف

درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   

09155614880
* انجام کلیه امور حسابداری 

شرکت ها
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی

* تنظیم اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده

* مشاوره در زمینه حسابداری

 شمارشگـر
شرکت حسابداری

شماره ثبت: 4598

09351356628- 09910736538- اکبری
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برپایی شب بازار صنایع دستی در سربیشه
صدا وسیما - شب بازار صنایع دستی به مناسبت ماه مبارک رمضان درسربیشه ایجاد شد. سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سربیشه گفت: این شب 
بازار در پارک ظفر سربیشه به منظور عرضه مستقیم محصوالت تولیدکنندگان برپا شده است. اتفاقی گفت:، برپایی سیاه چادر عشایری، غرفه پخت نان محلی و راه اندازی غرفه فروش 

صنایع دستی از برنامه های این بازارچه است که محصوالتی از جمله حوله های سنتی، گلیم عشایری، چلنگری، سوزن دوزی و رودوزی سنتی در این بازارچه به فروش می رسد.
از راهنمایی و رانندگی خواهشمندم یک کارشناسی 
کوی  و  آزاد  دانشگاه  فاصل   حد  آیا  بدهند  انجام 
زعفرانیه و روبروی جاده سالمت دو طرف نیاز به 
سرعت گیر ندارد؟ ماشین ها با سرعت خیلی زیاد تردد 
می کنند چه کسی باید فکری به حال مردم این محل 

انجام بدهد شهرداری یا راهنمایی رانندگی؟!
 یک شهروند
را  شهر  از  وسیعی  محدوده  سالمت  جاده  چون 
دربرمی گیرد و پارکی که قرار است در این مسیر 
ساخته شود هم موجب استفاده ساکنان شرق هم 
غرب و هم جنوب بیرجند می گردد هرچه سریعتر 
نسبت به این خواسته جمع کثیری از مردم توجه 

کرده وکار عمرانی را آغاز نمایید. 
937 ... 897

هنوز ادارات شهرستان بیرجند در خانه های استیجاری 
مستقر هستند و مکان و بودجه مشخصی ندارد.با این 
وضع چگونه آن نماینده مجلس، مرکز استان را با 

امتیاز ویژه می بیند؟
915 ... 254

سالم.مدیرکل اداره بیمه بیرجند یکی از کارهای 
خوب پیش خدواند این است، جوانان تازه دامادی 
که کاری ندارند، یا شغل آزاد با درآمد ماهی یک 
میلیون یا 700یا800 تومان دارند. این جوانان را 
تا  نمایید  دولتی  نرخ  با  بیمه  و  بفرمایید  حمایت 
کمکی به این جوانان بشود امیدوارم این موضوع را 

به سرانجام برسانید. باتشکر
915 ...915
سالم آوا. دیروز موقع افطار رفتم نانوایی نان نداشت و 
وقت نبودکه برم نانوایی دیگه ای. رفتم سوپرمارکت 

بهم 4 تا لواش داد2500 آیا این انصافه؟؟
915 ... 592

سالم آوا. خدا نگذرد و عذابشان زیاد شود همسایه 
هایی که با نگهداری مرغ و خروس )مرغداری( در 
طالقانی ...باعث به خطر انداختن جان دیگران و بوی 

بد ومگس... درکوچه شده اند.
915 ... 628

نماینده گرامی منتقد بودجه ها  اگر بیرجند هم مثل 
 ، فوالد  و صنایع  آهن  راه  ریل  به  شهرستان شما 
سیمان و رانت ویژه دسترسی داشت شاید نماینده 
مجلس بیرجند هم بیشتر توان حضور در جلسات را 
داشت و اینقدر کمرنگ در مقابل سایر نمایندگان ظاهر 
نمی شد. بی حرمتی به بیرجند ننگ ماست. سکوت ما 

نشان فرهنگ ماست  
937... 897       
اظهارات تفرقه افکنانه نماینده مجلس یک  شهرستان 
در جلسه استانداری که گفت)چرا همیشه برای مرکز 
استان امتیاز ویژه لحاظ میشود(کذب محض است.
اینجاست که اخبار سیمای خاوران هم این  جالب 
موضوع خالف واقع را منعکس می کند.می شود شما 
نماینده محترم و رییس صداو سیما که اتفاقا از یک 
حوزه انتخابیه هم هستید برای مرکز استان نشین ها 
بفرمایید از زمان استان شدن، کدام امتیاز ویژه به مرکز 
داده اند که شهرستان شما سهمی ازآن نداشته است؟تا 
کی باید مردم محروم استان اسیر تفکرات اینگونه شما 
باشند؟ اگر امکانانی هم در مرکز استان است رفاهش 
برای همه هم استانی های عزیز است تا رنج سفر به 

استان های همجوار را تحمل نکنند
915...254
سالم آوا من لودر کمپرسی دارم صبح تا شب تو بیابون 
جون میدم شب که میام خونه از بس گرد و خاکی 
و کثیفم بچم منو نمی شناسه درآمدم هزینه روزمره 
خودم و ماشینمو جوابگو نیست شما فکر می کنید اون 
راننده ای  که مشکل داره، قسط داره و بدهکاره چه 
دلخوشی داره که بتونه به خانواده و بچه اش منتقل 
کنه. هر کس باور نداره بیاد یه روز بغل دست یه راننده 
بشینه حق نداره اگه تو چشمش آشغال هم رفت 
چشمشو  رو هم بذاره وگرنه جونش و مالش رو از 
دست داده و زن و بچه اش یتیم میشن  خدا خودش 

جواب ظلمی که به ما میشه به باعث و بانیاش بدهد
915...863
در جواب برادر یا خواهر محترمی که گفته بودند گربه 
های همسایه ها در منزلشان مزاحمت ایجاد میکنن 
گربه مثل مرغ و خروس وکبوتر وگوسفند نیست که 
بگیم همسایه نگه داری میکنه و برای ما مشکل بوجود 
آورده ،گربه همه جا هست و ممکنه وارد هر خونه ای 
بشه و با یک رد شدن بهداشت به خطر نمی افتد
915...761
آوا جان بر خودم الزم دانستم  از مدیر عامل منطقه 
ویژه اقتصادی بیرجند  بابت مراسم افطاری بسیار 
ویژه  منطقه  بزرگ  خانواده  جهت  ایشان  خوب 
تشکر کنم و خداوند این کارآفرین بزرگ رو برای 
ما کارگران حفظ کنند ان شاا... مدیران استان قدر 

زحمات ایشان را بدانند.
915 ... 388
اگر بفرمایید  دوستان  به  کنم  می  خواهش   سالم 
 نمی توانند روی قیمت ها نظارت وکنترل داشته باشند 

بیایند کنار وکار را به کاردان بسپارند.
915 ... 674

تکذیبیه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

به اطالع می رساند در خصوص جوابیه فرماندهی 
انتظامی استان و اشاره به موضوع اظهار نظر مدیر 
استان در خصوص  ارشاد اسالمی  کل فرهنگ و 
پلمپ کافی شاپ ها و قهوه خانه به استحضار می 
رساند از انجا که موسسات فرهنگی در حوزه فعالیت 
این اداره کل می باشند تمام اظهارات مدیر کل در 
خصوص پلمپ این واحدها بوده و هر گونه اظهار 
نظر در خصوص کافی شاپ ها و قهوه خانه ها نه 
تنها در حوزه کاری فرهنگ و ارشاد اسالمی نیست 
بلکه به شدت انتصاب آن به ایشان تکذیب می گردد.

امین جم -  در گذر از خیابان طالقانی 5 کنارکانون فکری 
کودکان و نوجوانان ، نکته ای که توجه شهروندان زیادی را نیز 
به خود جلب کرد، ظاهر شدن خانه ای بسیار زیبا با معماری 
تاریخی بود که پس از تخریب دیوار حاشیه باغ، نمایان شده بود. 
برخی شاهدان حتی می گفتند انگار از زیر زمین به بیرون آمده 
است! برای دریافت اطالعات و جزییات بیشتر از مکان، وارد 
این باغ تاریخی شدیم. ابتدا وجود چند خودرو در مقابل این بنای 
تاریخی که بعضی از آن ها ارم شهرداری را نیز داشت توجه ما 
را جلب کرد. پس از مشاهده تابلویی که به ستون های عمارت 
تکیه داده شده بود و نام یکی از سازمان های زیرمجموعه 
شهرداری روی آن بود، مطمئن شدیم که این بنا مربوط به 
شهرداری بیرجند است. وارد ساختمان شدیم و به دنبال مسئولی 
برای طرح سواالت مان، با برخورد خوب و گرم مهندس وداد  
کارشناس دفتر بافت فرسوده مواجه شدیم. وی ما را راهنمایی و 
مهندس تبریزی،مسئول مرمت این پروژه را به ما معرفی کرد.

از این مکان قبال به عنوان انباری 
استفاده می شده است

بیان  با  بازآفرینی شهرداری  اداره  مهندس تبریزی، رئیس 
قبال  داد:  ادامه  است،  شهرداری  با  بنا  این  مالکیت  اینکه 
انبار استفاده می کرد و  از این مکان به عنوان  شهرداری 
است.  بوده  مکان  این  در  شهرداری  زیباسازی   کارگاه 
وی افزود: قدمت این بنا به دوره پهلوی برمی گردد. وی با 
بیان اینکه تصمیم گرفتیم اینجا را با نظارت میراث مرمت 
کنیم و کاربری داده و ثبت ملی کنیم ، عنوان کرد: با موافقت 
پایگاه میراث  با  را آغاز کردیم و همزمان  شهردار، مرمت 
فرهنگی صحبت کردیم و پیگیر ثبت ملی این مکان شدیم.

این مکان به درشکه خانه  معروف بوده است

رئیس اداره بازآفرینی شهرداری در توضیح نام این مکان 
اظهار کرد: این بنا به مدرسه شوکتی )خانه و باغ شوکت 
الملک( معروف بوده است، ولی بعد به اشتباه درشکه خانه 
می گفتند. تبریزی ادامه داد: عکس های قدیمی هوایی 
نشانی از درشکه خانه در این مکان نمی دهد.یعنی یک باغ 
قدیمی بوده که از کنار کانون فرهنگی کودکان و نوجوانان 
شروع می شده است. وی با بیان اینکه نمی دانم به چه 
دلیل به درشکه خانه شهرت یافته است،عنوان کرد: اگر هم 
زمانی این مکان چنین کاربردی داشته،کاربری اولیه اش 
نبوده و به احتمال زیاد یک باغ منزل اعیان نشین و خان 

نشین، شاید هم مدرسه بوده است.

بازسازی این بنا 7 ماه طول کشید
 و 4 ماه دیگر هم کار دارد

رئیس اداره بازآفرینی شهرداری عنوان کرد: بازسازی این 
بنا حدود 7 ماه طول کشید و تقریبا چهار ماه دیگر نیز زمان 
می خواهد که کف سازی و بازسازی دیوارها و ... را انجام 

دهیم تا کار بازسازی این مجموعه تمام شود.

این ساختمان هنوز 30 یا 40 سانتی متر 
داخل زمین است

و  تبریزی افزود: امیدواریم در پایان مجموعه ای شیک 

کارخوبی  تاکنون  خوشبختانه  دربیاید.  کار  از  شکیل 
شده و همه راضی هستند. وی اظهار کرد: جالب است 
داخل  متر  سانتی   40 یا   30 ساختمان  این  که  بدانید 
زمین است! که قرار است اطراف آن را خاک برداری 

کنیم.

قبال از بیرون فقط 4 گنبد دیده می شد و 
کمترکسی می دانست پشت دیوار چیست

زمانی  از  کرد:  عنوان  شهرداری  بازآفرینی  اداره  رئیس 
که این دیوار را انداختیم شهروندان زیادی رد می شوند 
فقط  قبال  هم  ها  همسایه  کنند!  می  نگاه  تعجب  با  و 
چهار گنبد را می دیدند و نمی دانستند پشت دیوار چه 
خبر است. افراد زیادی هم که با ماشین از کنار این بنا 
رد می شوند، می ایستند تا ببینند این ساختمان چیست!

حضور سازمان عمران و بازآفرینی
 فضای شهری در این مکان

تبریزی با بیان اینکه پیشنهاد دادیم یک مجموعه اداری 
شهرداری را به اینجا منتقل کنند، ادامه داد: خوشبختانه با 
موافقت شهردار، سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری به 
این مکان منتقل شد. وی توضیح داد: سازمانی که به این 
عمران  سازمان  ادغام  واقع  در  است،  منتقل شده  مکان 

که  شهرداری  بهسازی  و  نوسازی  سازمان  و  شهرداری 
تبدیل به سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری است. 
رئیس اداره بازآفرینی شهرداری افزود: بحث هایی مربوط 
به بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی و 
قالب آن سازمان  را که در  این مسائل  حاشیه نشینی و 
ها و دفتر مدیریت بافت فرسوده داشتیم، اکنون در قالب 
این سازمان پیگیری می کنیم.تبریزی عنوان کرد: یعنی 
همین که مردم تشویق شوند به اینکه می شود بناهای 
قدیمی را نوسازی و بازسازی و مقام سازی کرد، هنوز هم 
می شود گفت بافت های قدیمی جاهای خوب و زیبایی 

برای زندگی و کار و رفت و آمد است.

بین  ارتباطی  بتوانیم  امیدواریم در آینده 
این مکان و ارگ بهارستان ایجاد کنیم

جنبه  مکان  این  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
قرار  اینجا  در  عنوان کرد:  یا خیر،  دارد  گردشگری هم 
چندان  شود  نمی  و  شود  مستقر  اداری  سیستم  است 
بازآفرینی  اداره  رئیس  کرد.  کار  اش  گردشگری  روی  
به  ذهنیت تصمیم  این  با  واقع  در  داد:  ادامه  شهرداری 
بازسازی این مکان گرفتیم که بتوانیم در آینده ارتباطی 
بین ارگ بهارستان )البته اگر شهرداری یا حتی میراث 
این  و  کند(  مرمت  به  اقدام  سپس  و  تملک  فرهنگی 
مکان تاریخی برقرار کنیم. البته بستگی به شرایط آینده 

طریق  از  افزود:  تبریزی  دارد.  بهارستان  ارگ  وضع  و 
نشده  بازسازی  و  مرمت  که  ساختمان  پشت  قسمت 

است، ارتباطی با ارگ بهارستان وجود دارد.
پیش از این نیز مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
در  بنا  این  خصوص  در  جنوبی  خراسان  گردشگری  و 
باغ  خانه  اینکه  اشاره  با  خبرنگاران،  با  خبری  نشست 
شوکت الملک شهر بیرجند در فهرست آثار ملی کشور 
ثبت شده است، اظهار کرد: این اثر یکی از خانه باغ های 
تاریخی بیرجند است که در میان چند باغ تاریخی شهر 
قرار گرفته و تاییدی است بر تجمع باغ های شهر در این 
منطقه که سیر طراحی باغ ایرانی را از دوره زندیه یعنی 
پهلوی  تا  دارد  قرار  زرشکی  باغ  در  که  بهارستان  ارگ 
خیریه  موسسه  اکنون  هم  که  مجموعه  شرقی  باغ  یا 

دست های پر توان در آن قرار دارد را نشان می دهد.

