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خرج می کنند.در استان خراسان جنوبی 

و بیرجند نیز شاهد ...) ادامه در صفحه ۲ (
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*امین جم
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کولر آبی ، پکیج و رادیاتور

آغـاز فـروش ویـژه
بین مدرس 27 و 29     تلفن : 32420499

به مناسبت برگزاری کنگره ملی 2۰۰۰ شهید خراسان جنوبی
مسابقـه طراحـی بوستان و یادمان 
شهدای دانشجوی دانشگاه بیرجند 

)پردیس شوکت آباد( و بوستان و یادمان شهدای گمنام 
)پردیس امیرآباد( برگزار می گردد.

جهت کسب اطالعات تکمیلی به سایت دانشگاه بیرجند
 به نشانی www.birjand.ac.ir  مراجعــه نمایید.

کمیته اساتید و دانشجویان کنگره ملی 2000 شهید خراسان جنوبی 
روابط عمومی دانشگاه بیرجند

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

 )کشیک رمضان( رستوران نوید
پیک رایگان

ظرفیت 100 نفر

32224991 - 09150051239
)خرما ،چای ، پنیر 

و سبـزی(
 رایگـان

 فراخوان دعوت به همکاری ناظر نظام 
فنی روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

خراسان جنوبی
 skh.bonyadmaskan.ir :برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس

مراجعه فرمایید.

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:                                                                                     
شما می توانید بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی، از طريق سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه الکترونیکی خود را حداکثر تا پايان 

خرداد ماه سال جاری ارسال و مالیات مربوطه را نیز پرداخت نمايید.
شرط برخورداری از نرخ صفر و  هر گونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم 
و سایر قوانین دارای حکم مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی      
مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526

حـاج حسیـن امینـی
و سیزده سال از عروج مادر مهربان و فداکارمان

حاجیه خانم کبری عرب زاده
گذشت اما مشی زندگی آنها سرمشق زندگی ماست...

با ذکر صلوات ياد و خاطرشان را گرامی می داريم.
فرزنـدان

غرض، نقشی است کز ما باز ماند
که گیتی را نمی باشد بقايی...

دهه اول خرداد يادآور تلخ ترين 
روزهای زندگی ماست.

هفت سال از سفر ابدی پدر بزرگوارمان

سه: 180544
شنا
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مسدود شدن تلگرام در ایران ضربه سختی به آمریکا وارد کرده است

خرم آبادی معاون دادستان کل کشور گفت: تحریم برخی از مسئولین فضای مجازی کشور از ناحیه آمریکا نشانگر این است که تیر نظام جمهوری 
اسالمی در فضای مجازی دقیقا به هدف اصابت نموده و مسدود شدن تلگرام در ایران ضربه سختی به آمریکا وارد کرده است. این تحریم به 
کسانیکه خبر از پشت پرده تلگرام نداشتند، نشان داد که پیام رسان تلگرام دارای مالکیت و ماهیت آمریکایی-صهیونیستی است.

 حل مشکل بیکاری
با نذورات و کمک ها مردمی    
* امین جم

سازمان  ما  کشور  در   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

ها،نهادها و موسسات خیریه زیادی وجود دارند که 
در این ماه به جمع آوری نذورات و وجوه مردم می 
پردازند و در راه تامین اهداف خاص خود خرج می 
کنند.در استان خراسان جنوبی و بیرجند نیز شاهد 

موارد زیادی از این دست هستیم. 
جشن گلریزان برگزار شده توسط هالل احمر،جشن 
گلریزان با همکاری ستاد دیه،کمک های مردمی به 
موسسات گوناگون از جمله مرکز توانبخشی حضرت 
علی اکبر)ع( و ... از جمله این موارد است.یکی از 
مواردی که در این چندساله بیشتر به ان توجه شده 
است،متمرکز کردن و جهت دادن به نذورات و خیرات 
به سمت حل یک مشکل یا درد در جامعه است. به 
نظر می رسد در زمان حاضر  که کشور  با مشکالت 
اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می کند و از طرف 
دیگر مشکل بیکاری جوانان از مهمترین دغدغه های 
دولتمردان و همه اقشار مردم است، پسندیده است 
که در نذورات و خیرات خود توجه ویژه به موضوع 
اشتغال جوانان نیز داشته باشیم. اکنون در کشور نسل 
جدیدی از خیریه ها بمنظور توانمندسازی و ایجاد 

اشتغال برای مددجویان شکل گرفته است.
اشتغال« که  به عنوان »نذر   با طرحی  نیز  دولت 
صندوق کارآفرینی امید اجرای ان را بر عهده دارد، 
سعی بر این دارد که از کمک های مردمی برای 
ایجاد اشتغال بهره ببرد. این رویه نشان از ان دارد که 
دولتمردان نیز به این نتیجه رسیده اند که نیاز ویژه 
ای به کمک های مردمی در حل مشکل اشتغال 
دارند و به تنهایی از پس  این مشکل برنمی آیند. 
چندماه پیش استاندار خراسان جنوبی از نرخ بیکاری 
16 درصد در برخی نقاط استان خبر داد. مدیرکل 
کار و رفاه اجتماعی  نیز از وجود  ۲6 هزار بیکار در 
استان گفت و نرخ بیکاری  استان را  یازده و نیم 
درصد عنوان کرد. این امارها نشان می دهد بیکاری 
در خراسان جنوبی نیز یک مشکل بزرگ محسوب 
می شود که البته در کنار اینها باید تعطیلی برخی 
کارخانه ها و یا تعویق  پرداخت  چندماهه بعضی 
کارگران را نیز اضافه کرد. مسلما برنامه ریزی اصلی 
و ایجادزیرساخت های الزم برای اشتغال ، ازجمله 
وظایف دولت است ولی در شرایط سخت فعلی ،نیاز 
مبرم به حضور و همکاری مردم در حل این مشکل 
احساس می شود.بیکاری مشکل همه خانواده هاست 
و دیگر باسواد و بی سواد هم نمی شناسد! جهت 
دهی حداقل بخشی از نذورات و خیرات مردمی برای 
بستر سازی و کمک به اشتغال جوانان ، در شرایط 
موجود الزم و حتی ضروری است. ... )ادامه سر مقاله در 

ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( به نظر می رسد وقت ان رسیده است 

که ما مردم جدای از انتقادات خود نسبت به دولت 
، به صحنه آمده و برای بهبود وضع موجود و کمک 
به اشتغال جوانان قدم برداریم. چه خوب است که این 
مهم را در این استان و به میمنت همین ماه مبارک 
شروع کنیم و درکنار خیرات و برکات ویژه این ماه، 

باقیات و صالحاتی نیز برای خود به جا بگذاریم.

افزایش 20 درصدی قیمت بلیت 
اتوبوس اجرا می شود

تعاونی های  اتحادیه  رئیس  عامری  احمدرضا 
مسافربری با اشاره به افزایش نرخ بلیت اتوبوس های 
 بین شهری، سواری کرایه و مینی بوس ها اظهار کرد :

در  بین شهری  نقل عمومی  و  بلیت حمل  قیمت 
بخش بین شهری ۲0 درصد افزایش یافت. قیمت 
بلیت حمل و نقل عمومی بین شهری مدتی بود که 
ثابت مانده بود و با توجه به افزایش نرخ لوازم یدکی 

و الستیک در بازار باید قیمت ها افزایش می یافت. 

مجوز واردات دام زنده صادر شد
بخشنامه ای  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
به 31 سازمان استانی خود اعالم کرد، واردات دام 
از  زنده بالمانع است. واردات »دام زنده کشتاری« 
مبادی زمینی برای کشتار در کشتارگاه های صنعتی 
مورد تایید سازمان دامپزشکی در نوار ۲0 کیلومتری 
اطراف  در  واقع  کشتارگاه های  و  زمینی  مرزهای 
فرودگاه های بین المللی همچنین مبادی دریایی )بنادر( 
مطابق  و  قرنطینه ای  بهداشتی،  ضوابط  رعایت  با 
است. بالمانع  زنده  دام  واردات  بهداشتی  پروتکل 

پایه حقوق بازنشستگان
افزایش ۲0 درصدی  درباره  اسماعیلی،  حاج  حمید 
حقوق بازنشستگان و کارمندان، اظهار کرد: دولت هر 
سال بر مبنای نرخ تورم و افزایش قیمتها، دستمزد 
کارگران، کارمندان و بازنشستگان را افزایش می دهد 
ولی آنچه تعیین می کند با شرایط اقتصاد همخوانی 
ندارد. چون روند آرام و منطقی برای افزایش قیمت 
یکبار  سال  چند  هر  ما  و  ندارد  وجود  تورم  و  ها 
لذا  قیمت ها می شویم  و  تورم  دچار جهش شدید 
کارمندان  کارگران،  گروه  سه  که  هستیم  شاهد 
می یابد.  کاهش  خریدشان  قدرت  بازنشستگان  و 
گروه ها و نهادهای مدنی مثل انجمن های صنفی 
کارگری و کارفرمایی که در حوزه مشموالن قانون 
کار به شمار می روند نقش زیادی در تعیین مزد ندارند.

سرمقاله

امروز يك شعار داده مي شود و فردا هم شعار ديگري

عباس عبدی فعال سیاسی گفت: شعار »اصالح طلب، 
اصولگرا دیگه تمومه ماجرا« نیز به خودي خود خیلي 
مهم نیست بلکه فراگیري و پذیرش آن در جامعه 
باید بررسي شود. این شعار کامال سلبي است، خب 
فرضا تمومه ماجرا؛ شما چه چیزي براي گفتن دارید؟ 
نباید قضیه را از طریق شعار جدي گرفت. بلکه باید به مسائل اساسي تري 
پرداخت که مسائلي جدي است و زمینه هاي این شعارها را تشکیل مي دهد. 

امروز یک شعار داده مي شود و فردا هم شعار دیگري. 

حزب اعتماد ملی استحاله شده است

رسول منتجب نیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی به کروبی نوشت: مع 
األسف، از سال ٩3 شاهد زمزمه هایی از درون حزب و وسوسه هایی از بیرون 
آن برای متوّقف کردن این حرکت و به انحراف کشاندن این راه با حذف 
جناب عالی و اینجانب بودم و هرچه صبر و شکیبایی، تحّمل و سعه صدر، 
ایثار و خویشتن داری به خرج دادم، آن جریان قّوت و وسعت و جسارت 
بیشتر یافت. خالصه با توّجه به اعالم استعفای حضرت عالی و در نتیجه 
تغییر و استحاله قریب الوقوع این تشکل بدون حضور مؤثر شما، اینجانب نیز 

استعفای خود را از قائم مقامی دبیرکل حزب اعالم می دارم.

جلیلی با بازرسی از فردو موافقت کرده بود

ریچارد نفیو، معمار تحریم های ایران تایید کرده که 
سعید جلیلی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی 
ایران، با تحویل بخشی از ذخیره ها اورانیوم غنی شده 
ایران در ازای ارائه سوخت هسته ای موافقت کرده 
بود. بر اساس این پیشنهاد، ایران دیگر نمی توانست 
استداللی برای غنی سازی اورانیوم داشته باشد. اما ایران با این پیشنهاد موافقت 
نکرد. جلیلی همچنین موافقت موقت خود با یک توافق دیگر برای دادن اجازه 

بازرسی از تاسیسات جدید غنی سازی ایران در فردو را اعالم کرده بود.

مذاکره با آمريکا به تقاضای خود آمريکايی ها بود

الریجانی رئیس مجلس گفت: اگر ستیز با ملت ایران دارند به دلیل روحیه 
ایستادگی ملت ایران است، بهانه گیری می کنند، اما دغدغه آن ها این بهانه ها 
 نیست، آن ها به خوبی می دانند، ما به دنبال سالح هسته ای نیستیم، مشکل آن ها
ایستادگی ما در برابر آمریکا است، می خواهند در افغانستان، عراق گروه های 
تروریستی ایجاد کنند. خود این ها تقاضای مذاکره با ایران سر مساله هسته ای 
را داشتند، چند بار هم تقاضا کرده و سلطان قابوس را واسطه کردند، ایران شرط 
های گذاشت و پذیرفتند و ما نامه رییس جمهور آمریکا را مبنی بر پذیرفتن حق 

غنی سازی ایران داریم و پس از پذیرفتن این شروط مذاکره انجام شد.

رهبر انقالب از مسئوالن کشور قطع امید کرده اند

پرویز سروری دبیر کل جمعیت رهپویان انقالب اسالمی 
گفت: رهبر انقالب تا حدودی از مسئوالن کشور قطع 
امید کرده اند و به همین دلیل مباحثی مانند آتش به 
اختیار و لشکر جوانان مومن و انقالبی را با جوانان مطرح 
می کنند لذا این امر بیانگر آن است که امروز متاسفانه 
واگرایی از آرمان های انقالب شکل گرفته و رهبری برای آن که این آرمان های 
پر ارزش به جایگاه خود بازگردد و به عنوان ارزش های مسلم انقالب همچنان 

مطرح باشد. از جوانان می خواهند که آنها مطالبه گر این آرمان ها باشند.

جمنايی وجود ندارد

حسن بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران اسالمی گفت: به نظر 
من جمنایی وجود ندارد. افرادی تصمیماتی را اتخاذ می کنند اما اجتماعات 
پر هزینه شان صوری و نتایج آن از پیش تعیین شده است و آزاد نیست که 
همه اصولگراها حضور داشته باشند جمعی محدود و متصل به قدرت و ثروت 
هستند کما اینکه اصالح طلبان هم از این مساله و مشکل مستثنی نیستند. 
جریانات اصولگرایی و اصالح طلبی دیگر برای مردم نخ نما و دست آنان رو 
شده است. درنتیجه به دالیلی که ذکر شد متاسفانه این اشخاص هستند که 

در انتخابات ها اثرگذار هستند نه احزاب.

علم الهدی امام جمعه مشهد گفت: 
نکته مقام معظم رهبری مطالبه گری 
و مطالبه آرمان ها است. آیا آرمان ها 
از  یا  باید مطالبه شود  از خود نظام 

تحقق  ابزار  نظام  این  مسئوالن؟ 
آرمان های انقالب است. اگر بخواهیم 
از نظام مطالبه کنیم، صحیح نیست. 
این نظام باید آرمان شما را محقق 

کند و مطالبه آرمان از کسانی است 
که مسئول هستند. اگر بنا شد بنده 
مسئول باشم این را از بنده مطالبه 
خیمه  ستون  سراغ  به  چرا  و  کنید 

نظام می روید؟ مطالبه آرمان باید از 
مسئوالن باشد، از افرادی که نماینده 
هستند باید باشد. از نظام که نباید 
مقابل  در  باید  مقابله  کنید،  مطالبه 

نهاد مسئول باشد و نه مقابله در مقابل 
نظام. دشمن می خواهد همه خرابی ها 
را به پای نظام بریزد؛ ما نباید گول 
دشمن را بخوریم، این توطئه دشمن 

است و نباید نظام را زیرسوال ببریم.
کار آمریکا به جایی رسیده که امروز 
روی کره زمین مملکتی نیست که 
قدرتی  نزند؛  آتش  را  آمریکا  پرچم 
و  هستم  دنیا  رئیس  من  می گوید 
بعد فروپاشی شوروی دنیا همه کاره 
من هستم اما در کارنامه اش همه اش 
شکست است. وی ادامه داد: متاسفانه 
مقاومتی  اقتصاد  نسخه  اجرای  در 
رهبری برخی مسئوالن کوتاه آمدند. 
بازار نباید بازار کاالی غیرایرانی باشد 
اما بازار ما بازار کاالی غیرایرانی شده 
مسیر  و  قاچاق  مسیر  از  واردات  و 

غیررسمی صورت می گیرد.

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نایب 
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس 
گفت: توانایی و قدرت اداره کردن ۲٩0 
نماینده مجلس بسیار سخت است، 
آقای الریجانی تجربه و سابقه اداره 
مجلس در فضای به شدت چندقطبی 
تواند جناح های داخل  را دارد و می 
مجلس را مدیریت کند. وی افزود: 
هر کدام از نمایندگان از یک حوزه 
انتخابیه با فرهنگ و آداب مخصوص 
آن منطقه به پارلمان آمده اند، ضمن 
آنکه جزو اقشار مختلف اجتماعی از 
مهندس، دکتر، معلم و استاد دانشگاه 
بنابراین  کارمند هستند.  و  کارگر  تا 
برای  نمایندگان  همه  همگراکردن 
تصمیم گیری گروهی، هنر خاصی 
آقای  فقط  فعال  که  خواهد  می 
الریجانی این هنر را دارد. وی یادآور 

از  الریجانی  آقای  فقط  فعال  شد: 
قدرت رایزنی با مقامات عالی کشور 
قوه  انقالب،  معظم  رهبر  همچون 
در  است.  برخوردار  دولت  و  قضائیه 

عرصه بین المللی نیز اعتبار و جایگاه او 
بین نمایندگان منحصر به فرد و فراتر 
از رئیس مجلس توصیف می شود؛ تا 
جایی که حتی با روسای جمهور دیگر 

کشورها نیز ارتباط دارد. وی با اشاره به 
نقش مهم علی الریجانی در تصمیم 
انقالب  عالی  شورای  های  گیری 
فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی 

را درنظر  افزود: وقتی جمیع جهات 
بگیریم، به این نتیجه می رسیم که 
علی الریجانی برای ریاست مجلس 

دهم اصلح ترین فرد است.