عالوه بر مدرسه، اداره فرهنگ نیز در این 
مکان مستقر بوده است

کرد:  عنوان  ارزشمند  اثر  این  درباره  رمضانی  حسن 
دولتی  مدرسه  اولین  شمسی  هجری   1311 سال  در 
از  بعد  که  می شود  تاسیس  راغبی  حسینیه  در  بیرجند 
این  محل  در  مدرسه  این  فضا  کمبود  دلیل  به  مدتی 
خانه باغ دایر شد و عالوه بر مدرسه، اداره فرهنگ نیز 

در آنجا مستقر بوده است.

پس از تبدیل مدرسه شوکتیه به دومقطع ، 
دبیرستان شوکتیه به  این باغ منتقل می شود

وی افزود: بر اساس خاطرات بزرگانی چون مرحوم پروفسور 
محمدحسن گنجی، ذبیح ا... ناصح و آقای محمدرضا راغبی 
و همچنین اسناد موجود در اداره ثبت اسناد و امالک خراسان 
افزایش  شوکتیه  مدرسه  شاگردان  که  زمانی  در  جنوبی 
می یابند این مدرسه به دو مقطع دبستان و دبیرستان تقسیم 

می شود که دبیرستان شوکتیه به این باغ انتقال یافته است.

نیز از  پروفسور محمد حسن گنجی 
شاگردان این مدرسه بوده اند

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
دبیرستان  این  شاگردان  جمله  از  کرد:  بیان  استان 
پدر علم  پروفسور محمد حسن گنجی  آیتی،  ابوالحسن 
علم  پدر  شکوهی  غالمحسین  جهان،  و  ایران  جغرافیا 
راشد  محمدرضا  رفیعی،  محمود  ایران،  تربیت  و  تعلیم 
ناصح،  اسدا...  بهنیا،  محصل، جمال رضایی، محمدرضا 
اعتمادی  بیرجند(،  اسبق  )شهردار  رخشانی  محمدرضا 
)متخصص مغز و اعصاب(، محمدرضا حجازیان )رئیس 

آموزش و پرورش ( و محمد رضا راغبی است.
رمضانی در پایان از زحمات شهرداری بیرجند و تمام افرادی 
که در جمع آوری اطالعا ت ارزشمند پرونده ثبت خانه باغ 

شوکت الملک همکاری کردند، تشکر و قدردانی کرد.

 عمارت  زیرخاکی 
اثر تاریخی از میان انبار ضایعات بیرون آمد؛

 این مکان به درشکه خانه نیز معروف بوده / پس از تبدیل مدرسه شوکتیه به دو مقطع ، دبیرستان شوکتیه به محل این باغ منتقل می شود

داد
 : و

س
عک

قبال شهرداری از این بنا به عنوان انبار استفاده می کرده و کارگاه زیباسازی شهرداری در این مکان بوده است* این بنا معروف به مدرسه شوکتی معروف بوده است ولی بعد 
به اشتباه درشکه خانه می گفتند* شهرداری با نظارت میراث فرهنگی اقدام به مرمت این مکان کرده است * بازسازی این بنا حدود 7 ماه طول کشید و تقریبا چهار ماه دیگر 
نیز زمان می خواهد که کف سازی و بازسازی دیوارها و ... را انجام دهیم تا کار بازسازی این مجموعه تمام شود*  این ساختمان 30 یا 40 سانتی متر داخل زمین است* با موافقت 
با این ذهنیت تصمیم به بازسازی این مکان گرفتیم که بتوانیم در آینده ارتباطی بین ارگ بهارستان و  شهردار، سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری به این مکان منتقل شد* 
این مکان تاریخی برقرار کنیم* خانه باغ شوکت الملک شهر بیرجند در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است* عالوه بر مدرسه اداره فرهنگ نیز در این مکان مستقر بوده 
یافته  انتقال  باغ  این  به  شوکتیه  دبیرستان  که  می شود  تقسیم  دبیرستان  و  دبستان  مقطع  دو  به  مدرسه  این  می یابند  افزایش  شوکتیه  مدرسه  شاگردان  که  زمانی  در  است* 

است* پروفسور محمد حسن گنجی نیز از شاگردان این مدرسه بوده اند

چکیده گزارش

تکذیبیه
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 مشترکان تلفن همراه در سال ۹۵ از مرز ۸۲ میلیون نفر گذشت 
تعداد مشترکان تلفن همراه مشغول به کار در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٨٠، ٤٠ برابر شده است به طوری که تعداد آنها از حدود دو میلیون 
نفر در سال ١٣٨٠ به ٨٢.٨ میلیون نفر در سال ١٣٩٥ رسیده است. به ازای هر ایرانی ٦ ساله و بیشتر ٢.١٥ خط تلفن همراه واگذار شده است که 
١.١٦ خط از آن، مشغول به کار هستند.

چهارشنبه * 9 خرداد 1397 * شماره 4081

2000 شهید استان

شهيد سيد محمد علوي

از  ورزک  روستای  در  علوی  محمد  سید  شهید 
آمد  دنیا  به  در سال ١٣٤٢  قاین  توابع شهرستان 
تحصیالت خود را پنجم ابتدایی گذراند و سپس در 
کنار خانواده به کار کشاورزی مشغول شد. پس از 
پیروزی انقالب و تشکیل بسیج مستضعفین در این 
نهاد مشغول فعالیت شد. با شروع جنگ تحمیلی و 
حضور بسیجیان در جنگ روانه میدان جنگ حق 
علیه باطل گردید.این شهید بزرگوار در سال ١٣٦٠ 

به فیض شهادت نایل آمد  وی در بخشی  ازوصیت 
نامه خود می نویسد؛ حال که در سن ١٨ سالگی به 
جبهه حق علیه باطل می روم باید کوشش کنم تا 
راه امام حسین)ع( را ادامه دهم و اگر در این راه به 

شهادت رسیدم کسی بر مزارم گریه نکند. 

پخش مستند »موج، مرجان، خارا« 
برای اولين بار از تلویزیون

کارگردانی  به  خارا«  مرجان،  »موج،  ایرانی  مستند 
مشترک ابراهیم گلستان و آلن پندری برای نخستین 
بار از تلویزیون پخش می شود. سری جدید مجموعه 
»گنجینه« به تهیه کنندگی حنیف شهپرراد با پخش 
می رود.  آنتن  روی  خارا«  مرجان،  »موج،  مستند 
فیلم های  از  خارا«  مرجان،  »موج،  گفت:  شهپرراد 
ساخته  شده در دهه ٤٠ است که از گسترش پیشرفت 
می دهد. خبر  سال ها  آن  در  ایران  نفتی  فضای 

حاشيه سازی هنرمندان در 
فضای مجازی عمدی است

ماه چهره خلیلی بازیگر سینما با تاکید برای مشکالت 
و حاشیه های فضای مجازی برای برخی بازیگران 
گفت: من نمی فهمم چرا برخی در مورد عطسه کردن 
انسانی  دهند. هر  نظر می  در فضای مجازی  هم 
اما دلیل نمی شود برخی نظرها را در  نظری دارد 
فضای مجازی اعالم کرد. برخی حاشیه سازی های 
هنرمندان در فضای مجازی  عمدی است و برخی 
اجتماعی  ثابت  جایگاه  نداشتن  واسطه  به  افراد  از 
و محکم سعی می کنند با ایجاد حاشیه برای افراد 
صاحب جایگاه برای خودشان مقامی را ایجاد کنند.

علمی

دندان سگ  و گرگ  ۲.۵ ميليون 
سال پيش استخوان شکن بودند

یافته های اخیر دانشمندان نشان می دهد که نسل 
سگ ها و گرگ های ٢.٥ میلیون سال پیش قادر بودند 
با دندان خود استخوان جانوران قربانی را ُخرد کنند. با 
کشف ١٤ فسیل متعلق به سگ نژاد ُپرُخور متعلق 
به ٢.٥ میلیون سال پیش و دیدن بقایای استخوان 
خردشده، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که این 
نوع نژاد می توانستند استخوان قربانیان خود را شکسته 
و بَِجَوند. نسل این گونه سگ در آمریکا که مربوط 
به ١٦ تا ٢ میلیون سال پیش است، منقرض شده و 
گفته می شود کفتارها بازماندگان این نسل هستند.

استفاده از پالستيک های یکبار 
مصرف در اروپا ممنوع می شود

اتحادیه اروپا ضمن ارائه پیشنهاد ممنوعیت استفاده از 
پالستیک های یکبار مصرفی چون نی، کارد، چنگال 
پالستیکی و گوش پاک کن، خواستار جمع آوری 
بطری های پالستیکی مایعات تا سال ٢٠٢٥ شد. این 
پیشنهاد هم راستا با تمهیدات اتحادیه اروپا برای نجات 
محیط زیست از پسماندهای پالستیکی عرضه شد. 

نام نویسی ۲۶ ميليون کاربر 
در پيام رسان های داخلی

معاون شورای عالی فضای مجازی گفت: بیش از ٢٦ 
میلیون کاربر در پیام رسان های داخلی ثبت شده است. 
از این تعداد حدود ١٠ میلیون کاربر فعال هستند و این 
اتفاق در کمتر از دو ماه به وقوع پیوسته که یک موفقیت 
بزرگ است. آخر فروردین امسال از ١٠ هزار کانال برتر 
تلگرام ٢ میلیارد بازدید صورت گرفته بود که این تعداد 
هم اکنون به زیر ٨٠٠ هزار بازدید کاهش یافته است.

۸۵ درصد از سهم بازار تاکسی های 
آنالین در اختيار ماست

»ژوبین عالقبند« نایب رئیس هیئت مدیره اسنپ 
اعالم کرد که اسنپ اکنون ٨٥ درصد از سهم بازار 
تاکسی های آنالین را در اختیار دارد. اسنپ به شکل 
روزانه بیشتر از ١ میلیون سفر موفق را ثبت می کند و 
تعداد راننده های فعال آن ٣۷٠ هزار نفر است. این در 
حالیست که ۷٠٠ هزار راننده در مجموع در سامانه 
اسنپ ثبت نام کرده اند و حاال این پلتفرم ٨٥ درصد از 
سهم بازار تاکسی های آنالین را در اختیار گرفته است.

آوا،  روزنامه  ورزشی  نشست  هفته  این  مهمانان 
از  نفر  دو  و  رئیس  نایب  فو،  رئیس هیئت کونگ 

قهرمانان این رشته ورزشی بودند. 
غالمرضا رضایی رئیس هیئت کونگ فو استان که در کارنامه 
خود ٨ سال )اسارت( ، ٤٥ درصد جانبازی و افتخارات ورزشی 
فراوانی دارد، از ابتدای فعالیت خود یاد کرد و گفت: قبل از 
این که ورزش رزمی را در اسارت کار کنم سال های ٥٥، ٥٦ 
و قسمتی از ٥۷ ، این ورزش را در بیرجند شروع کردم. آقای 
“رحمان” نامی در بازار نوار می فروخت و اهل زاهدان بود، 

رشته رزمی “شوتو کان” را نزد ایشان فرا گرفتم. 
ها  فعالیت  تمام  اسارت  دوران  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
حتی قدم زدن و حرف زدن ممنوع بود، اضافه کرد: با همه 
محرومیت ، مظلومیت و ممنوعیت ها رشته رزمی را در اسارت 
نیز شروع کردم و تا کمربند سبز زمان قدیم پیش رفتم. یادی 
می کنم از اساتید خودم در آن دوران آقای باقر سیلواری ، 
آقای رنگین کمان از همدان و آقای وهابی که االن نایب 
رئیس کونگ فو تای کشور و عضو شورای فنی کونگ فوی 

جمهوری اسالمی هستند.

شروع کونگ فو در بیرجند
ماه  دو  ایران،  به  برگشت  از  پس  که  این  بیان  با  رضایی، 
از من خواستند آموزش بچه  نگذشته بود که دوستان سپاه 
که  بود  حالی  در  این  داد:  ادامه  کنم،  شروع  را  بسیج  های 
به همین جهت سپاه ماموریت  نداشتم،  مدرک مربی گری 
داد تا به همدان رفته و مدرک را نزد استاد خودم بگیرم اما به 
دلیل مصادف شدن با برنامه ای موفق به دیدار ایشان نشدم 
بیرجند  با این حال کونگ فو را در  نتوانستم کاری کنم.  و 

راه اندازی کردیم و بنیان گذار این ورزش در این جا شدیم.

بسیار  گفتن  برای  حرف  بیرجند  مشهد،  از  بعد 
داشت

وی از شرکت تیم بیرجند در تمامی مسابقات خراسان با هزینه 
شخصی سخن گفت و افزود: هیچ موقع نشد که دست خالی 
برگردیم،  آن زمان بعد از مشهد این ما بودیم که حرف برای 
گفتن داشتیم.  رئیس هیئت کونگ فو همچنین به راه اندازی 
کونگ فوی بانوان در سال ٨٤ اشاره کرد و یادآور شد: مربی 
از تهران دعوت کردیم و با کمک خانم علی اکبری و خانم 

یاری ورزش کونگ فوی بانوان فعال شد.

بیش از 25 هنرجو ، تا پایان دان 4 پیش رفته اند
رضایی از فعال بودن بیش از ٥٠ داور درجه یک، دو و سه در 
استان خبر داد و بیان کرد: در تمام مسابقات استانی قضاوت 
دست داوران خود استان است. همچنین تقریبا ٣٠ مربی آقا 
و خانم آموزش دیده و در این حوزه فعال شده اند. در نتیجه 
بیرجند،  قاین،  بشرویه،  شهرهای  در  فو  کونگ  ورزش  آن، 
طبس و فردوس راه اندازی شد، بانوان نیز در بیرجند و قاین 
فعال هستند. همچنین تا پایان دان ٤، باالی ٢٥ نفر هنرجو 
بانوان و  با اشاره به این که در بخش  اند. وی  تربیت شده 
آقایان قهرمان زیادی داریم، ادامه داد: از روسای شهرستان 
ها و مربیان زحمتکش  تشکر می کنم که این قهرمان ها را 
پرورش دادند. رئیس هیئت کونگ فو با بیان این که تا کنون 
هیئت کونگ فو ٢ بار ، هیئت برتر فرهنگی بین هیئت های 

ما کار   استان شده است، خاطرنشان کرد: کونگ فویی که 
می کنیم، کونگ فوی اصیل ایرانی است.