فقط الريجانی می تواند فضای چندقطبی مجلس را اداره کندچرا سراغ ستون خیمه نظام می رويد؟
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس:خطیب جمعه مشهد:

عالقه مندان گل و گیاه زمان را از دست ندهید

)بزرگترين 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 10،11،12

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

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف وحدت 
)نوبت اول( تاریخ انتشار: 97/3/12

مجمع عمومی شرکت تعاونی مصرف وحدت روز چهارشنبه 97/4/13 ساعت 9 
صبح در محل شرکت واقع در نبش پاسداران 14 تشکیل می شود. اعضا شخصا 
یا وکالتاً حضور یابند. آرای وکالتی هر عضو 3 و غیر عضو یک رای خواهد بود. 
داوطلبان هیئت مدیره و  بازرسی ظرف یک هفته از تاریخ انتشار تقاضای خود 
را ارائه نمایند. دستور جلسه: ارائه تراز مالی سال 96 و تصویب بودجه سال 

97 خواهد بود.
هیئت مدیره

دعوت مجمع عمومی فوق العاده  شرکت تعاونی مصرف وحدت

)نوبت اول(   تاریخ انتشار: 97/3/12

شرکت تعاونی مصرف وحدت در نظر دارد: با توجه به وضع فعلی شرکت در مجمع 
عمومی فوق العاده درباره انحالل یا فروش و یا اجاره دادن شرکت اقدام نماید.

 از اعضا تقاضا می شود برای تصمیم گیری درجلسه روز چهارشنبه 97/4/13 
ساعت 10/30 صبح در محل شرکت  واقع در نبش پاسداران 14 شرکت نمایند. 

تعداد آرای وکالتی عضو 3 و غیر عضو یک رای خواهد بود.

هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 970001  اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف  آقای مسعود ارشادی فر فرزند محمد محکوم 

است: 1- مبلغ 928/411/638 ریال بابت محکومیت در پرونده کالسه 970001 در حق آقای سعید ابراهیمی 2- مبلغ 56/000/000 ریال 
بابت اقساط معوق در پرونده کالسه 950092  در حق احمدرضا نجفی 3- مبلغ 11/360/000 ریال بابت پرونده کالسه 970012  در حق 
محکوم له 4- مبلغ 145/255/638 ریال بابت پرونده کالسه 970013 در حق محکوم له 5- مبلغ 18/376/052 ریال بابت پرونده کالسه 
970014 در حق محکوم له 6- مبلغ 40/710/000 ریال بابت پرونده کالسه 970015 در حق محکوم له 7-  مبلغ 56/850/000 ریال 
بابت پرونده کالسه 970016 در حق محکوم له 8- مبلغ 98/306/833 ریال بابت پرونده کالسه 970017 در حق محکوم له 9- مبلغ 
34/650/000 ریال بابت پرونده کالسه 970018 در حق محکوم له 10- مبلغ 82/645/250 ریال بابت پرونده کالسه 970019 در حق 
محکوم له 11- مبلغ 13/282/500 ریال بابت پرونده کالسه 970020 در حق محکوم له 12- پرداخت مبلغ 32/855/171 ریال بابت 
حق االجرا در حق صندوق دولت در مجموع پرونده های فوق الذکر، در این راستا شخص ثالث آقای حسن صادقی فرزند علی، ششدانگ 
یک قطعه ملک مزروعی پالک ثبتی 1214 فرعی از 224 اصلی بخش بیرجند واقع در مزرعه معصوم آباد خوسف را در پرونده های فوق 
الذکر، تعرفه که پس از توقیف و کارشناسی گردیده است، حسب نظریه هیئت کارشناسان کشاورزی، ملک مذکور عبارت است از ششدانگ 
پالک ثبتی 1214 فرعی از 224 اصلی بخش بیرجند واقع در شمال جاده مهدیه امین آباد - با کمی فاصله از آن در قسمت شرق راه بین 
مزارع و قسمتی از جنوب آبراهه )شیله( طبق سند به مساحت 38051 متر مربع که قطعه زمین مزروعی مذکور فاقد آب با خاک شنی 
 رسی همراه با سنگریزه دارای آثار کرت بندی ، فاقد ابنیه و اشجار، در قسمت شمالی زمین جوی آب از چاه گرم عبور می کند در کل 
با توجه به بافت خاک، وضعیت، موقعیت، مساحت، امکان مشروب شدن از چاه گرم، قیمت هر مترمربع از زمین 7000 تومان که جمعا 
266/357/000 تومان، تعیین و ارزیابی گردیده است. پس از طی مراحل قانونی و با توجه به عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه، 
ملک مذکور در قبال محکوم به در پرونده های فوق الذکر از طریق مزایده در تاریخ  1397/03/28 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر 
اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف به فروش گذاشته شده است. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا 
یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید که پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، انتقال مالکیت 
صورت خواهد گرفت در غیر این صورت مبلغ 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون 

اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد و هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
مهدی اسماعیلی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

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. 

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبك بـا پوشش

تلفکس: 056-۳242244۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد
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درب اتوماتیك 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

مرکـز آبزيـان تابـع
توزیع کننده ماهی قزل آال )هر هفته شنبه و سه شنبه در سطح استان(

فروش ماهی جنوب - مرغ - شترمرغ و بوقلمون به قیمت کلی

آدرس : بین معلم 14 و 16   تلفن: 32204185

 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

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، شن، گچ و غیره

آدرس دفتر: نبش انقالب 15   09155626690- 05632228718



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 12خرداد  1397* شماره 4083

اهدای دست بافته زنان روستای تجشک به عتبات عالیات
صدا و سیما- بافندگان روستای تجشک شهر درح یک تخته فرش 12 متری بافتند و به ستاد عتبات عالیات اهدا کردند. رئیس ستاد بازسازی 
عتبات عالیات استان گفت: این فرش برای کمک به ساخت صحن مطهر حضرت فاطمه زهرا )س( برش زده شد. جوینده افزود: 70 نفر از 
در خیابان  ارتش مقابل کوچه بهاران چون سرعت خودروها زنان بافنده روستای تجشک به مدت 10 ماه این فرش را بافتند. این چهارمین فرش اهدایی مردم این روستا برای بازسازی عتبات عالیات است.

باالست چندین بار تصادف شده اگه در این مکان سرعت 
گیر نصب شود قطعا این خطرات  کمتر خواهد شد.
915... 070
روزنامه آوا سالم؛ چند وقت پیش در مقاله ای در 
خصوص سواد رسانه ای می خواندم که همنشینی 
برخی عکسها در کنار هم در روزنامه ها می تواند 
مفاهیم زیادی را برساند و اینکه اعتماد جامعه را نسبت 
به موضوعی جلب یا سلب کند. برایم خیلی جالب 
است که چرا در دفاتر بزرگان استان ما به این مسائل 
توجه نمی شود. مثال یک مدیر که عملکرد بدی 
داشته و مورد انتقاد مردم قرار می گیرد بالفاصله پس 
از شروع انتقادات مردمی در رسانه ها و افکار عمومی 
سریعا یا در دفتر استاندار با ایشان عکس می اندازد و 
برای خود وجاهت می خرد و یا به دیدار نماینده ولی 
فقیه می رود  و یا با نمایندگان استان عکس یادگاری 
می اندازد. به نظر من درست است که درب دفتر این 
بزرگواران به روی همه باز است ولی مفهوم همه در 
جامعه اسالمی به مردم بر می گردد نه افرادی که بر 
خالف منافع جامعه و مردم آن قدم برمی دارند. لطفا 
ترتیبی اتخاذ شود که برخی مدیران کم کار و مردم 
ستیز از طریق دیدارهایی که هر کدام برای مردم حکم 
تأیید این افراد توسط مقام دیدار شونده را می دهد 
برای خود اعتبار نخرند و به این طریق روی عملکرد 
زیست  ساده  افراد  مطمئنا  نگذارند.  سرپوش  خود 
و انقالبی چون نماینده معزز ولی فقیه و همچنین 
استاندار محترم  و نمایندگان پرتالش هم راضی به 
این که اعتبارشان پای برخی افراد هزینه شود نخواهند 
بود و این به عملکرد دفاتر ایشان بر می گردد که 
برنامه ها را تنظیم و هماهنگ می کنند. باید بپذیریم 
مقامات در جامعه اسالمی باید به ظرافت هایی توجه 
داشته باشند که خدای نکرده به دلیل عدم رعایت آن 
جامعه متضرر نگردد و اعتماد یا سلب اعتمادی در بین 