باالی  های  اجاره  تا  رزمی  ورزشکاران  ریزش  از 
اماکن ورزشی

رضایی با اشاره به این که سال گذشته در بیمه شده های 
ورزش های رزمی ، ریزش بسیار چشم گیری رخ داد؛ اضافه 
کرد: یکی از علت های آن تغییر و تحوالت مدیریتی بود، اما 
مهم تر از آن اجاره های باالی اماکن ورزشی است که موجب 
شد مربی نتواند کالس را ادامه دهد. اکنون حدود ۷٠٠ نفر 
بیمه شده رسمی در این ورزش فعالیت دارند ولی با غیر بیمه 

شده ها، باالی هزار نفر می شوند.
به گفته وی از آنجایی که به دلیل مشکالت مالی، نتوانستیم 
در بیشتر مسابقات کشوری شرکت و حتی مسابقات استانی 
های  کالس  تمرینات  در  فقط  هنرجویان  کنیم،  برگزار  را 

خودشان محدود می شدند و این موجب دلزدگی می شد.
رئیس هیئت کونگ فو با تاکید بر این که در ورزش مسائل 
مالی و مکان ورزشی حرف اول را می زنند، بیان کرد: زمانی 
میت  یک  خرید  برای  امروز  ولی  بود  خوب  هنرجوها  وضع 
ورزشی٢٠*٢٥ برای هنرجو، باالی ٨٠ هزار تومان و هزینه 
یک کیسه، باالی ۷٠٠ هزار تومان درمی آید. این ها به کنار، 
 سالن های تربیت بدنی که با پول بیت المال ساخته شده ،

اجاره  آن  ازای  به  و  اند  داده  خصوصی  بخش  به   االن 
می گیرند.

به نام هیئت ، به کام بقیه
رضایی که خود یکی از افرادی بود که پیشنهاد داد سالن های 
ورزشی به هیئت ها با نام خانه آن هیئت داده شود، انتقاد کرد 
از این که با این حال خانه کونگ فو فقط مقطعی که آقای 
قدیری مدیر کل ورزش بود به این هیئت تعلق داشت و االن 
دست بخش خصوصی است، من هم با ٦ هنرجو نمی توانم 
ماهیانه ٢٥٠ هزار تومان اجاره بدهم! هر چند نهایت تشکر را 
از آقای ثانی مسئول سالن دارم که تا کنون با ما همکاری 

بسیار خوبی داشتند.
وی پیشنهاد داد: یا ترک تشریفات شود یا هم استفاده هیئت 
ها را درصدی کنند، هر چند االن نیز ١٥ درصد از سالن ها 
دست هیئت های ورزشی است ولی این مقدار اصال کافی 

نیست. 

ما قهرمان پروری  اگر مسئوالن می خواهند که   
کنیم باید بستر را فراهم کنند

رئیس هیئت کونگ فو ، با تشکر از افضل پور مدیر کل اسبق 
اداره ورزش و جوانان، بیان کرد: در تمام طول تاریخ ورزش 
خراسان جنوبی ، سال ٩٦، اولین سالی بود که هیئت ها کمک 
مالی خوبی دریافت کردند. من از سال ۷٠ در حال فعالیت در 
این استان هستم، ولی تا این لحظه یک ریال برای ارتقای 
سطح داوری و مربی گری خود از این هیئت دریافت نکردم ، 
جزو انگشت شماران در کونگ فوی کشور هستم که دان ٦ 
را دارم، تنها هدفم از ماندن در ورزش نیز آموزش است ولی 
باید  پروری کنیم  ما قهرمان  اگر مسئوالن می خواهند که 

بستر را فراهم کنند. 
رضایی با اشاره به این که هر سال با تمام روسای تربیت بدنی 
شهرستان ها برای راه اندازی کونگ فو مکالمه می کنیم و 
راهکار می دهیم، ادامه داد: از آن ها درخواست می کنیم اگر 
فرد مستعدی دارند به مرکز استان بفرستند تا رایگان آموزش 
دهیم و حکم مربی گری را دریافت کنند ،  متاسفانه هیچ 

شهرستانی اعالم آمادگی نکرده است. حتی در یک مقطعی از 
فدراسیون برای برگزاری داوری در دو مرحله مجوز گرفتم باز 

هم شهرستان ها زیاد فعال نبودند.

ورزش را سیاسی نکنید و برای مردم بگذارید.
وی  مجموع قهرمانی های کشوری توسط ورزشکاران استان 
را باالی ٥٠٠ نفر اعالم کرد و یادآور شد: سال گذشته بانوان 
کونگ فوکار با مدال های خود آبروی این ورزش در استان 

را خریدند.
رئیس هیئت کونگ فو در ادامه با تاکید بر این که اگر قرار 
است ورزش استان ثبات داشته باشد باید در انتخاب مدیران 
کل از روسا و پیشکسوتان نظرخواهی شود، تصریح کرد: از 
اندوخته های کسانی که در ورزش خاک خورده اند استفاده 
شود. رضایی اضافه کرد: ورزش را سیاسی نکنید و برای مردم 
بگذارید. وی از خانواده ها و مسئوالن تقاضا کرد تا اگر جوان و 
جامعه ای سالم می خواهند آن ها را وارد میادین ورزشی کنند 

. همچنین مراقب تهاجم فرهنگی در ورزش باشید.

هر سالی که اعزام به مسابقات انجام شد، بانوان 
بدون مقام برنگشتند

خانم علی اکبری، نایب رئیس کونگ فوی استان در بخش 
بانوان نیز با بیان این که از سال ٩٠ مشغول به فعالیت در این 
حکم هستم، اضافه کرد: قبل فعالیت در این هیئت، ورزش 
رزمی را به صورت جدی در کنار خانم یاوری از ١٢ سال پیش 

شروع کردم و به سطح باال نیز رسیدیم، ولی نامالیماتی در 
وجود داشت که باشگاه درنهایت تعطیل شد و ما هم مجبور به 
کناره گیری شدیم. تا این که خانم یاری پیشنهاد دادند بخش 
بانوان هیئت کونگ فو را فعال کنیم و با کمک آقای رضایی 
و آموزش زیر نظر اساتید مشهدی این کار به سرانجام رسید.

وی با تاکید بر این که در این هیئت به بخش بانوان بسیار 
بها داده می شود، خاطرنشان کرد: نزدیک به ١٠٠ نفر بانوان 
به  اعزام  که  سالی  هر  و  دارند  فعالیت  استان  باشگاه   ٤ در 
مسابقات انجام شد بدون مقام برنگشتند. در زمان حاضر در 
قائن سبک نیو کونگ فو و در بیرجند سبک کونگ فو توآ، 

آموزش داده می شود.

قراردادهای فراوان  التماس  و  خواهش  از   پس 
 آن چنانی جلویمان می گذارند

ها  شهرستان  روسای  از  استان،  آور  مقام  ورزشکار  این 
درخواست کرد: ورزشکارانی که در یک رشته رزمی کار کردند 
ولی به دلیل مشکالت باشگاه شان بسته شده را به ما معرفی 
کنید و برای آموزش آنان از هیچ کاری دریغ نخواهیم کرد. 
علی اکبری از هیئت های رزمی دیگر استان نیز تقاضا کرد 
تا مکان های مناسبی که دارند را به صورت تعاملی با سایر 

هیئت ها شریک شوند.
به گفته وی خانه کونگ فو راه اندازی شده ولی اگر بخواهیم 
برای تیم استان یک وقت تمرین بگذاریم پس از خواهش و 
التماس فراوان قراردادهای آنچنانی جلویمان گذاشته می شود 

و بودجه ای نیست بتوانیم هزینه این ها را بدهیم.

تمرین با الستیک!
خانم احراری؛ یکی از ورزشکاران این رشته که سال گذشته 
با اردوی تیم ملی نیز دعوت شده بود ، بیان کرد: حداقل ٨ 
سال است که در این ورزش فعالیت می کنم، در تمام طول 

این سال ها خانم یاوری مربی من بود.

دلیل  به  داشتیم  پیشرفتی  اگر  که  این  به  اشاره  با  وی 
ادامه داد: مدتی تمرینات بچه  تمرینات فشرده بوده است، 
های تیم ملی و حتی کشورهای دیگر را بررسی می کردیم 
تا به حد آن ها برسیم. ولی تجهیزات ما در حد آن ها نبود 
افزایش  برای  الستیک  حتی  افتاده  پا  پیش  چیزهای  با  و 
رزمی  باشگاه های  به  از طرفی  کردیم.  تمرین می  قدرت 
 دیگر از جمله تکواندو و کاراته و ... نیز می رفتیم تا با آن ها
مبارزه کنیم یا هم تمرینات شان را ببینیم، با سایر مربیان 
نیز تعامل اطالعات داشتیم. مجموع این ها باعث شد تا در 
به  وی  کنم.  کسب  را  دوم  مقام  ملی  تیم  اردوی  انتخابی 
سایر افتخارات خود از جمله مقام اول استانی در هر سال و 
 مقام دوم و سوم کشوری در سبک ها اشاره کرد و افزود: 
انتخاب شوم  ملی  تیم  برای  بخواهم  اگر  عنوان هنرجو  به 
کار  درمیان  روز  یک  با  امر  این  که  کنم  کار  فشرده  باید 
کردن و هر بار فقط یک و نیم ساعت اصال اجرایی نیست!

این ورزشکار استانی از مشکالت محل تمرین سخن گفت و 
بیان کرد: چند سالی است که می توانم مدرک مربی گری 
بگیرم اما به دلیل مشکالت کار و هزینه های باالی اجاره 

ترجیح می دهم هنرجو باقی بمانم. 
احراری از هدف خود برای راه اندازی باشگاه در روستاها و 
شهرستان ها از جمله درمیان خبر داد و گفت: معتقدم بچه 
و هم جسورتر،  ترند  آماده  بدنی  لحاظ  به  روستا هم  های 
بنر  چند  هزینه  کنیم،  استعدادیابی  خواستیم  که  زمانی  اما 
ادامه  در  وی  شد!  می  تمام  گران  برایمان  هم  تبلیغاتی 
و  شد  جوانان  و  ورزش  اداره  بیشتر  های  حمایت  خواستار 
مقام  حسب  بر  ها  دانشگاه  که  ای  شهریه  تخفیف  افزود: 
ورزشکار به وی می دهند بسیار پایین است، این در حالی 
باید  بیشتر  به دلیل ورزش و مسابقات یک سال  است که 
در دانشگاه تحصیل کنم. اساتید رشته پیراپزشکی هم کاری 
ندارند که به دلیل مسابقات نتوانستم در کالس شرکت کنم 

و  درس را حذف می کنند.

بزرگترین مشکل فعلی، سالن ورزشی است
نیز  استان  هیئت  دبیر  و  تدارکات  مسئول  ورزشکار،  براتی 
با بیان این که کونگ فو را زیر نظر آقای رضایی از سال 
 ٨١ شروع کردم، یادآور شد: سال ٨٤ مدرک داوری و ٨۷ 

مربی گری را اخذ کردم، در ٥ مسابقه قهرمانی استان و ٥ 
گفته وی سال ٨٦،  به  کردم.  نیز شرکت  مسابقه کشوری 
زمانی که به باالترین میزان آمادگی برای قهرمانی رسیده 
که  آنجایی  از  اما  کردم  شرکت  مشهد  مسابقات  در  بودم، 
مسابقات طوالنی شد و ادامه آن را در قزوین برگزار شده 
آقای  فقط  زمان  آن  ندادم.  ادامه  بودم  تنها  هم  من  بود، 
 رضایی از ما حمایت می کرد و هیچ ارگان دیگری پشت مان
نبود ما هم دلسرد شدیم. وی با درخواست از مسئوالن برای 
 این که هوای قهرمان ها را داشته باشند و بیشتر بها بدهند ، 
اضافه کرد: بزرگترین مشکل فعلی، سالن ورزشی است که 
در اختیار مربی و ورزشکار نیست تا برای قهرمانی و تمرین 
استفاده کنند. براتی هدف بعدی خود را راه اندازی باشگاه در 
یکی از روستاهای اطراف شهر اعالم و تقاضا کرد: اداره کل 
ورزش و جوانان برای اخذ سریع تر مجوزها با ما همکاری 
کند. خانم احراری ورزش کونگ فو را در منطقه درمیان راه 
اندازی کنند، هزینه های تبلیغات را هیئت می دهد درباره 
مکان هم با رئیس هیئت شهرستان رایزنی می کنیم تا آن 

هم رایگان باشد.

نبود سالن مشکل اصلی کنگ فو کاران
سیده الهام حسینی

سینما و تلویزیون

پانداهای غول پیکر به عنوان یکی از متمایزترین 
حیواناتی که هنوز در این سیاره پرسه می زنند 
یک ویژگی خاص دارند: رنگشان. الگوی سیاه 
و سفیِد جالب در این موجودات بامبو خور جلب 
توجه می کند و به خودی خود این پرسش را 
مطرح می کند که چرا این جانور این شکلی 

است.
الگوی سیاه و سفید بدن شان نوعی سازش با 
محیط است تا بتوانند در هر دو محیط خود را 
استتار کنند یک مطالعه ی جدید که در »بوم 
شناسی رفتاری« منتشر شده با تجزیه و تحلیل 
رنگ بندِی گوشت خواراِن دیگر و چگونگی 
ارتباط آنها با محیط طبیعی شان یک نظریه 
را مطرح کرده است. که با توجه به اینکه این 
خرس ها گاهی در برف و گاهی در جنگل های 
انبوه وقت می گذرانند، الگوی سیاه و سفید بدن 
شان نوعی سازش با محیط پیرامون است تا 
کنند.  استتار  را  در هر دو محیط خود  بتوانند 
هرچند، لکه های رنگِی متمایز در قسمت گوش 
و چشم ها با ارتباط بین پانداها سازگار هستند. 
  یک ایده  هم این است که این تنوع رنگ به 
تنظیم دما کمک می کند، به ویژه در حیوانی 
جنگل  و  شدید  برف  بین  را  خود  وقت  که 
های  گونه  هرچند،  کند.  می  صرف  معتدل 
دیگری نیز وجود دارند که با باغ وحش تک 
تواند  می  مسئله  این  آیا  دارند.  انطباق  رنگ 

الگوی پانداها را توضیح دهد؟  

چرا پانداها 
سياه و سفيد هستند؟

در نشست ورزشی آوا مطرح شد:

فناوری

عوامل متعددی بر روی رنگ یک سیاره تاثیر 
گذار است. با این حال، آیا سیاره زمین می تواند به 
اندازه سیاره مریخ قرمز باشد؟ محققان در مطالعه 
اخیرشان به این سوال که چرا زمین قرمز رنگ 
نیست پاسخ داده اند. طبق تحقیقات جدید، دلیل 
اصلی که سبب می شود زمین مانند مریخ قرمز 
نباشد، کمبود آهن است. برعکس، این فراوانی 
سرخ  سیاره  درخشش  سبب  که  است  آهن 
می شود. اگرچه زمین در پوسته خود آهن دارد 
و همچنین اگرچه سنگ هایی که روی سیاره ما 
قرار دارند ممکن است در طول زمان تغییر رنگ 
دهند و قرمز شوند اما زمین به اندازه مریخ دارای 
آهن نیست. مدت هاست دانشمندان معتقدند که 
چیزی در پوسته زمین وجود دارد که در حال از 
بین بردن آهن است. آنها بر این باورند که ماده 
“مگنتیت کانی”  است. محققان نتیجه گرفتند 
که شکنش گارنت، به دلیل ترجیح آن بر آهن 
همزمان باعث اکسیداسیون و تخلیه آهن ماگما 
می شود. به نظر می رسد گارنت برخالف مگنتیت 
اغلب در نقاطی که کمبود آهن رخ می دهد، وجود 
دارد. عالوه بر این، “اَلماندین” ، یک ماده معدنی 

تحت گروه گارنت، دارای آهن است 
و در محیط گرم و فشار باال تشکیل شده است.

با این حال، بسیاری از مطالعات بر اساس یک 
xeno� “بیگانه سنگ”  نام  به  گارنت  )سنگ 
liths( است که بر روی زمین یافت شده است. 
سنگ ها  روی  بر  مطالعه  اکنون  منظور  بدین 
زمین  فرآیندهای  مشاهده  برای  راه  مؤثرترین 

شناسی است که در زیر زمین رخ می دهد.

چرا زمين مثل مریخ سرخ 
نيست؟

به منظور حفظ و تکریم شعائر اسالمی و فراهم سازی امنیت اخالقی و معنوی در سطح 
جامعه برابر موازین شرعی و قانونی، موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

1 - از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر ضامن حفظ ارزش ها و موجب پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی است، تذکر زبانی وظیفه شرعی و عمومی در برابر جرایم و ناهنجاری ها از جمله تظاهر به 
روزه خواری تلقی می شود، لذا از شهروندان محترم تقاضا می شود ضمن رعایت شئونات این ماه 

پر خیر و برکت، با عمل به این وظیفه شرعی و مقدس در پیشگیری از ناهنجاری ها سهیم باشند.
و  بدپوششی  و  به خداست  تقرب  و  در خودسازی  موثر  عوامل  از  و حجاب  عفاف  رعایت   -  ۲
هنجارشکنی موجب فرو ریختن حصار امنیتی و طمع شیاطین است، لذا از کلیه خواهران و برادران 
انتظار می رود ضمن اهتمام به موضوع فوق، در برخورد با این عوامل با سعه صدر به وظیفه ارشادی 

امر به معروف و نهی از منکر در قالب تذکر زبانی عمل نمایند.
۳ - رعایت شئونات اسالمی در کلیه اماکن عمومی الزامی است و از مدیران، متصدیان و مراجعین 

محترم تقاضا می گردد در این امر اهتمام الزم را معمول دارند.
۴ - نظر واحدهای محترم صنفی، مراکز پذیرایی )اعم از درون شهری و برون شهری، مستقر در 
فرودگاه ها و پایانه های مسافربری( و آشپزخانه ها را به دستورالعمل های صادره از مبادی ذیربط 

)اتحادیه، میراث فرهنگی و گردشگری و اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا( جلب می نماید.
5 - با توجه به اینکه تظاهر به روزه خواری و بد حجابی به موجب ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسالمی 

بخش تعزیرات، جرم محسوب می گردد. با مرتکبین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
۶ - با رانندگان و اشخاصی که داخل خودرو تظاهر به روزه خواری و یا با رفتارهای هنجارشکنانه 
حرمت ماه مبارک رمضان را نگه ندارند برخورد قانونی الزم صورت خواهد گرفت )وسیله نقلیه به 

مدت یک هفته توقیف خواهد شد.(
از عموم هم استانی های عزیز تقاضا می شود در صورت مشاهده عدم رعایت موارد فوق، 

مراتب را به سامانه ۱۱۰ اطالع دهند.
در خاتمه ضمن حمایت کامل از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قبولی طاعات و عبادات 

شما مردم شریف را از خداوند متعال مسئلت داریم.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان جنوبی - سيد حسين مقدس
دبير ستاد امر به معروف و نهی از منکر - سردار قاسمی

فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی - سردار شجاع
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 پیشگیری از قضاوت های پیش از موعد

خود را به جای طرف مقابل بگذارید: قبل از هر چیز 
خودتان را به جای طرف مقابل بگذارید اگر شما جای 
او بودید چه رفتاری از خود نشان می دادید. به ماجرای 
نقل شده در ابتدای داستان برگردید اگر مرد خودش را به 
جای همسرش می گذاشت قطعا زمانی که پیش داوری 
در میان زوجین اتفاق می افتد غالبا پای شک و بدبینی 
و حسادت در میان است، در صدد دلداری بر می آمد تا 
اینکه از او بخواهد پا به پای او دلشوره داشته باشد و ابراز 

ناراحتی کرده غمگین باشد.
مورد  در  باشید  داشته  دوست  اینکه  نزنید:   حدس 
حادثه ای که اتفاق افتاده حدس بزنید و بعد قضاوت کنید 
کار نادرستی است حداقل تا زمانی که حدستان به اثبات 

نریده آن را با کسی در میان نگذارید.
به دیگران چیزی نگویید: یکی از بزرگترین آفت های 
پیش داوری این است که ما بعد از قضاوت زود هنگام 
خود به سرعت دیگران را در جریان قرار می دهیم . تصور 
کنید این کالم شما حتی روی یک فرد تاثیر بگذارد و یا 
باعث به وجود آمدن کدورت و از بین رفتن رابطه میان 
اشخاص شود در این صورت نه تنها خودتان بلکه دیگران 

را نیز درگیر قضاوت های عجوالنه کرده اید.
تفاوت های دیگران را بپذیرید: همه نباید مانند شما فکر 
 کنند. این تفاوت هاست که به زندگی رنگ و بوی تازه 
می دهد. گاهی چون دیگران را با نگرش و فکر خود 

قضاوت می کنید به خطا و اشتباه می روید.
یک سوال ساده: بهتر است در مواقع که حس پیشداوری 
در شما زنده شده قبل از قضاوت با یک سوال ساده شاید 
بتوانید مشکل را حل کنید و دیگران را به مخمصه نیندازید.

و در آخر اگر قضاوت کردن خود ادامه دهید به زودی هیچ 
کس دور و بر شما باقی نخواهند ماند و دوستان واعضای 

خانواده خود را رنجانده و از آنها دور خواهید شد.

دفترچه مشق دخترک فقیر

معلم عصبی دفتر را روی میز کوبید و داد زد: سارا...
دخترک خودش را جمع و جور کرد، سرش را پایین 
با  و  کشید  معلم  میز  جلوی  تا  را  خودش  و  انداخت 

صدای لرزان گفت: بله خانم؟
به  زد،  می  هایش  شقیقه  عصبانیت  از  که  معلم 
چشمهای سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و داد زد: 
بنویس و دفترت رو سیاه  بار بگم مشقاتو تمیز  چند 
پاره نکن ؟ ها؟ فردا مادرت را می آوری  مدرسه   و 
می خواهم در مورد بچه بی انظباطش باهاش صحبت 

کنم. دخترک چانه لرزانش را جمع کرد ...
بغضش را به زحمت قورت داد و آرام گفت :

خانوم ...مادرم مریضه ... اما بابام گفته آخر ماه بهش 
حقوق می دهند ... اونوقت میشه مامانم رو بستری 
...اونوقت میشه  نیاد  از گلوش خون  دیگه  کنیم که 
تاصبح  شب  که  بخریم  خشک  شیر  خواهرم  برای 
پولی  اگه  داده  قول  اونوقت  اونوقت،   ... نکنه  گریه 
دفتر بخره که من دفترهای  یه  برای من هم  موند 
داداشم رو پاک نکنم و توش بنویسم، اونوقت قول 
به  را  معلم صندلیش  بنویسم.  تمیز  مشقامو  دم  می 
کاسه  و  سارا  بشین   : گفت  و  چرخاند  تخته  سمت 

اشک چشمش روی گونه خالی شد ...

دیگران را دوست بدارید حتی کسانی که با شما همراه 
و هم عقیده نیستند. از کسی متنفر نباشید که روزگارتان 

رنگ تنفر نگیرد و سیاهی جذب نکند.

آنجایی که باد نمی وزد، آدمها دو دسته می شوند : 
آنهایی که بادبادکشان را جمع می کنند، و آنهایی که 

می دوند که بادبادکشان باال بماند.

دل سیر نگرددت ز بیدادگری
چشم آب نگرددت، چو در من نگری
این طرفه که: دوست تر ز جانت دارم

با آن که ز صد هزار دشمن بتری

قضاوت هایشان را بیخیال اگر زبانی بیهوده 
چرخیده؛ دلیلی ندارد فکری هم بیهوده مشغوِل 

چرایی اش باشد. شاد باش و خوبی کن

خدایا مؤاخذه نکن مرا در ایـن روز به لغزشها و درگذر 
از من در آن از خطاها وبیهودگیها وقرار مده مرا در 
آن نشانه تیر بالها وآفات ای عزت دهنده مسلمانان

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز چهاردهم رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

]به یاد آورید[ زمانی را که پروردگار خود را به فریاد می طلبیدید پس دعای شما را اجابت 
کرد که من شما را با هزار فرشته پیاپی یاری خواهم کرد. سوره االنفال/ آیه 9

حدیث روز  

هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل کند خداوند ثواب روزه دو ماه پی در پی را برایش محسوب 
می کند. امام صادق )ع(

سبک زندگی

رازهای برخورد با تنبلی
 می گویند ما نسل تنبلی هستیم. این را آدم های نسل قبل 
می گویند و بعدش شرح کوشش های مدامشان را هم ضمیمه 
 حرف هایشان می کنند و »زرنگ« بودنشان را به رخمان 
می کشند. می گویند ما نسل تنبلی هستیم اما منظورشان دقیقا 
تنبلی به معنای »انجام ندادن هیچ کاری« نیست. منظورشان 

بیشتر این است که ما کارهایمان را عقب می اندازیم.
قول به  و  کنیم  می  عملی  را  هایمان  تصمیم   دیر 

 روان شناس ها »اهمال کار« یا »تعلل ورزیم«. 
البته خیلی هم بیراه نمی گویند. جمله »مشکل اصلی من 
 این است که تنبلی می کنم« اعترافی است که ترجیع بند در

دل های خودمانی ما نسل سومی ها و شما نسل چهارمی 
هاست.  اما واقعا اهمال کاری همیشه همین قدر منفی است؟ 
چه کسانی اهمال کارند؟ و چه طور می شود اهمال کار نبود؟ 
»زندگی ماهرانه« این شماره راست کار اهمال کارهای حرفه 
ای است.»گرایش فرد برای به تاخیر انداختن آغاز یا انجام 
کارهای مهم تا سرحد رنج و زحمت و ناراحتی«. این تعریف 
آکادمیک و قلمبه سلمبه روان شناس ها از اهمال کاری است. 
با این حساب خیلی از ما الاقل در دوره ای کوتاه از زندگی مان 
اهمال کاری را تعریف کرده ایم اما بعضی ها هستند که اهمال 

کاری جزیی از شخصیتشان است.
یعنی همان اول بسم ا... باید اهمال کارهای گاه به گاهی را از 
اهمال کارهای بالفطره جدا کرد. تازه این اول ماجراست. اهمال 

کاری طبقه بندی های دیگری هم دارد.

اهمال کاری خوب، اهمال کاری بد 
آیند  می  اول  است!  خوب  حالشان  ها  شناس  روان   کال 
ویژگی های منفی آدمیزاد را درمی آورند و ردیف می کنند 
و هشدار می دهند، بعدش می گویند البته این ویژگی های 

منفی همیشه هم بد نیستند! 
اهمال کاری هم همین طور است. حاال بگذریم از اینکه خود 
روان شناس های اهمال کاری کرده اند و مطالعه این درد 
همیشگی بشر را تا همین 20 سال پیش عقب انداخته اند. تازه 
حاال بعد از چند سال به این نتیجه رسیده اند که ما اهمال کاری 
خوب هم داریم.قضیه اینجاست که ما دو جور اهمال کار داریم. 
نوع منفی اش، آنهایی هستند که بهشان می گویند »اهمال 
کار منفعل«. همین طور که از اسم این اساتید برمی آید، آنها در 
مقابل وسوسه به عقب انداختن کارها کامال تسلیمند و اساسا 
)اسمایلی بهنام تشکر در ساختمان پزشکان( توانایی تصمیم 

گرفتنشان مشکل دارد. 
برعکس »اهمال کارهای فعال« هستند. این آدم ها عمدا و 
آگاهانه کارهایشان را عقب می اندازند! آنها خودشان می دانند 
که اگر کارهایشان را عقب بیندازند هم می توانند در دقیقه 90 
انجامش دهند و هم آن را بهتر انجام می دهند و هم دست آخر 
از نتیجه کارشان راضی ترند. پس اگر اهمال کاری مثبت دارید 

اصال احساس گناه نکنید و اهمال کار بمانید و خوش باشید!
1- از شکست می ترسند 

عمرا به ذهنتان برسد که اهمال کارها برای موفقیت خودشان 

پشیزی ارزش قائل شوند. اما باید خدمتتان عرض شود که 
دقیقا برعکس. بعضی از اهمال کارها چنان موفقیت برایشان 
مهم است که بزرگترین دغدغه شان این است که »نکند موفق 
نشوم«، »نکند فالن کارم را خوب انجام ندهم«. برای همین 
کال به استقبال کار نمی روند و از ترس شکست، کاری که 
احتمال شکست هم در آن وجود دارد )یعنی همه کارها( را 

عقب می اندازند. کال پیچیده اند این اهمال کارها.
2- معیارهایشان برای کار خوب زیادی باالست 

شما یادتان نمی آید. یک زمانی ما توی همین صفحه یک 
مطلب داشتیم با تیتر »کمالگراها به بهشت نمی روند«. 
همان جا هم پته آدم هایی که توی ذهنشان فقط نمره 20 
و رتبه 1 و مدال طالی موفقیت و بقیه حتی نمره 19 و 
رتبه 2 و مدال نقره یک شکست تمام عیار به حساب می 
آید را ریختیم روی آب. این آدم ها که بهشان می گویند 
کمالگرا، مستعد اهمال کاری هم هستند. آنها خیلی معیارهای 
باالیی برای موفقیت دارند و اگر احتمال دهند که به آن معیارها 
نرسند، انگیزه شان می آید پایین یا کال بی خیال می شوند یا 