افکار عمومی به ناحق رخ ندهد.
ارسالی به سروش آوا
این  برکار  نظارتی  که  نیست  سازمانی  هیچ  واقعا 
...  داشته باشه؟ واقعا  مهدکودک ها یا خانه های 
آموزش رقص باله برای یک دختر ۳ تا 5 ساله چقدر 
روی هوش و استعدادشون تاثیر گذاره؟ چرا نظارتی بر 
شهریه وعملکرد این مراکز نمیشه؟ واقعا کسی نظارت 

داره؟ چون زیر نظر بهزیستی نیست کال آزاده؟
90۳... 748
قابل توجه مسئوالن محترم شورای شهر وشهرداری 
بیرجند االن نزدیک یک ماه است که کمیسیون 
ثانوی ماده صد برگزار نشده و ارباب رجوع همچنان 
سرگردان به دنبال پرونده خود می رود و می آید و 

هیچ کس جوابگو نیست...
915... 42۳
محترم  نماینده  شکن  وحدت  مطلب  درخصوص 
باید عرض کنم بیرجند تنها مرکز استانی  شهر... 
است که هیچ شباهتی به مرکز استان ندارد و از 
نعمت استان شدن تنها ادارات در آن مستقر هستند 
و در هر اداره ای تعداد شاغلین حوزه انتخابیه شما از 
همه شهرها بیشتر هستند. مردم و مسئوالن بیرجند 
مایل به نماینده متخصص یا استاندار بومی نیستند 
با وجود اینکه فرماندار نمونه کشور از همین استان 

)منطقه عربخانه(بوده از ماست که بر ماست.
915... ۳84
سالم آوا.واقعا جای تاسف وتعجب است که درمانگاه 
ناباروری همه تجهیزات درمانی را دارد ولی پزشک 

مخصوص این کار مهم را ندارد.
910...250

با سالم توی این هرج و مرج گرانی آقای مسئول 
کسی به فکر قشر کم درآمد هم هست که از وزن نان 
هم نانوایی ها کم کردن. کسی نیست یک پیگیری 

بکند خواهشا به فکر باشین
9۳7...142
سالم. ما کارگران شهرداری هفت ماه اضافه کارطلب 
داریم که نسبت به پرداخت آن از طرف شهرداری 
هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته لذا از شهردار محترم 
 می خواهیم نسبت به پرداخت اقدام فرمایند. باتشکر

از آوای خراسان جنوبی
915...489

استان   مسئوالن...  از  زیادی  تعداد  من  نظر  به 
خراسان جنوبی باید تغییر کنند. ظاهرا ایشان دچار 
روزمرگی شده اند و به حداقل ها راضی هستند و 
با جدیت دنبال مطالبات مردم مثل جذب اعتبارات 
تاسیس یک  منظور  به  درآمدها  بر  بیشتر عالوه 
کارخانه بزرگ مثل داروسازی نیستند تا فقر شدید 

منطقه کمی تسکین یابد.
910...67۳

)عمارت  گزارش  برای  آوا  از  تشکر  سالم. ضمن 
آثار  اینگونه  از  است  ذکر  به  الزم  زیرخاکی( 
فراموش شده و در عین حال تاریخی و ارزشمند 
زیاد داریم که به راحتی از کنارش رد می شویم 
که گنجی پنهان در زمینه گردشگری نیزمی توانند 
های  بهارستان،کوره  ارگ  نظیر:  باشند  مطرح 
آجرپزی در بلوار پیامبر اعظم)ص(،دیوار یخی در 

خیابان محالتی و 5 باغ تاریخی بیرجند
9۳7...897
مسجدجامع تاریخی روستای رقه بشرویه به عنوان 
قدیمی ترین اثر فرهنگی و تاریخی شهرستان سالهاست 
در انتظار توجه مسئوالن میراث فرهنگی استانی و 
شهرستانی است ولی هنوز هیچ توجهی نمی شود
915...942

چرا اتوبوسرانی هیچ نظارتی به این هم وقت نشناسی 
رانندگان نمی کند؟؟؟ 45 دقیقه منتظر اتوبوس غفاری 
بودم در صورتی که سه تا از اتوبوس های مسیر رفت 
رد شدند و دریغ از یک مسیر برگشت کمی به فکر 

مردم باشید این اولین دفعه هم نیست
915...9۳0

دو  از  استان  هوانوردی  هنرستان   - کاری  نسرین 
اداره  همکاری  با  خصوصی  بخش  توسط  پیش  سال 
هواپیمایی  سازمان  جنوبی،  خراسان  های  فرودگاه  کل 
ایران،  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت  کشوری، 
آموزش و پرورش و استانداری خراسان جنوبی تاسیس 
شده است. این هنرستان فعال هنرجویان پسر را می پذیرد. 
استان از داشتن نیروهای متخصص در صنعت هوانوردی 
رنج می برد و هدف از تاسیس این هنرستان در بیرجند، 
است. نیاز  مورد  بومی  و  متخصص  نیروهای   پرورش 

در نخستین فراخوان 24 هنرجوی پسر بیرجندی ثبت نام 
آموزش خلبانی هواپیماهای  این، مرکز  از  پیش  کردند. 
بین المللی  فرودگاه  قدیم  سایت  در  نیز  سبک  فوق 
بیرجند راه اندازی گردید که  تعدادی از عالقه مندان به 
پرواز در مرکز یاد شده ثبت نام کرده و مشغول آموزش 
با  بیرجند  سپهر  هتل  در  نشستی  بهانه  این  هستند.به 
مدیرکل فرودگاه های استان، تعدادی از خلبانان و کادر 

فنی این هنرستان برگزار کردیم.

3 نفر خانم در حال آموزش
 خلبانی  هستند

فوق  و  خلبانی  لیسانس  کند:   می  عنوان  سلجوقی  مینا 
خلبانی  به  کودکی  دوران  از  و  دارم  فضا  هوا   لیسانس 
 عالقه مند بودم. وی با بیان اینکه  متاسفانه حمایت از خانم ها

استان  در  اما  افزاید:  است، می  در موضوع هوانواردی کم 
علیرغم همه مشکالت، بزرگمردانی چون  دکتر سالمی و 
مهندس طاهری حمایت های ویژه ای داشتند و خانم ها 
راه خود را پیدا کرده اند.  وی خاطر نشان می کند: حتی 
در زمینه فنی و تعمیر خانم ها فعالیت دارند و هم اکنون در 
آموزش خلبانی در بیرجند ۳ نفر خانم در حال آموزش هستند. 
وی پیشنهاد می کند: مسئوالن به  خانم های تحصیل کرده 
این رشته اهمیت و جایگاه بدهند و این حمایت می بایست با 

همکاری  سازمان هواپیمایی کشور باشد. 

بیرجند نسبت به گذشته
 توسعه خوبی داشته است

سلجوقی با اشاره به اینکه تصور من از شهر بیرجند یک 
شهر کویری بی امکانات  بود، اضافه کرد: بعد از دیدن 
این شهر آن را فراتر از آنچه هست، دیدم که نسبت به 
با  خانم   خلبان  این  است.  داشته  خوبی  توسعه  گذشته 
بیان اینکه در حال تاسیس هنرستان دخترانه برای رشته 
هوانوردی در بیرجند انجام هستیم، خاطر نشان می کند: 
بعد از گرفتن مجوزات الزم  از مهر ماه دختران عالقه 
یادآور  وی  کنند.  نام  ثبت  توانند  می  رشته  این  به   مند 
می شود:  فعالیت ما اکنون زیر نظر آشیانه پرواز توس  و 
کاپیتان طاهری است که به امید خدا به زودی مستقل می 
شود. وی اظهار کرد: هنرجویان بعد فارغ التحصیل شدن 
در رشته های مهمانداری،  توانند  دبیرستان می  دوره  از 
کننده  هماهنگ  و  هواپیما  تعمیر  هواپیما،  برق  خلبانی، 
پرواز ادامه تحصیل دهند. وی همچنین از همه مسئوالنی 
که برای راه اندازی و هنرستان دخترانه در مهر امسال هم 

همکاری کنند، تشکر کرد. 

هنرجویان دوره متوسطه می توانند 
در رشته هوانوردی تحصیل کنند

خلبان محمد درخشان، نمایندگی ساب بیس آشیانه پرواز 
توس و یکی از موسسان هنرستان هوانوردی بیرجند هم 
می گوید: هنرجویان دوره متوسطه دوم سال دهم، یازدهم 
تحصیل   پسران  هوانوردی  رشته  در  تحصیل  دوازدهم   و 
می کنند. وی ادامه می دهد: این آموزشگاه در رده آموزش 
خلبانی رده 18 به باالست و محدودیت سنی ندارد و فقط 

هنرجویان نیاز به سالمت روانی و جسمی  دارند. 
سبک  فوق  خلبانی  آموزش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نفر   4 کند:   می  تصریح  دارد،  تفریحی  و  ورزشی  جنبه 
گرفته   مدرک  و  شدند  التحصیل  فارغ  هنرجویان   از 
و می توانند پرواز کنند. درخشان ادامه می دهد: اکنون 5 
هنرجو در حال گذراندن دوران تحصیل  هستند که  بعد از 
گذراندن 60 ساعت دوره تئوری و 40 ساعت عملی مدرک 
فارغ التحصیلی را دریافت می کنند. این خلبان بیرجندی 
صنعت  به  عالقه  و   شخصی  عالقه  شود:  می  یادآور 
هوانوردی و خلبانی باعث شد که  به فکر توسعه صنعت 
هوانوردی و آموزش هنرجویان  باشیم. وی با بیان اینکه تا 
6 ماه زیر نظر آشیانه پرواز توس هستیم  می افزاید: اما به 
زودی مجوز مستقل گرفته می شود. وی ادامه می دهد: 
هزینه دوره آموزش خلبانی 18 میلیون در طول دوره است که 
کارآموز می توانند به صورت اقساط پرداخت کند. وی افزود: 
مجوز آزمایشی تاکنون داشته ایم که االن رسمی شده است.

هوانوردی از مهمترین راه های توسعه استان است

مهمان  هوانوردی  رشته  التحصیل  فارغ  فرهنگی،  محمد 
معاون  و  بیرجندی  اصالتا  کند:  عنوان می  نشست  بعدی 
فنی هنرستان هوانوردی بیرجند هستم. وی ادامه می دهد: 
اخیر  سال   چند  مسئوالن  لطف  به  مسیری   خوشبختانه 
راه اندازی شده و  رو به پیشرفت است. وی با بیان اینکه 

یکی از مهمترین راه های پیشرفت استان همین صنعت 
گردشگر،  جذب  فرایند  در  افزاید:  می  است،  هوانوردی 

سرمایه گذار زیر ساخت اصلی  فرودگاه است.
وی تامین تجهزات تخصصی هوانوردی را مهمترین چالش 
آموزشگاه دانسته و تصریح می کند:  خیلی از این تجهیزات 
در بازار آزاد وجود ندارد و  دست ارگان های خاص است.وی 
با اشاره به اینکه هر روز به  دنبال توسعه بحث تخصصی و 
کارگاهی دانش آموزان هستیم، تاکید می کند: اکنون 47 
هنرجو در پایه دهم و یازدهم در حال تحصیل هستند که در 

خرداد 98 اولین فارغ التحصیالن را خواهیم داشت. 

تربیت نیروی متخصص بومی در استان

این فرهنگی یادآور می شود:  هنرستان هوانوردی پسران  در 
سال 95  تاسیس شد  و امیدواریم بتوانیم  نیروی متخصص 
فنی  معاون  کنیم.  تربیت  جنوبی  خراسان  برای  بومی  و  
هنرستان هوانوردی بیرجند  ادامه می دهد: این هنرستان 
هواپیمایی  سازمان  مجوز  دارای  و  آموزش  مجموعه  زیر 
کشوری است  و این کارآموزان  بعد ۳ سال دیپلم هوانوردی 
فارغ التحصیل می شوند. وی با اشاره به اینکه نزدیکترین 
دانشکده هوانوردی به استان مربوط به کرمان و مشهد است، 
ابراز امیدواری می کند : پیگیر هستیم که دانشگاه هوانوردی 
در استان راه اندازی شود و هنرجویان این رشته برای ادامه 

تحصیل مجبور به ترک استان نباشند. 

بخش فنی هوانوردی با حساسیت باال 
برای مشکالت پروازی

محمد قدیری،  فارغ التحصیل مهندسی تکنولوژی هوا فضا  

هم می گوید:  بیرجندی هستم و  در بخش فنی و مهندسی 
آشیانه پرواز توس همکاری دارم و از این پس در خدمت 

فرودگاه بیرجند خواهم بود.
وی یادآور می شود: قبل از این مجموعه به مدت 7 سال 
با فرودگاه گلبهار مشهد همکاری داشته ام. وی با اشاره 
به مشکالت بخش فنی هواپیما ادامه می دهد: این بخش 
 از حساسیت بسیار باالیی برخوردارست. وی خاطر نشان 
داخل  در  پور  حسن  آقای  شرکت   نماینده  کند:  می 
فرودگاه  بیرجند حضور دارد که چنانچه هواپیما ایرادی 

داشته و نیاز به تست پروازی داشته باشد، پوشش دهد.

یک مسلمان اولین فردی بود که
 فکر پرواز را عملی کرد

بیان  با  بیرجند هم  سید محمد آذرکار، مدیر هتل سپهر 
در  قوی  اطالعات   ایرانی  و  اسالمی  اسناد  در  اینکه 
نشان کرد:  دارد، خاطر  پرواز وجود  به  آنان  مورد عالقه 
در شاهنامه آمده است  اولین فردی که قصد پرواز کرد 
کیکاوس  بود  و عباس بن فرناس یکی از علمای بزرگ 
بار فکر  اولین  و مسلمان نخستین کسی است که برای 
پرواز بشر را عملی نمود و آن را تحقق بخشید. وی ادامه 
داد: این ها فتح البابی برای ارتباط با گردشگری شد.وی 
، دارد   اهمیت  هوانوردی  و صنعت  پرواز  اینکه  بیان   با 

ادامه می دهد: کریدور و راه های هوایی امن هستند و 
فرصت و انگیزه خوبی برای حضور گردشگر در استان می 
باشند. آذرکار با بیان اینکه خوشحالم میزبان این خلبانان 
ابراز خرسندی  و همراهان شان در هتل سپهر هستم،  
کرد: این موقعیت ها باز هم استمرار داشته باشد و شاهد 

نمایش ظرفیت های بیشتر از این در استان باشیم.

هر جا صنعت گردشگری توسعه یافته 
قطب اقتصادی هم به آن سو رفته است

 هادی سالمی، مدیر کل فرودگاه های استان هم بیان 
کنیم،  نگاه  یافته   توسعه  کشورهای  به  اگر  کند:   می 
مستقیم  ارتباط  آنها  ملی  ناخالص  تولید  که  بینیم  می 
نقل  و  حمل  صنعت  که  کجا  هر  و  دارد  هوانوردی  با 
سمت  آن  به  هم  اقتصادی  قطب  یافته،  توسعه  هوایی 
کشیده شده است. وی با اشاره به اینکه ما در خراسان 
نیستیم،   راه عبور گردشگر  تردد و سر  در مسیر  جنوبی 
و  باید  که  چنان  آن  دلیل  همین  به  دهد:   می  ادامه 
شاید نمی توانیم از راه های زمینی استفاده بهینه داشته 
باشیم و ارتباط با جهان اقتصادی، سیاسی و گردشگری 
نشان  است.وی خاطر  راه های هوایی  توسعه  به  منوط 
استان  های  فرودگاه  که  شاکریم  را  خدا  کند:  می 
اخیر  سال  چند  طی   مسئوالن   و  مردم  همکاری  با  
جهش فوق العاده ای داشته است. طی رنگیک کشوری 
قرار  دوم  درجه  در  و  ایم  کرده  صعود  چهارم  درجه   از 
به  اشاره  با  استان  های  فرودگاه  کل  مدیر  ایم.  گرفته 
اینکه در هنرستان هوانوردی بیرجند 47 هنرجو مشغول 
دیگری  متقاضیان  یادآور می شود:  به تحصیل هستند، 
فیلترهایی  گذراندن  از  بعد  که  هستند  خط  پشت  هم 
مسلط  و  ریاضی  تحلیل  و  روان  و  چون سالمت جسم 
سالمی  شوند.  می  عرصه  این  وارد  انگلیسی  زبان  به 
برمبنای  تفاوتی  هیچ  ها  ایرالین  در  اینکه  به  اشاره  با 
فضای  کند:   می  تصریح  شود،  نمی  لحاظ  جنسیت  

خوبی برای خانم ها در استان ایجاد می شود و بعد از 
کلید خواهد خورد،  دخترانه هوانوردی  اینکه  هنرستان 

عالقه مندان به این رشته ثبت نام می کنند.