فوقش کارشان را عقب می اندازند.
3- خودشان را دست کم می گیرند 

را دست کم  کارهایشان  و  کار خودشان  اهمال   آدم های 
می گیرند. وقتی تو کارهای کوچکت را دست کم بگیری، 
خب معلوم است که زمان انجام دادنش هم خیلی برایت 
کارهای  همین  از  روزمره  زندگی  باالخره  ندارد.  اهمیت 

به  را هم  ها  اگر همین  و  و جزیی تشکیل شده  کوچک 
حساب نیاورید، فقط خستگی آخر روز توی تنتان می ماند 

و اهمال کاری مزمن توی روانتان.
4- نمی توانند نه بگویند 

خب پسر خوب! دختر خوب! یه نه ناقابل بگو و نه خودت را 
توی دردسر بینداز و نه دیگران را از انتظار ذله کن. بعضی از 
اهمال کارها کال مهارت نه گفتن ندارند. به همه می گویند 
بله و سر خودشان را شلوغ می کنند و زمانشان را نمی توانند 

مدیریت کنند و هی کار همه با هم عقب می افتد. 
تازه این بخش آگاهانه ماجراست، در ناخودآگاهتان شما دارید از 
کسانی که این قدر کار ریخته اند روی سرتان انتقام می گیرید 
و عمدا کارهایشان را عقب تر هم می اندازید. گفتم که اهمال 

کارها آدم های پیچیده ای هستند. گفتم یا نگفتم؟
اهمال کارها منطق ندارند 

افراد اهمال کار اول باید این باورهای غیرمنطقی را بشناسند تا 
بتوانند رفتارشان را تغییر دهند. جالب اینجاست که اهمال کارها 
فکر می کنند افراد موفق هم همین باورها را دارند، درصورتی 

که افراد موفق هیچ کدام از این باورها را ندارند.
کدام کارهاست که آنها را به تاخیر می اندازید؟ این کارها را 
یکی یکی یادداشت کنید، بعد جلویش یک جدول خوبی ها 
و بدی ها بکشید و ببینید هرکدام از این کارها چه قدر سود 
د ارد و چه قدر زیان. این جوری میزان ضرری که کرده اید 

درست تر تخمین زده می شود.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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193682547

675419283

248573619

356194872

829357164

714826935

931248756

562731498

487965321

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

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

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

آدرس: بیرجند - بازار 
محسن زاده - پشت بانک تجارت

09158639447

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

شعبه 2: کترینگ طالئیه، نبش قدس 2
32219011

شله مشهدی 
ماه مبارک رمضان

همه روزه ساعت 17:30

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

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

به دو نفر ویزیتور با حقوق ثابت و پورسانت 
با یک سال سابقه کار نیازمندیم. پاسداران  

تقاطع 15 خرداد    09151614649

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

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

09158254172

پخش سراسری محصوالت 
روزانه و ماجو استخدام می کند 
کارشناس فروش )خانم و آقا( 
با حقوق ثابت، بیمه و پورسانت 

دارای سابقه کار 
و روابط عمومی باال

تلفن تماس: 
 09365403880

32236651

مهر دفتر بیمه پارسیان کد 503186 
مفقود گردیده و مهر بدون امضا 
از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

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

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

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

هـوا مطبـوع شـرق
دنیـای مـس

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

 لوله های مسی
09158636100
05632234606

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

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

طرح )کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 



6
چهارشنبه * 9 خرداد 1397 * شماره 4081

درمان پوکی استخوان با زردچوبه 

برای درمان پوکی استخوان در طب سنتی توصیه 
شده که ریشه زردچوبه مصرف شود چون برای 
درمان درد مفاصل و پوکی استخوان کاربرد دارد.

همچنین گیاه گزنه نیز خواص ضد درد مفاصل 
و پوکی استخوان دارد به طوری که جوشانده  
گزنه برای پیشگیری از پوکی استخوان توصیه 

شده است چرا که پوکی استخوان در نتیجه  از 
بین رفتن امالح معدنی از بدن ایجاد می شود؛ 
البته اغلب در افراد باالی 50 سال این بیماری 
البته  شام  و  صبحانه  مصرف  یابد.  می  بروز 
این  درمان  و  پیشگیری  برای  ابتدای شب  در 
بیماری توصیه شده است. همچنین استفاده از 
روغن بادام تلخ و اسانس نعنا برای ماساژ دادن 
است. مناسب  است،  دردناک  که  اندام هایی 

مصرف روزانه شیر مانع ابتالی 
کودکان چاق به دیابت می شود

از  روز  در  شیر  سی  حدود 500 سی  مصرف 
اختالالت  و  دیابت  به  چاق  کودکان  ابتالی 
متابولیک پیشگیری می کند. شیر گاو حاوی 
سطح  کاهش  موجب  که  است  مغذی  مواد 
غذایی  های  وعده  میان  فاصله  در   انسولین 

سطح  که  است  هورمونی  انسولین  شود؛  می 
موضوع  این  کند.  می  کنترل  را  خون  گلوکز 
از  »گروهی  متابولیک  سندرم  به  ابتال  خطر 
اختالل ها که شامل فشارخون باال، قند خون و 
چربی باال، چربی شکمی بیش از حد و کم بودن 
کلسترول خوب می شود« را کاهش می دهد. 
داشتن هر سه این موارد می تواند به ابتال به 
دیابت، بیماری قلبی و سکته مغزی منجر شود.

فواید خوردن انواع توت
 برای مقابله با بیماری

ترکیبات موجود در طیف وسیعی از توت ها به 
ویژه در رنگدانه های طبیعِی آنها )آنتوسیانین ها( 
به زودی می تواند در درمان سرطان و کاهش 
سرعت روند پیری مورد استفاده قرار گیرد. خواص 
آنتی اکسیدانِی آنتوسیانین های موجود در توت ها به 

ویژه در بلوبری، کرنبری، تمشک و انگور فرنگی 
محقق  دانشمندان  برای  که  سال هاست  سیاه 
شده است. ممکن است آنتوسیانین ها به مقابله با 
برخی بیماری ها مانند بیماری های قلبی- عروقی 
و دیابت نوع ۲ کمک کنند. بررسی های دیگر 
با  در مورد امکان تاثیر آنتوسیانین ها در مبارزه 
مطالعات  برخی  اگرچه  داده  نشان  سرطان ها 
می دهد. را  امید  این  جانوری  و  آزمایشگاهی 

این ماده غذایی را بیش از حد 
مصرف نکنید

  
زیاده روی در مصرف برخی مواد غذایی که به 
ظاهر مفیدند، می تواند به شدت خطرناک باشد.
قرار نیست که این غذاها از رژیم غذایی به طور 
کامل حذف شوند. در حالی که سویا می تواند 
سطح کلسترول را کنترل کرده و فشار خون را 

پایین بیاورد، باید در حد متعادلی آن را مصرف 
کرد، چرا که سویا جذب آهن را هم مهار می 
 کند، بنابراین بالقوه می  تواند به کم خونی فقر آهن 
منجر شود. همچنین به دلیل این که سویا حاوی 
ترکیبات استروژن مانند ایزوفالون است، مصرف 
طوالنی مدت آن منجر به هیپرپالزی آندومتر 
که  شود  می  رحم  داخلی  پوشش  گسترش  و 
می تواند خطر ابتال به سرطان رحم را زیاد کند.

خواب رفتن مداوم پا را 
جدی بگیرید

رایج  بسیار  ای  عارضه  پا  رفتگی  خواب 
اوقات  از  بسیاری  که  است  دهنده  آزار  و 
تناوب  به  اگر  اما  است  موقتی  و  خطر  بی 
عارضه  به  تبدیل  است  ممکن  شود  تکرار 
همه  تقریبا  آنچه  طبق  آیا  شود.  مزمن  ای 

و  پا  و  دست  رفتگی  خواب  کنند  می  تصور 
در  اختال  دلیل  به  بدن  اعضای  از  یک  هر 
گردش خون است ؟ خواب رفتگی پا نوعی 
از  ناشی  شدن«  سوزن  »سوزن  احساس 
عملکرد  احتماال  باشد.  می  عصبی  ورم 
در  حال  این  با  است.«   فشار  تحت  عصبی 
بود  و خفیف خواهد  کوتاه  فشار   ، مورد  این 
ماند. نخواهد  باقی  مدت  طوالنی  برای  و 

یادداشت

سحرخیزی با شوخوانی 
رسمی کهن درخراسان جنوبی
* محمدی

شاید علت وجودی شوخوانی ذهن هر شنونده غیر خراسانی را مجذوب 
کند اما خراسانی ها از سالیان دور ارتباط نزدیک و حتی قلبی با این آیین 
معنوی برقرار کرده اند. آیینی که آمدن ماه مبارک رمضان را به میهمانان 
خدا نوید می داد و زمانی که هنوز وسائل ارتباط جمعی این گونه پیشرفته 

و فراگیر نبود، آنها را با صدای یا اهلل و یا اهلل از خواب بیدار می کرد.
فردی خوش صدا که هنر شوخوانی را از پدران خود آموخته بود، با 
نواختن صدای طبل و ندای آهنگ بهشتی گونه خبر از وقت سحر و 
کامروایی می داد و تا پایان سحری خوردن مردم آنها را با صدای الهی 
العفو و متوسل شدن به چهارده معصوم )ع( همراهی می کرد. سحری 
خوردن در خانه های نزدیک پشت بام شوخوان محله صفایی دیگر دارد 
زیرا گاهی با شنیدن ابیات او سیری در عالم معنا و با هم نواشدن با او 
ذکر الهی العفو را زمزمه می کنیم. ابوالفضل کماچی اسفدن شوخوان 
را زنده نگه داشته است، پدرش در  جوانی که ۲ سالی است هنر پدر 
73 سالگی از دنیا رفته و از 15 سالگی شوخوانی را از پدرش آموخته بود 
و پدربزرگم هم از پدرانش، تا امروز این وظیفه بر گردن او و برادرش 
احمد گذاشته شده است. از کوچکی ارتباط خوبی با نحوه اجرای پدرش 
در آیین شوخوانی برقرار کرده و همیشه از خدا می خواسته که روزی 
بتواند شوخوانی کند. قدیم بلندگوهای امروزی وجود نداشته و فردی که 
از صدای بهتری برخوردار بوده برای ثوابش بقیه را از رسیدن وقت سحر 
باخبر می کرده است. بهترین مکان برای شوخوانی را روی پشت بام خانه 
یا مسجد محله است. این آیین امروز که بلندگوها هستند باز بیشتر اوقات 
روی پشت بام ها انجام می شود. ›ابتدا می کنم زبسم اهلل- بعد از او ال 
اله اال اهلل‹ از محمد همی مدد طلبم- کرمی از علی ولی اهلل‹ نقطه آغاز 
شوخوانی در 30 شب ماه مبارک است و این ابیات تا ذکر نام 14 معصوم 
›یارب برسان تو مهدی غایب را- فرزند علی بن ابی طالب را‹ ادامه دارد. 
این آیین روزگاری در سراسر خراسان جنوبی مرسوم بوده ولی متاسفانه به 
دلیل رغبت نداشتن جوانان به شوخوانی این آیین در حال منسوخ شدن 
است که امیدواریم وارثین شوخوانان این ارث معنوی را به یادگار زنده 
نگه دارند. شوخوانی از آیین های مذهبی قدیمی است و زمان دقیقی را 
نمی توان برای آن متصور شد. این آیین در تمامی مناطق جنوب خراسان 
قدیم )قبل از تفکیک خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی( 
و خراسان جنوبی امروز مرسوم بوده است. این آیین در سه مرحله برگزار 
می شد که در مرحله اول شوخوان مردم را برای پخت و پز و در مرحله 
دوم برای صرف سحری بیدار می کرده است. شوخوان در مرحله سوم با 
بیان ابیاتی خاص، روزه داران را به نزدیکی اذان صبح، خبر می داد و مردم از 
این طریق ماه رمضان را روزه می گرفتند.آیین شوخوانی هم اکنون در برخی 

مناطق استان به چشم می خورد و به قوت خود باقی است.

یادداشت

اولین تیم هندبال  ابتدایی شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 70- ٦٩ اعزامی به مسابقات قهرمانی خراسان درگناباد. 
ایستاده ازراست: حسین زینل نژاد،  ابوذر انوری مقدم،فیض نایی،قنادی،اشرف زاده،قاسمی،سیدحسین اصغری ) مربی( سید مصفطی اصغری، حسن ایوبی) سرپرست(  

نشسته ازراست : محمد  اطلسی، محمدحسن زاده، صرمد عبدا... نژاد، حسن غنی، حمید رادفر، عبدالرسول رسولی و شجاعی

 داده نما

مقارن  بلند  روزهای  با  رمضان  مبارک  ماه  که  مواقعی  در 
بروز  داران،  روزه  اساسی  مشکالت  از  یکی  شود،  می 

است.  روز  طول  در  تشنگی 
سحر  و  افطار  های  وعده  در  نمک  مصرف  کردن  محدود 
توصیه  است.  کننده  کمک  و  مهم  بسیار  دوران  این  در 
پختن،  برای  که  اندکی  نمک  مقدار  از  غیر  به  شود  می 
نمک  غذا  به  سرسفره  دیگر  شود،  اضافه  غذا  به  است  الزم 

نشود.  اضافه 
روز  طول  در  ند  توا می  نیز  کافی  سبزی  و  میوه  مصرف 
میوه  است  بهتر  کند.  جلوگیری  زودرس  تشنگی  بروز  ز  ا
افطار  وعده  دو  هر  در  سبزی  و  سحر  تا  افطار  فاصله  در 
مصرف  سحر  های  وعده  در  خصوص  به  ساالد  و  سحر  و 

گردد.
نواع  )ا سحری  وعده  در  پروتئین  پر  غذایی  مواد  مصرف  از 

داشتن  دلیل  به  غذایی  مواد  این  شود.  خودداری  ها(  کباب 
روز  ولیه  ا ساعات  در  تشنگی  تحریک  سبب  زیاد،  پروتئین 

کند. می  دچار  شدید  تشنگی  به  را  ر  دا روزه  و  شوند  می 

دارو  و  غذا  معاونت  غذا  اداره  رسانی  اطالع  مرکز 
بیرجند پزشکی  علوم  دانشگاه 

با تشنگی در روزه داری چه کنیم ؟

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

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

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

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

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

مــژده   
پخت با برنج

 100 درصد ایرانی
پنیر، سبزی، خرما  ضمنا 

چای رایگان می باشد

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی 
می رساند: 

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

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

منتظر یاری سبزتان هستیم

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

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684
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 حمایت بانوی مقیم تایلند از ایتام
 فردجان باخته در سیل درمیان

صدا وسیما-بانوی نیکوکار ایرانی مقیم تایلند حمایت از 
سه یتیم فرد جان باخته سیل اخیر در شهرستان درمیان 
را  برعهده گرفت. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان گفت: این حامی تعهد کرده ماهانه 100 هزار 
تومان به ازای هر یتیم پرداخت کند.آقای سلم آبادی 
افزود: از سوی کمیته امداد امام خمینی)ره( نیز یک 
 واحد مسکونی برای خانواده جان باخته این سیل ساخته 
می شود. وی  همچنین از  کمک 100 میلیون تومانی 
خیر ایرانی مقیم خارج از کشور برای کمک به ساخت 

10 واحد مسکونی سیل زدگان استان  خبر داد.

برگزاری مراسم فارغ التحصیلی  
در قالب ضیافت افطار

ششم  های  پایه  التحصیلی  فارغ  کاوش-مراسم 
سال  روزهای  واپسین  در  بیرجند  رودکی  دبستان 
تحصیلی 97-96 همراه با ضیافت افطاری در محل 
آموزشگاه بر گزار شد. به گفته اشرف زاده مدیر دبستان 
رودکی بیرجند در این مراسم دانش آموزان روزه دار 
ضمن شرکت در مراسم جزء خوانی قرآن کریم و 
شرکت در نماز جماعت در ضیافت افطار شرکت نموده 
و طی مراسمی لوح یادبود را از نماینده انجمن اولیا 
ومربیان و نماینده معلمان آموزشگاه دریافت نمودند.   

پرداخت اعتبار ویژه برای رونق 
واحدهای تولیدی

اعتبار  جنوبی  خراسان  کشاورزی  بخش  طرح   43
ویژه برای رونق تولید دریافت کردند. به گزارش صدا 
و سیما، مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی  
گفت: 43 طرح کشاورزی از شهریور پارسال تاکنون 
21 میلیارد تومان اعتبار ویژه با هدف خروج از رکود 
و برگشت به چرخه تولید تأمین مالی شدند. بهدانی 
افزود: از این تعداد 38 طرح در بخش دام و طیور و 5 
طرح در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی اعتبار دریافت 
کردند.وی گفت: به منظور رفع مشکالت این بخش 
تعداد 160 طرح تولیدی با اعتبار 710 میلیارد ریال به 
سیستم بانکی معرفی شدندمدیر امور سرمایه گذاری 
سازمان جهاد کشاورزی افزود: این واحدها نیمه فعال 
یا غیرفعال هستند که پرداخت اعتبارات ویژه به این 
واحدها، موجب خروج از رکود و رونق تولید آنها می 
شود. وی گفت: از این تعداد 40 طرح اعتبار سرمایه 
در گردش و 3 طرح اعتبار سرمایه ای دریافت کردند.
بهدانی ابراز امیدواری کرد: با ادامه این روند و ابالغ 
اعتبارات جدید در سال جاری شاهد فعالیت تمامی 

واحدهای تولیدی باشیم.

انجام جراحی موفقیت آمیز 
سرطان روده بزرگ در بیرجند

صدا وسیما-رئیس بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند 
گفت: عمل جراحی سرطان روده بزرگ یا رکتوم به 
روش الپاراسکوپی برای اولین بار در بیرجند توسط 
تیم جراحی بیمارستان امام رضا )ع( بر روی یک بیمار 
مرد 38 ساله انجام شد. احمدی، داشتن درد و عفونت 
کم، کاهش زمان بستری، بهبود سریع زخم و برگشت 
سریع به فعالیت روزمره را از جمله مزایای عمل به 
روش  در  افزود:  و  کرد  اعالم  الپاراسکوپی  روش 
جراحی درون بین یا الپاراسکوپی، عمل جراحی از 
طریق ایجاد چند سوراخ کوچک در شکم و هدایت ابزار 
ظریف جراحی و تصویربرداری از طریق این سوراخ ها 
به داخل بدن صورت می گیرد که پزشک تصاویر 
مانیتور مشاهده می کند. از طریق  را  داخل شکم 

انتصاب رئیس کمیسیون دائمی
 هیئت امنای دانشگاه های استان

صدا و سیما-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی 
دکتر سید جواد ازهری را به عنوان رئیس کمیسیون 
دائمی هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش 

عالی خراسان جنوبی منصوب کرد. در حکم صادر شده 
از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، دکتر سید جواد 
ازهری به مدت دو سال به عنوان رئیس کمیسیون 
دائمی هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی خراسان جنوبی انتخاب شد.ازهری متولد بیرجند 
و دارای دکترای مهندسی برقـ  الکترونیک از دانشگاه 
منچستر و استاد دانشگاه علم و صنعت ایران است.

فراخوان مقاله به مناسبت
 رحلت امام خمینی )ره( 

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
از  فراخوان مقاله به مناسبت  سالگرد رحلت امام 
خمینی)ره( در استان خبر داد. به گزارش ایسنا، فخر 
اظهار کرد: اندیشه های دفاعی امام )ره(، امام خمینی)ره( 
در نگاه و اندیشه رزمندگان، رزمندگان از دیدگاه امام 
)ره(، دفاع مقدس، صحیفه نور و وصیت نامه امام)ره( 
از موضوعات این فراخوان است.  وی افزود: شرکت 
کنندگان می توانند مقاله های خود را تا 10 خرداد به 
اداره کل  بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس  
واقع در بیرجند، انتهای خیابان مدرس2، تحویل و یا 
با شماره 32224216 تماس حاصل کنند. فخر ادامه 
داد: این فراخوان در سه بخش دانش آموزی، طالب، 
نفرات  به  افزود:  است.وی  ایثارگران  و  دانشجویان 
برگزیده اول تا سوم هر بخش به ترتیب   مبلغ   یک   
میلیون و   500   هزار ریال، یک میلیون ریال و مبلغ   

500   هزار ریال اهدا خواهد شد. 

بارندگی تاثیری در خشکسالی 
خراسان جنوبی نداشت

مدیرکل هواشناسی گفت: بارندگی های قابل توجه 
در اردیبهشت امسال تاثیری در رفع خشکسالی ها 
نداشت و اکنون 100 درصد استان درگیر این معضل 
ابتدای سال زراعی جاری  از  است. خندان رو افزود: 
تاکنون 84 میلیمتر بارندگی در استان ثبت شده که 
این میزان در سال گذشته 79.6 میلیمتر بوده است.

لزوم نظارت جدی بر تمام مراحل 
ساخت و ساز توسط مراجع مربوطه

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: در تمام 
مراحل ساخت و ساز باید نظارت  جدی توسط مراجع 
مربوطه انجام شود.به گزارش ایسنا، علوی مقدم روز 
گذشته در کارگروه استانداردسازی و ارتقای کیفیت 
کاال و خدمات استان، اظهارکرد: در ساخت و ساز 
ساختمان باید نظارت ها قبل از ساخت ، حین ساخت 

و اتمام کار توسط مراجع مربوطه انجام شود.
وی افزود: همچنین باید چک لیست هایی تهیه و 
اجرایی شود و بعد از پایان مراحل ساخت بازرسی 
های دوره ایی انجام گیرد. معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار ادامه داد: باید تمامی سازنده های 
آسانسور مورد بررسی قرار گیرند چراکه اصالح و 
بازسازی، هزینه های زیادی دارد و در صورت ورود 
باشد. داشته  استانداردهایی  گمرک  باید  خارج   از 

پایان کار  از دادن  اینکه قبل  بیان  با  علوی مقدم 
باید مالک با شرکت های بازرسی و کنترل قرارداد 
ببندد، افزود: شرکت های سازنده آسانسور در استان 
باید تحت پوشش استانداردها بوده و سیستم نجات 
نصب و به مرحله الزامات اجرایی برسد.وی بیان کرد: 
سازمان ها و اداراتی که در سیستم آسانسور نقض 
داشته سه ماه فرصت دارند که مشکل را رفع کنند.

علوی مقدم تصریح کرد: اداره کل استاندارد موظف 
است در محل ساخت و ساز آسانسورها نظارت ها و 

بازرسی های الزم را داشته باشد.

گرد و خاک مهمان خراسان جنوبی می شود

فارس-کارشناس سازمان هواشناسی گفت: تا سه روز آینده وزش تندباد و گرد و خاک برای اغلب مناطق استان پیش بینی می شود. وی افزود: امروز بعدازظهر در منطقه طبس و نواحی 
شرقی استان وزش باد شدیدتر می شود و سبب خیزش گرد و خاک و غبارآلود شدن آسمان خواهد شد و در نتیجه کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا را در پی خواهد داشت. وی 
گفت: در مجموع دمای هوا تا اوایل هفته آینده 5 تا 7 درجه باالتر خواهد رفت و در بیرجند پیش بینی دمای 40 درجه ای را داریم و می توان گفت که روزهای داغی پیش رو است.

*رئیس ستاد بازسازی عتبات گفت: مردم خراسان 
جنوبی طی 5 سال گذشته 25 میلیارد تومان به پروژه 
ساخت صحن حضرت زهرا)س( در نجف کمک کردند.
*رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خوسف گفت: 
نمایشگاه آثار خوشنویسی  در این شهرستان گشایش یافت.
*آی تاکسی به همت سازمان حمل و نقل بار و مسافر 

شهرداری بیرجند  افتتاح شد.
بیرجند گفت:   بهزیستی شهرستان  اداره  رئیس   *
700 وعده غذای گرم بین مددجویان و معلوالن 

بهزیستی بیرجند توزیع شد.
* رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت:  بیش از 
55 هزار راس دام سبک علیه بیماری آبله در این 

شهرستان واکسینه شدند.
و  دام  سمپاشی  برای  انگل  ضد  رایگان  *سموم 
اماکن دامی در روستاهای شهرستان بشرویه توزیع 
شد. مدیرکل دامپزشکی استان گفت: یک تن انواع 
فرآورده خام دامی در دهه اول ماه مبارک رمضان در 

طرح تشدید نظارت دامپزشکی ضبط و معدوم شد.
*مدیرکل آموزش فني وحرفه اي  گفت: آموزش فني 
وحرفه ای استان تعهد کرده امسال 4 میلیون و 40 
هزار نفرساعت آموزش مهارتی به متقاضیان دهد.
*مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی 
در  کشاورزی  بخش  بهره بردار   464 تعداد  گفت: 
سال 1396 به میزان 360 میلیارد ریال از تسهیالت 

صندوق توسعه ملی استفاده کردند.

اخبار کوتاه

قهرمانی تیم هندبال دختران 
دانشگاه آزاد در مسابقات جام رمضان

تیم هندبال دختران دانشگاه آزاد بیرجند در مسابقات 
معاون  رسید.  برتری  به  رمضان  جام  آزاد  دستجات 
مسابقات  گفت:  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  فرهنگی، 
هندبال دختران دستجات آزاد جام رمضان گرامی داشت 
فتح خرمشهر از سوم تا هفتم خرداد با حضور 8 تیم 
 در مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد بیرجند برگزار شد .

ثقه االسالم افزود: پس از 16 بازی، تیم هندبال دختران 
دانشگاه آزاد توانست با نتیجه یک بر صفر تیم دانشگاه 

بیرجند را مغلوب کند و مقام اول را به دست آورد.

رایزنی ها برای اعزام ورزشکاران گلف 
به مسابقات جاکارتا 

با  رایزنی  در حال  فدراسیون گلف گفت:  سرپرست 
کمیته ملی المپیک هستیم تا بتوانند ورزشکاران گلف 
به مسابقات جاکارتا اعزام شوند. منتقمی تصریح کرد: 
در صورت حضور ورزشکاران ما در این رقابت ها، این 

ظرفیت را دارند تا جایگاه خوبی را کسب کنند.

اعالم آمادگی خراسان جنوبی برای 
میزبانی مسابقات بین المللی کشتی

رئیس هیئت کشتی گفت: خراسان جنوبی، متقاضی 
میزبانی مسابقه چند جانبه با حضور کشورهای همسایه 
در دومین دوره جام پیشکسوتان شده است و درخواست 
میزبانی را به فدراسیون ارائه کرده است. سروری یادآور 
همسایه جهت  کشورهای  پذیرش  در صورت  شد: 
حضور در دومین  دوره جام پیشکسوتان، این مسابقات 

در دهه اول مرداد برگزار می شود.

تازه های ورزشی استان

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: تنها 
راه مبارزه در مقابل تهاجم و غارت فرهنگی 
دشمن، ظهور جبهه حق در قالب هنر است که 
هنرمندان باید به آن توجه کنند. به گزارش ایرنا 
حجت االسالم عبادی دوشنبه شب در جمع 
هنرمندان گروه های سرود  استان افزود: ظهور 
جبهه حق در سال های گذشته حتی هنرمندان 
هالیوودی را به فکر واداشته به طوری که عده 
زیادی از آنها، راه حق را برگزیدند. وی ادامه 
حق  امروز  انقالبی  و  ارزشی  هنرمندان  داد: 
گویی را در مقابل باطل اندیشی هنر هالیوود 
قرار دادند که برای نتیجه بهتر باید هنر انقالب 
آرمان های  را گسترش داد. وی گفت: همه 
حقیقی انسان باید در قالب هنر پیاده شود و 
اندیشه ورزان انقالبی باید این مهم را براساس 
مکتب غنی اسالم تحقق بخشند. امام جمعه 
بیرجند تصریح کرد: امروز جبهه های متخاصم 
برای به انحراف کشاندن جامعه هدف شان، از 
هنر سوء استفاده می کنند که عین بی هنری 
است. وی با بیان اینکه دشمن امروز هنرهای 
کاذب را در اختیار اشخاص قرار می دهد، افزود: 
این روند بسیاری از عواطف و احساسات را به 

انقالبی  هنرمندان  که  است  درآورده  تصرف 
برای رهایی از این معضل باید تالش کنند.

حجت االسالم عبادی گفت: در دنیای امروز 
تفسیرهای  انواع  قالب  در  کج  های  اندیشه 
خالف، صحنه دنیا را به ظلم کشانده اند اما 
باید توجه داشته باشیم که هرچه غیر از عدل 
بیان شود راه را به سوی ظلم هموار کرده است.

وی اظهار کرد: امروز برخی از کتاب آفرینش 
اندیشه های آلوده را محقق می کنند اما یک 
هنرمند ارزشی باید بر اساس صداقت، واقعیت 

ها را از آفرینش بیان کند.