به دنبال ایرالینی مختص استان هستیم

و  بیس  که  هستیم  این  دنبال  به  دهد:  می  ادامه  وی 
ایرالینی در بیرجند داشته باشیم و گروه پروازی از همین 
هتل استارت بزنند. وی خاطر نشان می کند: همچنین ایر 
تاکسی و پرواز چارتری از دیگر راه های توسعه افزایش 
پروازهای استان می باشد. مدیر کل فرودگاه های استان 
یادآور  بیرجند  و  فعال طبس  فرودگاه  دو  به  اشاره  ضمن 
می شود: فرودس فرودگاه باند امداد و نجات دارد و هنوز 
مجوز فرودگاهی برایش صادر نشده است. سالمی با اشاره 
استان  برای  مطلوب  حد  در  زیرساخت  کارهای  اینکه  به 
انجام گرفته است، تاکید می کند: آنچه الزمه توسعه بیشتر 
پروازی است حمایت از بخش خصوصی و تالش مدیران 
وی  کنند.  حمایت  که  است  مجلس  نمایندگان  و   ارشد 
می افزاید: اکنون شرکت آتا قول اولیه را داده تا شب را 
در فرودگاه استان مستقر شود و روز بعد اولین پرواز را از 
فرودگاه داشته باشد و آخرین  پرواز هم به بیرجند باشد که 
بیان   را می خواهد. سالمی  این همراهی مسئوالن  البته 
می کند: در خراسان جنوبی، نیروی بومی متخصص در امور 
هوانوردی بسیار کم است و این امر مستلزم آموزش های 
تخصصی در استان است و راه اندازی هنرستان هوانوردی و 
بیس خلبانی  در تربیت و افزایش نیروهای بومی متخصص 
رشته های تعمیر و نگهداری هواپیما، مراقبت پرواز، خلبانی 

کمک قابل مالحظه ای  خواهد بود.

اولین هنرستان هوانوردی دخترانه از مهر کلید می خورد
صنعت هوانوردی و توسعه حمل و نقل هوایی  از مهمترین راه های  پیشرفت استان 

ری
صد
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سینما و تلویزیون

هنرمندان مستقل نیاز به حمایت 
ندارند، فقط مانع تراشی نکنید

فاطمه معتمد آریا، از بازیگران سینما با بیان اینکه ما 
هنرمندان حدود و حریم کار خود را بهتر از هرکسی 
توانمندی  و  مستقل  هنرمندان  گفت:  می شناسیم، 
هستیم که برای فعالیت، نیاز به حمایت نداریم،  اما 
انتظار مانع تراشی هم نداریم، رسالت ما ترویج دوستی، 
وحدت، صلح و همدلی است؛ فقط خواهان آن هستیم 
که به ما اعتماد شود تا بتوانیم کارمان را انجام دهیم.

شاید روزی برسد که نماینده 
مجلس هم بازیگر تئاتر شود

شهاب مهربان نویسنده و کارگردان تئاتر در خصوص 
دغدغه  این روزهای تئاتری ها گفت: قاعدتاً هنرمند 
زمانی که پول در جیبش باشد، می تواند دغدغه اش 
را نشان بدهد. هرچند تا امروز نگاه خود من این نبوده 
اما این نگاهِ تجاری این روزها واقعیت دارد. واقعاً مِن 
جوان تا چه زمانی می توانم صبر کنم، امروزه فضای 
تئاتر خیلی بدتر از سینما شده است؛ باند بازی، فضای 
بسته و اینکه راهت نمی دهند. نمی شود صبر کرد؛ 
باور کنید بعید نیست با همین روندی که تئاتر پیش 
می رود، روزی نماینده مجلس هم بازیگر تئاتر شود. 

حساسیت کارگردانان زن 
در سینما بیشتر است

گفت:  سینما  کارگردان  و  نویسنده  توکلی  رقیه 
دارند  فراوانی  های  حساسیت  زن  کارگردانان 
ها  حساسیت  این  مرد  کارگردان  یک  شاید  که 
حساسیت  این  معتقدم  من  البته  باشد.  نداشته  را 
های زنانه برای کارگردان بدون شک در تولید اثر 
مثبت است منتها شاید زمان تولید را افزایش دهد.

بازیگری صبر زیادی می خواهد

محمد حاتمی بازیگر تلویزیون گفت: خیلی از بازیگران 
بوده اند بدون این که درک صحیحی از معنی بازیگری 
داشته باشند فقط به کسب درآمدهای زیاد و بدون 
هم  زود  خیلی  و  شدند  عرصه  این  وارد  دردسر 
فراموش شدند. بازیگری کار سختی است و نیاز به 
دانش و صبر و تحمل بسیار دارد. خیلی از بزرگان 
با  و  شاگردی  سال ها  تلویزیون  و  سینما  بازیگری 
درآمدهای کم زندگی کردند تا به موفقیت رسیدند.

علمی و فناوری

دارو های ترمیم زخم 
کامال ایرانی تولید شد

پمادهای  تولید  به  موفق  بنیان  دانش  شرکت های 
با  و  کشور  در  اولین  برای  که  شده اند  دارویی 
پماد  این  شده اند.  تولید  نوین  کامال  فرموالسیونی 
پوستی  انواع زخم های  کوتاه  بسیار  زمان  در مدت 
زمینه های  در  بار  اولین  برای  این شرکت  می کند. 
درمان بیماری های پوستی ناشی از سوختگی داروهای 
دانش بنیان را تولید کرده است. این پماد ظرف مدت 
زمانی کوتاه درد را از بین می برد، شیوه عملکرد این 
پماد بسیار سریع است به گونه ای که تنها در مدت 
15 دقیقه هر گونه درد و سوزش را برطرف می کند.

معرفی آخرین پرچم دار شیائومی 

طراحی  با   8 می  پرچم دار  گوشی  از  شیائومی 
مشابه آیفون 1۰ و دوربین قدرتمند رونمایی کرد. 
شیائومی با رونمایی از Xiaomi Mi 8 به جمع 
در طراحی محصوالت  پیوست که  تولیدکنندگانی 
گرفته اند.  الهام  فون  اسنشال  و  آیفون 1۰  از  خود 
شیائومی می 8 در حقیقت جانشین می ۶ خواهد 
شد که در آوریل سال گذشته روانه ی بازار شده بود.

قرار گرفتن در معرض آفتاب 
ما را باهوش تر می کند

تماس اندک با نور ماورابنفش خورشید، با افزایش تولید 
انتقال دهنده عصبی گلوتامات، قدرت مغز را افزایش 
می دهد. تشعشعات ماورابنفش آقتاب عامل اصلی 
ابتال به سرطان پوست است، اما می تواند مزایایی نیز 
داشته باشد. از جمله تولید ویتامین ضروری D و بهبود 
 Cell خلق و خو. گزارشی که به تازگی در مجله
منتشر شده، نشان می دهد این تشعشعات، در بهبود 
یادگیری و قدرت حافظه نیز موثرند. محققان کشف 
فعال سازی  با   UV نور با  کرده اند تماس موش ها 
در  گلوتامات  تولید  به  مربوط  مولکولی  مسیرهای 
افزایش می دهد. را  یادگیری و حافظه  مغز، قدرت 

مدت هاست مجالی برای نگارش نیافته ام، اما 
حق  در  خورشیدزاده  حسین  مرحوم  که  دینی 
جامعه ورزشی به ویژه من حقیر دارد در دهمین 
روز پروازش مرا بر آن داشت  از  او و خدماتش  
سخن بگویم. خدمات او به جامعه ورزش جزئی 

از باقیات و صالحات اوست.
چقدر عاشقانه و عارفانه بود مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 
در  ورزش  قهرمان  و  خادم  یک  از  همدردی  احساس  و 
های  سالن  و  میادین  روزگاری  و  روز  که  گذشته  روزهای 
اش   افتخارآفرینی  و  پهلوانی  یادآور  قدیم  خراسان  ورزش 
بود. حسین خورشید زاده در سال 1328 به دنیا آمد. نوجوانی 
تربت  در  پدر  به علت شغل  را  اش  ورزشی  اولیه  دوران  و 
حیدریه گذراند و در همین ایام به همراه تیم آموزشگاه های 
تربت حیدریه در رشته بسکتبال سکوهای قهرمانی خراسان 
را درنوردید. خورشید زاده بعد از انتقال پدرش به بیرجند به 
شکل حرفه ای و تخصصی به ورزش بسکتبال پرداخت و به 
همراه همکالسی های خودش از جمله سعیدرضا عسگری، 
عسگری،  سیدعلی  مهرور،  جمشید  اعتمادی،  داریوش 
، افغانی، مهدی مهربان، سعید کاوه  بقائی، مهدی   حسین 

را  بیرجند  قهرمانی شهرستان  طباطبائی  و  تلواری   محمد 
اولین  از  وی  زد.  رقم  قدیم  خراسان  افتخار  سکوهای  در 
دانشجویان بیرجندی بود که دوران کارشناسی تربیت بدنی 
نمود. تکنیک و حرکات  را در مدرسه عالی ورزش سپری 
زیبای حسین و سعیدرضا عسگری زبانزد بازیکنان مشهدی 

و سایر شهرستان های مطرح استان بود.
کرد:  بیان  وی  وصف  در  مهرور  محمد  استاد  و   پهلوان 
به یاد ندارم حسین در دوران ورزشی اش و همچنین در 
اعتراضی  مربیان  سایر  و  من  حرف  روی  سخت  شرایط 
داشته باشد. همیشه احترام بزرگترها را نگه می داشت و 
مطیع بود. اخالق مرحوم خورشید زاده برای سایر همبازی 
ها و تماشاچیان و جوانان آن دوران الگو بود و سعی داشت  

باعث کدورت دیگران نشود.