 فعالیت 28 گروه سرود شناسنامه دار 
در خراسان جنوبی

رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی نیز گفت: 
با اقدام هایی که در سه سال گذشته در زمینه 
ارتقای سرود انقالبی در استان صورت گرفته 
است، هم اکنون 28 گروه سرود شناسنامه دار و 
فنی در استان فعالیت می کنند.کریمیان افزود: 
فعالیت  و  رهبری  معظم  مقام  راهبردهای  با 
های دلسوزان نظام، هنر ارزشی جایگاه خود 
را در کشور پیدا کرد و امیدواریم که این جایگاه 

روز به روز تقویت شود.به گفته وی برگزاری 
240 برنامه در هفته هنر انقالب اسالمی 97 
گواهی روشن بر این سخن است و هنرمندان 
با انگیزه استان باید از تمام ظرفیت های هنری 

بهترین استفاده را ببرند.وی اظهار کرد : برای 
تحقق این جایگاه باید توجه ویژه ای به هنر 
در  تا  شود  اللهی  حزب  جوانان  و  مسجدی 
آینده ای نه چندان دور هنر ارزشی و انقالب 

باشد. داشته  گفتن  برای  حرف  فرامرزها  در 
خانه سرود حوزه هنری انقالب اسالمی استان 
سال 96 به صورت حرفه ای و با رویکرد مربی 

پروری فعالیت خود را آغاز کرد.

احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر  خبر-  گروه 
خراسان جنوبی گفت: با تالش جمعیت هالل 
احمر و خیران استان،  بیش از 70 میلیون تومان 
جمع آوری  العالج  صعب  بیماران  برای  کمک 
شد. به گزارش ایسنا،   شهریاری دوشنبه شب، 
در جشن گلریزان این سازمان، اظهار کرد: این 

مراسم در راستای جمع آوری کمک به خانواده های 
نیازمند و بیماران صعب العالج برای نخستین بار 
احمر  هالل  سازمان  توسط  خراسان جنوبی  در 
برگزار شده است. وی افزود: خراسان جنوبی از 
جمله استان هایی است که تعداد بیماران صعب 
زیاد  نسبتا  آن  جمعیت  نسبت  به  آن  العالج 
ادامه  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر  است. 

همچون  مشکالتی  و  طبیعت  قهر  وجود  داد: 
کاهش بارندگی و خشکسالی های پی در پی، بر 
مشکالت مردم و از جمله بیماران خاص می افزاید. 
کمک  و  رسانی  خدمات  کرد:  بیان  شهریاری 
و  دورترین  در  العالج  صعب  بیماران  به 
و  ذاتی  وظایف  جمله  از  مناطق،  سخت ترین 

رسالت های اصلی جمعیت هالل احمر است . 
وی بیان کرد: هالل احمر با تامین داروهای نایاب 
و کم یاب بیماران تالش می کند تا این بیماران 
دغدغه ای جز دغدغه بیماری خود نداشته باشند . 
مدیر عامل جمعیت هالل احمر با اشاره به بروز 
بیماری پوستی که اخیرا در یکی از روستاهای 
ویژه  به  و  افراد  اذیت  و  آزار  سبب  درمیان 

کودکان شده است، افزود: جمعیت هالل احمر 
استان وظیفه خود دانست که در راستای درمان 
شهریاری  کند.  پیدا  ورود  پوستی  بیماران  این 
این  درمان  داروهای  از  مقداری  اینکه  بیان  با 
بیماری از تهران ارسال شد و بخشی از فرآیند 
درمان طی شده است، تصریح کرد: امیدواریم 

این  درمان  فرآیند  بتوانیم  خیران  کمک  با 
بیماری پوستی را به صورت کامل تکمیل کنیم. 

پزشکان با تقبل درمان بیماران نیازمند 
به کمک جمعیت هالل احمر بیایند

در  مادیات  و  داد: فقط کمک مادی  ادامه  وی 
جمعیت هالل احمر مطرح نیست و پزشکان 

می توانند با تقبل درمان برخی از بیماران نیازمند 
بیایند. احمر  هالل  جمعیت  کمک  به  استان 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر بیان کرد: در این 
مراسم بیش از 70 میلیون تومان به ویژه برای 
بیماران صعب العالج جمع آوری شد.شهریاری 
یادآور شد: جمعیت هالل احمر به عنوان حلقه 
خدمات  به  نیازمندان  و  توانمندان  بین  اتصال 
که  افرادی  و  العالج  بیماران صعب  به  رسانی 
دسترسی کمتری به دارو و درمان دارند، می پردازد . 

هالل احمر؛ واسطه ای بین نیازمند و خیّر

سازمان  در  فقیه  ولی  نمایندگی  دفتر  مسئول 
داوطلبان هالل احمرنیز در این جلسه گفت: جمعیت 
هالل احمر واسطه ای بین نیازمند و خیر است.

ایثار،  کرد:  اظهار  زاهدی،  االسالم  حجت 
فداکاری و به فکر هم نوع بودن از ویژگی های 
پیامبر اکرم )ص( بود که همه را به این ویژگی 
دعوت می کرد. وی ادامه داد: پیامبر اکرم)ص( 
نافع ترین مردم را نزد خدا آن کسی می دانست 
که برای مردم نافع باشد و ارتباط با مردم به 

معنای نفع رساندن به مردم است .

ترویج وقف به کاهش آسیب های 
اجتماعی کمک می کند

نیز  استانداری  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
در این مراسم گفت: یکی از اقدامات موثر در 
کاهش آسیب های اجتماعی، ترویج وقف است. 

محمودی اظهار کرد: مسئوالن در قبال خدمت 
رسانی به مردم حقوق می گیرند و خدمت بی منت 
به مردم و به ویژه اقشار نیازمند و آسیب پذیر، 
حداقل وظیفه مسئوالن است. وی با بیان اینکه 
نظام جمهوری  شان  در  اجتماعی  آسیب های 
حوزه ای  هر  در  غفلت  افزود:  نیست،  اسالمی 
سبب بروز آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری با بیان 
اجتماعی  آسیب های  از  بسیاری  بروز  اینکه 
غفلت ها  از  بسیاری  از  ناشی  جامعه  در 
از  اجتماعی  آسیب های  کرد:  تصریح  است، 
انقالب  معظم  رهبر  دغدغه های  مهمترین 
مدیرکل  است.  ویژه  توجه  نیازمند  که  است 
داد:  ادامه  استانداری  اجتماعی  امور  دفتر 
رتبه  خراسان جنوبی  موجود،  آمار  اساس  بر 
خویش  به  را  وقف  حسنه  سنت  نخست 
کرد:  بیان  محمودی  است.  داده   اختصاص 
علیرغم اینکه خراسان جنوبی جزو استان های 
کم برخوردارتر بوده و با مشکالتی مانند کاهش 
بارندگی و خشکسالی دست و پنجه نرم می کند 
اما در هر جایی که بحث سرمایه های اجتماعی 
و کمک به نیازمندان بوده است، رتبه نخست را 
داشته است. وی یادآور شد: یکی از اقدامات موثر 
در کاهش آسیب های اجتماعی، ترویج وقف در 
راستای مسائلی همچون تامین جهیزیه دختران، 
تامین هزینه مشاوره ژنتیک، هزینه ترک اعتیاد، 
تامین هزینه خانواده های در حال ترک و به ویژه 
درمان بیماران صعب العالج و سرطانی است.

ظهور جبهه حق در قالب هنر راه مبارزه با دشمن است

70 میلیون تومان کمک در گلریزان هالل احمر   

گروه خبر- معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی 
با  تجسمی  هنرهای  جشنواره  اینکه  بیان  با 
حضور 350 نفر مرداد امسال در استان برگزار 
و  قول ها  وجود  با  متاسفانه  گفت:  می شود، 
نقل  و  حمل  زمینه  در  مناسب سازی  وعده ها 
انجام نشده است. رضازاده صبح روز  عمومی 
گذشته در کمیسیون مناسب سازی اظهار کرد: 
جشنواره هنرهای تجسمی با حضور 350 نفر از 
سطح کشور در مرداد در خراسان جنوبی برگزار 
می شود. وی با بیان اینکه برخی از شهرداری ها 
مانند شهرداری بیرجند در مناسب سازی اماکن 
انجام  خوبی  کارهای  سبز  فضای  و  عمومی 
ارزیابی شد  افزود: 51 دستگاه اجرایی  داده اند، 
که از این میزان در 20 درصد ادارات کل استان 
توانبخشی  بوده است.معاون  استاندارد مناسب 
وجود  با  متاسفانه  گفت:  بهزیستی  کل  اداره 
قول و وعده های حمل و نقل عمومی مناسب 
سازی انجام نشده و عدم همکاری برخی ادارات 
شهرستانی، عدم پذیرش اهمیت مناسب سازی 
فضای اداره و عدم هماهنگی و همکاری بین 
بخشی به ویژه از سوی شهرداری ها از جمله 
است. مناسب سازی  روی  پیش  مشکالت 
رضازاده افزود: کافه هنر معلوالن در بلوار پیامبر 
اعظم )ص( راه اندازی می شود تا محلی برای ارائه 

توانمندی های این قشر باشد.

تجسمی  هنرهای  جشنواره  برگزاری 
معلوالن کشور در خراسان جنوبی

کمیسیون  در  دیروز  صبح  نیز  نژاد  عرب 
جشنواره  کرد:  اظهار  استان  مناسب سازی 

 350 حضور  با  معلوالن  تجسمی  هنرهای 
در  جاری  سال  مرداد  در  کشور  از سطح  نفر 
استان برگزار می شود. وی افزود: توانمندسازی 
معلوالن و مناسب سازی ، رونق بازار و هتل ها 

از اهداف برگزاری این جشنواره است.

کافه هنر معلوالن افتتاح می شود
افتتاح کافه  مدیرکل بهزیستی تصریح کرد: 

هنر معلوالن و نمایشگاه هتلینگ ویژه این 
قشر از جمله برنامه های جانبی این جشنواره 
است. عرب نژاد ادامه داد: در راستای برگزاری 

معلوالن  کارهای هنری  هتلینگ،  نمایشگاه 
نصب  سپهر  هتل  دیوارهای  و  اتاق ها  در 
می شود تا مورد بازدید افراد شرکت کننده در 
تمهیدات  اشاره  با  وی  گیرد.  قرار  جشنواره 
الزم برای برگزاری جشنواره بیان کرد: 100 
ناوگان حمل ونقل برای معلوالن و مسئوالن 
پیش بینی شده  جشنواره  در  شرکت کننده 
است. مدیرکل بهزیستی با تاکید بر اقدامات 

گفت:  مناسب سازی  راستای  در  انجام شده 
اعتبار  ریال  میلیون   489 گذشته  سال  طی 
برای مناسب سازی محیط زندگی 163 معلول 

هزینه شده است. عرب نژاد با اشاره به اهمیت 
مناسب سازی شهری بیان کرد: باید موسسه ای 
برای نظارت بر رعایت استانداردها تشکیل شود.

مراکز درمانی استان مناسب سازی شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با بیان 
اینکه رسالت اصلی تمامی دستگاه ها خدمت به 
مردم و جامعه است، گفت: باید مراکز درمانی 

استان برای بیماران و معلوالن مناسب سازی 
شود. علوی  مقدم در کمیسیون مناسب سازی 
خراسان جنوبی اظهار کرد: مراکز درمانی برای 

بیماران و معلوالن مناسب سازی شوند.
وی با بیان اینکه رسالت اصلی تمام دستگاه ها 
خدمت به مردم و جامعه است افزود: همچنین 
باید آیتم های مناسب سازی در اختیار ادارات 
عمرانی  امور  هماهنگی  گیرد.معاون  قرار 
آن  اعتبارات  از  درصد   10 گفت:  استانداری 
که  جنوبی  خراسان  شهرداری های  از  دسته 
در زمینه مناسب سازی حمل و نقل و اماکن 
کسر  نداشته اند  مطلوبی  اقدامات  عمومی 
می شود  افزوده  موفق  شهرداری های  به  و 
علوی مقدم افزود: خراسان جنوبی ظرفیت ها 
و پتانسیل های زیادی دارد که باید همه دست 
در دست هم داده و استان را در سطوح باال 
معرفی کنیم و از دستگاه های برتر در زمینه 
کرد:  بیان  می شود.وی  تقدیر  مناسب سازی 
ناراضی  مدیران  کوتاهی  خاطر  به  مردم 
عده ای  اختیار  در  دولت  امکانات  و  می شوند 
قرار گرفته که قصد کمک به مردم را ندارند.

طی کردن پله ها برای درمان 
شایسته بیمار  نیست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این 
جلسه اظهار کرد: در حال حاضر در بسیاری 
از مراکز درمانی، بیماران باید پله های زیادی 
را برای درمان طی کنند و این امر شایسته 
نیست. قائمی افزود: باید مراکز درمانی برای 
معلوالن و بیماران نخاعی مناسب سازی شود 
اماکن  این  در  تردد  به  ناچار  جامعه هدف  و 
است و باید هر چه سریعتر اقدامی نسبت به 

مناسب سازی آنها صورت گیرد.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی:

 وعده ها برای مناسب  سازی حمل و نقل عمومی محقق نشد
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
َمن أَحَبّ شیئاً لَِهَج بِِذکِرهِ

هرکه چیزی را دوست بدارد، یاد آن ورد زبانش شود.
)غرر الحكم ، ح7851( 

مگر سفره مردم پارسال رنگين تر 
بود که اين افراد حمايت کردند؟ 

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره انتقادات 
به رئیس جمهور از سوی هنرمندان و دانشجویان و 
عدم شرکت در افطاری رئیس جمهور گفت: ما همه 
تالش مان را کردیم تا مشکالت حل شود، برای 
بزرگ  شدن سفره مردم بیشتر تالش می کنیم؛ واقعا 
اگر به ما بگویند چه کاری انجام دهیم همان کار را 
انجام می دهیم، مگر سفره مردم پارسال رنگین تر بود 

که این افراد حمایت کردند؟

به خارج نشينان منفعت طلب وايادي 
وطني استکبار جهاني اميدي نيست

بر  ناظر  مرکزی  شورای  نماینده  مهرابی«  »سحر 
نشریات دانشگاهی در دیدار با رهبر انقالب گفت: ایران، 
این روزها شرایط حساسی را تجربه می کند. تصمیمات 
بزرگ را افراد بزرگ می گیرند. در یک کالم از نظر 
ما، راهکار تعمیق دموکراسی است؛ دموکراسی مبتنی 
بر مردم؛ همه ی مردم، همه اقلیت ها، همه قومیت ها، 
کارگران، معلمان، دانشجویان، اقشار فراموش شده، 
کولبران و ما به تصمیم بزرگ شما در این خصوص 
امید داریم. به خوبی می دانیم که به براندازان پوشالی 
و خارج نشینان منفعت طلب و تروریست ها و زادگان 
سلطنت و ایادی وطنی استکبار جهانی امیدی نیست. 
در یک کالم راهکار در جمهوری اسالمی است؛ نه 

یک کالم بیشتر، نه یک کالم کمتر.