را  ای  حرفه  و  تخصصی  بسکتبال  بنای  سنگ 
خورشیدزاده در بیرجند گذاشت

وی از اولین مربیان و ناجیان غریقی بود که تنها در استخر 
)پادگان(  کوهسنگی  استخر  از  بعد  آزادی  استادیوم  روباز 
راه  این  در  وی  نمود.  فعال  را  آنجا  و  آغاز  را  رشته  این 
دوران  آن  شرایط  تمام  با  زیادی  زحمات  و  ها  سختی 

متحمل شد. وی از دبیران ورزش موفق آموزش و پرورش 
بیرجند بود که با دانش آموزان و ورزشکاران زیرمجموعه 
اش به جز دبیری رفاقتی خاص برقرار کرد. وی در سال 
1389 بعد از سی و اندی سال خدمت خالصانه و خاضعانه 
بازنشستگی  افتخار  به  به ورزش و جامعه ورزشی دیارش 
با  بعد  سالیان  نشد.  نشین  خانه  حسین  اما  آمد،  نائل 
غریق  نجات  و  شنا  بسکتبال،  های  هیئت  در  مسئولیت 
و  استخرها  در  جوانان  و  نونهاالن،نوجوانان  آموزش  به 
سالن های ورزشی ادامه داد و در این راه از هیچ کوششی 
فروگذار نکرد. سنگ بنای بسکتبال تخصصی و حرفه ای 
ملی  ورزشکار  اولین  گذاشت.  بیرجند  در  خورشیدزاده  را 
پوش بیرجند بعد از انقالب بود، حسن رضا خزاعی مربی و 
استاد بسکتبال نیز از افرادی چون خورشید زاده و اعتمادی 

کسب فیض نمود. 
طاقت  و  سخت  شرایط  بازنشستگی  از  بعد  ها  سال  وی 
فرسای استخرها را با عشق به ورزش و نسل آینده نظام 
به  سختی  مریضی   1394 سال  در  اینکه  تا  کرد  تحمل 
ورزش  متمادی  های  سال  قهرمان  این  و  آمد  سراغش 
مسئوالن  همراه  به  بار  چندین  کرد.  زمینگیر  را  بیرجند 
و  شاگردان  نظران،  صاحب  پیشکسوتان،  و  ورزش 
پژمرده  دفعه   هر  چه  اگر  رفتیم  عیادتش  به  ورزشکاران 
این  سال  دو  نزدیک  داشت.  لب  بر  لبخند  اما  شد  می  تر 
مرد اخالق و قهرمان سال های دور چشمش تر می شد 
با  بسکتبال  های  زمین  بلندای  بر  روزگاری  که  جسمی 
کم  آمد  می  در  پرواز  به  زیبایش  های  تکنیک  و  حرکات 
کم روی تخت های بیمارستان ولی عصر )عج( جا گرفت 
و در آخرین دفعه ای که با دوستان به دیدارش در منزل 
به چشمان  بود و هر چند گاه  رفتیم روی ویلچیر نشسته 
دوستان، یاران  و همبازی هایش خیره می شد و آرام آرام 

قطرات اشک از گونه هایش جاری می شد.

تشییع جنازه ای باشکوه و تاریخی
به دفعات دوستان می گفتند باید به دیدارش برویم، باید هر 
چند وقت تنهایش نگذاریم، اما در هر دیداری غمی بر دلش 
سنگینی می کرد و دوستان با چشمانی پر از اشک  او را ترک 
می گفتند. سخت و طاقت فرسا بود هم برای حسین و هم 
خانواده وفادار و عاشقش خصوصا همسر و فرزندانش که در 
دوران مریضی اش از هیچ کوششی فروگذار نکردند. حسین 
عزیز دو سال تحمل کرد دردهای درون و دردهای جسمش 
ادامه  آنقدر  بود.  همراهش  که  پزشکی  تجهیزات  و  سرم  با 
ماه رمضان رساند. وی  روز و سحر  اولین  به  را  تا خود  داد 

خود را به ماه مبارک رمضان، ماه برکت و ماه نعمت و ماه 
آمرزش ، ماه خدا و ماه موال علی بن ابیطالب)ع( رساند و در 
در  و  ناباوری  کمال  در  اردیبهشت 97  و هشت  بیست  روز 
تختی که در اتاق خودش بود دنیای مادی را وداع گفت و به 
دیار باقی شتافت و همسر و خانواده و دوستان و یارانش را 
تنها گذاشت و قلب ها را جریحه دار کرد، اما ساعت 4 عصر 
روز شنبه 29 اردیبهشت ماه مراسم باشکوه و تاریخی تشییع 
وی از سالن آرامستان بهشت متقین بیرجند انجام شد و در 
جوار مادرش به خاک سپرده شد و آرمید. دست مریزاد به این 
یاران قدرشناس که هر روز با گل های عشق و فاتحه ای، 
محبت خود را با تمام وجود به او ابراز  می کنند. مراسم ترحیم 
سومش که در هیئت حسینی  برگزار شد همه به ویژه مردم 
فهیم بیرجند، ورزشکاران و جامعه ورزشی سنگ تمام گذاشتند 
و نشان دادند که مردم پاسخ  مردمداری  را می دهند.  آنها 
روزی این محبت ها را پاسخ می دهند، روزی که فرد دستش از 
زمین و آسمان کوتاه است و فقط یک اخالص و فاتحه و قرائت 

قرآن نصیش می شود. باید مسئوالن و دست اندرکاران دستگاه 
ورزش؛ اخالق، مردانگی، شجاعت، شهامت و مرمداری این نوع 
از ورزشکاران را سرلوحه امور خود و کادر اجرایی شان قرار دهند. 
یاد و نام حسین خورشید زاده همیشه در دل ها و  
خاطرات و زندگی دوستان و آیندگان سالیان سال 
ماندگار خواهد بود و در خاتمه با ذکر فاتحه ای نثار 
پیشکسوتان ورزش  و  زاده  روح حسین خورشید 
بیرجند: غالمحسین قمری و غالمحسین اردشیری، 
قاسم مقرنسی ،محمدتقی کاشانی  مهاجر ، مهدی 
محمدعلی  نجات،  دباغی،علیرضا  مهدی  چوبدار، 
نجات، محمدعلی نژاد، محمد عرفی، حسین  جباری، 
محمدحسین عباسی،حسن رضا عمیدیان، حسین 
سیداحمد  افالکی،  محمد  قوام،  خوشرو،محمود 
محمود  سرهنگی،  الهیار  قضائی،  رضا  اسالمی، 
ساعتچی، منوچهر شمشیری، فاروق فرقانی، نجف 

علی نادعلی را گرامی می داریم.

خورشیدزاده ، خورشیدی که سحر رمضان غروب کرد
سیدحسین اصغری

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

زیر سایه قرآن در لیالی قدر دعای ظهور را زمزمه خواهیم کرد
سخنران و مداح : خانم نخعی
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تقدیر امور

در نام گذاری شب قدر بیان های مختلفی وارد شده 
است: برخی آن را به معنای شبی با عظمت و بزرگ 
به  قرآن  در  قدر  که  چرا  اند  گرفته   » العظمه  »لیلة 
معنای منزلت و بزرگی خداوند آمده، خدا را آن گونه 
که حق عظمت او بود.»قدر« به معنای تقدیر و اندازه 
گیری و تنظیم است. این معنی را هم لغت تایید می 
کند و هم قرآن و روایات. راغب اصفهانی می گوید: 
و  ]تنظیم  برای  ]خداوند[  که  شبی  یعنی  قدر  شب 
تعیین[ امور مخصوصی آن را آماده ]و مقرر[ نموده 
است و قرآن کریم می فرماید: در آن شب »هرکاری 
بر طبق حکمت ]خداوند[ جدا ]و تعیین و تنظیم[ می 
گردد«  یعنی شب نوزدهم، تحکیم آن در شب بیست 
و یکم و امضای آن در شب بیست و سوم صورت می 
گیرد. امام هشتم علیه السالم فرمود: »... در آن شب 
 )قدر( آنچه در سال واقع می شود، تقدیر و اندازه گیری 
روزی  و  سود  و  زیان  و  بدی  و  نیکی  از  شود،  می 
اندازه  ]شب  قدر  نیز شب  جهت  همین  به  مرگ.  و 
فراوانی  روایات  طبق  است.«  شده  نامیده  گیری[ 
سرنوشت افراد برای سال بعد، مانند: رزق و روزی، 
و  رفتن  حج  ها،  ناخوشی  و  خوشی  میرها،  و  مرگ 
حوادث دیگر زندگی، براساس استعدادها و لیاقت ها، 

رقم می خورد.