جاسوس خواندن دو تابعيتي ها، 
قابل قبول نيست

فتحی نماینده تهران گفت: اینکه عنوان می شود دو 
تابعیتی ها ممکن است جاسوس باشند، دلیل قابل 
قبولی نیست و حتی اگر این استدالل را هم بپذیریم، 
باید به جای آنکه دوتابعیتی را از مسئولیت منع کنیم، بر 
مسئله تعصب ملی آنان کار کنیم و تالش کنیم حس 
وطن دوستی را بین افراد تقویت کنیم. مضاف بر آنکه 
 الزم است یک مطالعه آماری انجام دهیم و ببینیم

 تا کنون افرادی که به عنوان جاسوس دستگیر شده 
اند آیا دو تابعیتی بوده اند یا تک تابعیتی؟! 

کره شمالی از موضع اقتدار برخورد 
می کند نه از موضع خزانه  خالی

کریمی قدوسی نماینده مجلس با بیان اینکه کره 
شمالی همواره از موضع اقتدار برخورد می کند و نه 
از موضع »خزانه ام خالی است«، یادآور شد: برخی در 
داخل تالش می کنند کره شمالی را عبرتی برای ما 
قرار دهند در حالی که کره شمالی برای بسیاری از افراد 
واداده داخل کشورمان باید عبرت باشد؛ کره شمالی 
دست برتر در دفاع و هجوم داشته و می خواهد دست 
برتر در حوزه سیاسی و دیپلماسی هم را هم داشته باشد.

ايران نبايد در دام بازی 
ترامپ  بيافتد

»ناتالی توچی« مدیر اندیشکده امور بین الملل ایتالیا 
گفت: در شرایط نقض برجام از سوی ایاالت متحده، 
اروپایی ها بیشترین تالش خود را در خصوص برجام 
انجام داده و خواهند داد. همان طور که گفتم، برای 
تهران هیچ منفعتی در درگیر شدن در بازی ترامپ 
با  همکاری  در  بلکه  نمی بینم،  توافق  از  خروج  و 
اروپایی ها و بقیه جامعه بین الملل است تا نشان داده 
شود آن کسی که از نظر بین المللی در حاشیه قرار 

گرفته، نه ایران بلکه خود ترامپ است.

کدام کشور براي دفاع از خودش 
اجازه گرفته که ما اجازه بگيريم؟

آیت ا... مکارم شیرازی با بیان این که امروزه نیز باید 
بدانیم که اگر انقالب اسالمی از بین برود، ایران 
دوباره شبیه مستعمره می شود، اظهار کرد: آمریکا 
سرنوشتی  چنین  ایران  که  کند  کاری  می خواهد 
پیدا کند، آنها می گویند که اگر می خواهید وسایل 
دفاعی برای کشور خود فراهم کنید باید از ما اجازه 
بگیرید؛ کدام کشور در دنیا برای دفاع از خودش 

اجازه گرفته است که ما اجازه بگیریم؟ 

احمدي نژاد تمام شد
فاتحه مع صلوات

فیاض تحلیلگر مسائل اجتماعی گفت: احمدی نژاد 
هنوز مردم ایران را نشناخته است. مردم ایران به خاتمی 
رای دادند اما به ناطق نوری رای ندادند. مردم ایران 
به روحانی رای دادند اما به سعید جلیلی رای ندادند. 
سعه صدر و قاعده تمدنی ایرانی ها به شدت باالست. 
احمدی نژاد دیگر پایگاه مردمی ندارد. زمانی که شلوغ 
می کرد، چه اتفاقی افتاد که حاال سکوتش بخواهد 
مسئله ای ایجاد کند. احمدی نژاد تمام شد، فاتحه مع 
صلوات و در آینده نیز هیچ خبری از او نخواهد بود.

 روحانی را تاريخ تکريم خواهد کرد

را  روحانی  آقای  گفت:  دولت  سخنگوی  نوبخت 
تاریخ، تکریم خواهد کرد که با شجاعت به موضوع 
مذاکرات هسته ای ورود و آن را مدیریت کرد. باید 
کسانی را که در مذاکرات با ٦ کشور بزرگ توانستند 
صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای کشورمان را 

به اثبات برسانند، تحسین کنیم.

قاب کردن برجام توسط نماينده هاهيچ ارزشی ندارد

نادر قاضی پور نماینده ارومیه گفت: پاره کردن برجام 
توسط ترامپ و قاب کردن آن توسط نماینده تهران 
در مجلس برای ما هیچ ارزشی ندارد. آنچه نزد ما 
ارزشمند است فقط حکم حکومتی رهبر عزیزمان 
است. امیدوارم دولت با درسی که از برجام آموخت 
پیگیر برجام اروپایی نشود و تضمین هایی که رهبری عزیزمان فرموده باید از 
اروپایی ها اخذ شود و گزارش و مذاکرات با اروپایی ها به صورت شفاف از رسانه 
ملی به اطالع عموم ملت برسد. سران قوای سه گانه به موضوعاتی همچون 

مسائل بانکی و ارزی و حفظ ارزش پول ملی توجه داشته باشند.

همين تک صحنه کافي است که هنوز پاي انقالب بايستيم

گفت:  سیاسي  مسائل  کارشناس  علیزاده  علی 
سخنراني سحر مهرابي دانشجوي جواني که مقابل 
رهبر ایران سخنراني کرد را بخوانید. فارغ از اینکه 
با محتوایش موافقید یا مخالف. اما اگر دو سال قبل 
از انقالب مي گفتي روزي در ایران یک دانشجوي 
جوان حتي مي تواند جلوي پدرش بایستد و اینگونه صحبت کند کسي 
باور نمي کرد. اگر تنها و تنها همین تک صحنه در این چهل سال اتفاق 
افتاده بود، کافي بود که هنوز هم پاي انقالب اسالمي مردم ایران وفادارانه 

ایستاد و برایش هزینه داد.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
از  جمعی  دیدار  در  اسالمی  انقالب 
دانشجویان و نمایندگان تشکل های 
دانشجویی فرمودند: آرمان های بزرگ 

اعتماد  ملی،  اسالمی: عزت  انقالب 
و  سیاسی  استقالل  ملی،  نفس  به 
اقتصادی و فرهنگی، آزادی اندیشه و 
عمل در چهارچوب، استقرار عدالت و 
نفی تبعیض، رشد اخالق معاشرتی، 
آماده سازی فضا برای رشد معنویت. 

این آرمان ها در کوتاه مدت تحقق پیدا 
انقالب استمرار داشته  اگر  نمی کند. 
قطعی  آرمان ها  این  تحقق  باشد، 
کشور  مسائل  از  بنده  بود.  خواهد 

می خوانم؛  را  گزارش ها  و  مطلعم 
آرمان ها که  این  در همه ی  معتقدم 
آن  کرده ایم.  پیشرفت  آوردم  اسم 
بد  خیلی  وضع  می گوید  که  جوانی 
است، من احساسش را تأیید می کنم 
اما حرفش را مطلقاً نه. ایشان »روحیه 

 ، اثرگذار  هویت  احساس  جوانی، 
انگیزه های ایمانی و آرمانی جریان 
های دانشجویی و مطالبه گری آرمان 
ها« را مایه امید به آینده خواندند و بر 
ضرورت »انقالبی بودن، انقالبی ماندن 
و انقالبی عمل کردن« البته با توجه به 
ظرائف و لوازم آن تأکید کردند. ایشان 
افزودند: وجود چنین روحیه ای موجب 
می شود دانشجو احساس اثرگذاری 
کند و بر مبنای همین احساس، سخن 
بگوید و مطالبه کند.  ایشان با اشاره 
به سخنان دانشجویان در این دیدار 
و اعتراض آنان به بسیاری از مسائل 
کشور، بیشتر این اعتراض ها را وارد 
دانستند و در عین حال خاطرنشان 
کردند: تحقق آرزوهایی که از طرف 
جوانان پرشور به راحتی بیان می شوند، 
با در نظر گرفتن واقعیات به این سادگی 
ها امکان پذیر نیست بلکه نیازمند کار 
است. مقدمات  برخی  و  تالش  و 

آن جوانی که می گويد وضع خيلی بد است
احساسش را تأييد می کنم، اما حرفش را نه

حسین قیومی عضو شورای مرکزی 
حزب مردم ساالری با اشاره به گذشت 
دوازدهم،  دولت  عمر  از  سال  یک 
کارنامه  درباره  بخواهیم  اگر  گفت: 
دولت دوم آقای روحانی نظری دهیم، 
باید بگوییم در مجموع دولت دوازدهم 
است.  نداشته  دفاعی  قابل  عملکرد 
باید موانع و کارشکنی های بین المللی 
را که در عملکرد دولت تاثیر مستقیم 
داشته اند نیز در این ارزیابی مورد نظر 
قرار داد. نباید بی رحمانه تیغ انتقاد را 
بر عمکرد دولت دوازدهم وارد کرد. 
در هر صورت آقای روحانی باید در 
این سه سال باقی مانده تدبیری برای 
مشکالت و کاستی های دولت خود به 
ویژه در بحث انتقاداتی که به عملکرد 
دهد. انجام  می شود،  وارد  وزرایش 
وزرای  عملکرد  اینکه  بیان  با  وی 
اخیر  سال  یک  در  دوازدهم  دولت 
به همگان نشان داد که این کابینه، 

گفت:  نیست،  کارآمد  کابینه ای 
سریع تر  هرچه  رئیس جمهور  اگر 
اقدام به ترمیم کابینه خود نکند، با 
گذشت زمان حتی ترمیم کابینه نیز 

شد. خواهد  امکان پذیر  سختی  به 
قیومی با اشاره به انتقاداتی که روحانی 
از برخی اعضای کابینه خود در ماه های 
آقای  کرد:  خاطرنشان  داشته،  اخیر 
روحانی گاهی اوقات فراموش می کند 
نوعی  به  و  است  دولت  رئیس  که 

نقش اپوزیسیون را بازی می کند، در 
حالی که تنها رئیس جمهور است که  
می تواند وزرای کم کار را تغییر دهد.
وی با بیان اینکه این ژست ها دیگر در 

بین مردم خریدار ندارد و مردم این گونه 
نمی پذیرند،  را  متناقض  رفتارهای 
کابینه  اعضای  برخی  کرد:  تصریح 
دولت شاید روزی کار آمد بودند ولی  
امروز به دلیل نداشتن انگیزه به اعتبار 
می زنند.  لطمه  حامیانش  و  دولت 

روحانی گاهی فراموش می کند رئيس دولت است 
و به نوعی نقش اپوزيسيون را بازی می کند

مراسم فارغ التحصیلی دبستان رودکی در قالب ضیافت افطار * عکس: عالیه پیشه ورمحرومیت عشایر خوسف فراتر از خشکسالی * فرشته عبدی

به ما می گويند مزدور يا سوپاپ اطمينان!

فضای  در  گفت:  دانشگاه  استاد  زیباکالم  صادق 
از  می شود  من  به  که  حمالتی  بیشترین  مجازی 
یا سلطنت طلبان است چرا  برانداز  اپوزسیون  طرف 
که معتقدند امثال صادق زیباکالم عوامل، مزدوران 
و سوپاپ اطمینان نظام هستند و مردم را تشویق و 
ترغیب می کنند که پای صندوق رای آمده و رای بدهند. همچنان که من 
این کار را برای آقای روحانی انجام دادم. بنابراین کینه و دشمنی شان نسبت به 
اصالح طلبان خیلی بیشتر از اصولگرایان است. آنها از اصولگرایان و دلواپسان 

توقعی ندارند چرا که تصور می کنند اصولگرایان به براندازی کمک می کنند.

به تعدادی نصاب ماهر جهت نصب انواع درب داخلی و ضد سرقت نیازمندیم.
درب ضد سرقت خالقی    09153614899 - 32444080

يک ختم قرآن به ياد تمام اموات
در صورت تمايل نام ميت خود را به شماره 09151631968 پيامک 
کنيد تا شماره کارت جهت واريز مبلغ دلخواه شما ارسال گردد. 

کانون هالل 14 بانوان بيرجند  )با شماره ثبت 305(

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری تلفن: 92-32400390( در نظر 
دارد: اجرای پروژه های عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه 5( واگذار نماید. 
لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا تاریخ 1397/03/12 به سامانه 
تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی 

http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 

مدت نوع پیمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه
پیمان

برآورد براساس 
فهارس بها 1397 

)ریال(

تضمین 
ارجاع کار 

)ریال(

تاریخ تحویل 
و بارگذاری 

اسناد در سامانه 
تدارکات

تاریخ 
بازگشایی

شماره فراخوان

تکمیل کتابخانه 
مرکزی

کتابخانه قاین
نیمه تمام

ساختمان 
و ابنیه

سرجمع 
به شماره 

96/1299188

مورخ 
1396/05/04

حداکثر ساعت 814399591974720/000/000 ماه 
14/30

 تاریخ 
1397/3/21

ساعت 
10 صبح 

1397/3/22

200973748000017

تکمیل تجهیزات 
گرمایشی و سرمایشی 

)استانداردسازی 
سامانه گرمایشی ( 

مدارس

سطح 
شهرستان 

بیرجند 

استاندارد 
سازی 
سامانه 

گرمایشی

تاسیسات 
و تجهیزات

 2/5
ماه

5946851296297/500/000200973748000016

1- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ ت 50659 هـ       مورخ  94/9/22  و مورد قبول کارفرما به مدت سه 
 ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر با واریز نقدی به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی. 

2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل  واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.
3- به منظور راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس دفتر خدماتی سامانه تدارکات واقع در بیرجند - خیابان مطهری- سازمان صنعت، 

معدن و تجارت -  اتاق 111 مراجعه و یا با شماره 32221220 تماس حاصل نمایند. به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای - نوبت دوم    شناسه: 180595

اداره کل زندانهای خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی بخشی از امورات نقلیه خود را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران نسبت به ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
تاریخ انتشار: 97/03/9 مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14 روز پنجشنبه 
مورخ 97/03/10 مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 20 /97/03

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 21 /97/03
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: بیرجند، خیابان معلم، معلم 7، اداره کل زندانهای 
خراسان جنوبی . متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با اداره مالی و پشتیبانی از 

طریق شماره 32231977 - 056 تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی اداره کل زندانهای خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

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

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32444080 - 09153614899

روز
تحويـل بـه 