بزرگترین شکوه ما نه در هرگز زمین
 نخوردن، بلکه در بلند شدن بعد از هر

 دفعه زمین خوردن است.

تسلیم نشو. آدم های منفی باف
 زیادی هستند که سعی خواهند کرد
 تو را دلسرد کنند. به آنها گوش نده. 

غم که می آید در و دیوار شاعر می شود
در تو زندانی ترین رفتار، شاعر می شود
می نشینی چند تمرین ریاضی حل کنی
خط کش و نقاله و پرگار، شاعر می شود

بزرگترین شکوه ما نه در هرگز
 زمین نخوردن، بلکه در بلند شدن
 بعد از هر دفعه زمین خوردن است.

خدایا راهنمائیم کن در آن به کارهای شایسته و اعمال 
نیك و برآور برایم حاجت ها و آرزوهایم ای که نیازی به 

سویت تفسیر و سؤال ندارد ای دانای به آنچه در سینه های 
جهانیان است درود فرست بر محمد و آل او پاکیزگان.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز هفدهم رمضان

یک لحظه مکث کن

اهمیت شب های قدر

آیات روز  

این قوم ما جز او معبودانی اختیار کرده  اند چرا بر ]حقانیت[ آنها برهانی آشکار نمی  آورند 
پس کیست  ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد. سوره الکهف، آیه 15

حدیث روز  

هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. 
حضرت رسول )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی

دیگر نیازی به سحرخیزی نیست!
اوایل صبح اغلب کلید موفقیت در نظر گرفته می شود. بیدار 
شدن در سپیده دم عادتی است که بهتر است آن را به برنامه 
روزانه خود برای افزایش کارایی اضافه کنید. با این حال هنوز 
بسیاری از ما به رغم نگرانی برای افزایش توان خود برای 
بیدار شدن زود هنگام نیاز به شنیدن زنگ ساعت در صبحگاه 
داریم تا این که خود را برای عقب نماندن از سایر سحرخیزان 
سرزنش نکنیم.هنگامی که به ما گفته می شود سحرخیزی 
زندگی روزانه ما را دگرگون می کند، شاید همواره موفقیت 
برای ما با این شرایط دور از دسترس باشد، چون بیدار شدن 
زود هنگام برایمان دشوار است. پس از مصاحبه و گفت و گو 
با صدها فرد موفق و خالق درباره زندگی و چالش های روزانه 
آنها دریافتیم که برای موفقیت در یك زمینه خاص لزوما این 

سحرخیزی نیست که معیارهای موفقیت را تعیین می کند.
این اشتباه است که به جای آنچه باید در صبح انجام دهیم، 
تأکید زیادی به بیدار شدن زود هنگام داشته باشیم. بیدار 
برخی  برای  است  ممکن  ساعت 5 صبح  خواب  از  شدن 
مناسب و پاسخگو باشد و به راحتی با انرژی، خالقیت و 

آهنگ طبیعی ذهن و زندگی آنها همگام شود.
صبح به نسبت زود

بدون در نظر گرفتن محدودیت های کاری، اکثر کارآفرینان 
و کارفرمایان خالق آزاد به این باور دارند که پرنده ها اول 
صبح را به گرفتن کرم مشغول می شوند، به جای این که 
ملبورنی،  تصویرگر  بگذرانند.  و کندی  آرامش  در  را  صبح 

جفری فیلیپس عادت های روزانه خود را طراحی و تجدید 
می کند. گویی روز برای او به منزله یك طرح است، به طور 
مرتب تالش های تجربی برای یافتن زمان مطلوب بیدار 
شدن در روز را انجام می داد و ماه های متوالی مرتبا ساعت 
6 صبح از خواب بیدار می شد تا این که دریافت صبح نه 

چندان زود بیشترین کارایی را به همراه دارد.
بیداری  برای  مختلف  ساعات  اکثر  با  گوید: »من  می  او 
کلنجار رفته ام. زمانی بود که هرگز زنگ ساعت را تنظیم 
نمی کردم و بین ساعات 10 تا 12 بیدار می شدم.« حال 
فیلیپس زنگ ساعت خود را برای 8 تا 9 صبح تنظیم می 
کند. این کار وی بسته به آنچه شب قبل انجام داده و در 
حالی که هنگام صرف صبحانه موسیقی مورد عالقه اش را 
گوش می کند یا کتاب می خواند، قبل از رفتن به استودیو 
حوالی ظهر، برای او بهتر جواب داده است. او در ادامه بیان 
به من کمك می  این چیزهای کوچك  می کند: »همه 
کنند تا روزمرگی خود را بهتر کنترل کنم و حس بهتری 

نسبت به عوامل زندگی داشته باشم.«
روال خوردن قورباغه

مارک تواین می گوید: »اگر بزرگترین قورباغه را اول صبح 
صبح  اول  خود  دغدغه  و  مشکل  بزرگترین  )به  بخورید 
رسیدگی کنید(، مطمئنا موردی بزرگتر برای باقی مانده روز 
شما نمی ماند. می دانیم که راهکار خوردن قورباغه از سوی 
برایان ترسی که محبوب و شناخته شده است، بیان می کند 

اول صبح که کمتر درگیر حواس پرتی ها هستیم بهتر است 
سخت ترین کار را انجام دهیم. طبق آزمایشات و تجربیات 
این راهکار، من شب قبل بزرگترین قورباغه )مشکل( خود 
را برای صبح فردا تعیین می کنم که شاید تمایلی به انجام 
آن ندارم، اما باید انجام شود. فردی که این تجربه را دارد 
می گوید:»صبح ها بیدار می شدم یك فنجان قهوه تهیه 
می کردم و برای خوردن بزرگترین قورباغه لپ تاپ خود را 
روشن می کردم. این روش احساس سپری کردن دو روز در 
یك روز را به من می داد. در عین حال بهتر است در حالی 
از شنیدن  که سخت ترین وظیفه را در پیش دارید، پس 
صدای زنگ ساعت و بیدار شدن دوش بگیرید، ورزش کنید 
و صبحانه ای کامل بخورید و به شرکت در وظایف گروهی 
مبادرت کنید.« خوردن قورباغه به روشی که گفته شد ممکن 
است افرادی را که همواره در فکر به تعویق انداختن امور 
هستند ترغیب کند؛ زیرا انجام بزرگترین وظیفه در بدو امر 
یك حس موفقیت و شتاب برای بقیه روز به همراه می آورد.

صبِح اثرگذار
عکاسی به ناِم مارک لوبو تالشی آگاهانه برای اختصاص 
حداکثر توانایی ذهنش به تفکر و خالقیت در صبح انجام داده 
است. او می گوید: »قطعا من یك روانشناس طبیعی نیستم، 
هنگامی که از خواب برمی خیزم، حداقل یك ساعت زمان 

نیاز دارم تا خودم را به لحاظ ذهنی آماده کنم.«
از این که به فعالیت های  مارک برای شروع صبح قبل 

آرام و بازتابی بپردازد، ابتدا به تهیه قهوه و صبحانه مشغول 
میشود. همچنین اظهار می کند: »من برای زمانی که در 
قائل  زیادی  ارزش  اختصاص می دهم،  به خویش  صبح 
هستم. این زمان را عمدتا صرف مدیتیشن و کسب آرامش 
می کنم، در حالی که قهوه بیشتری می خورم و می توانم 
مروری هم بر اینترنت داشته باشم. من بهترین کار را تا 
زمان رسیدن به موعد مناسب انجام نمی دهم، زیرا ممکن 
است پس از آن حس پایان روز را داشته باشم؛ پس بیشتر 
فکر می کنم و سپس شروع به حل و فصل و فعالیت اصلی 

مخصوص به همان می کنم.«
صبح معجزه آسا

صبح معجزه آسا مفهومی است که نویسنده مشهور عرصه 
فروش، هال الرود بیان می کند؛ مفهومی که پشت سرنام 
سکوت،  چون  مواردی  شامل  و  دارد  وجود   AVERS
برنامه  است.  نقاشی  و  خواندن  تمرین،  تجسم،  تصدیق، 
روزانه صبحگاهی می تواند از شش دقیقه تا یك ساعت 
انجام شود. این برنامه با توجه به توصیه های الرود چنین 
خواهد بود: 20 دقیقه مدیتیشن، 5 دقیقه خواندن جمالت 
آزاد، 10 دقیقه  مثبت و تجسم روحی، 10 دقیقه نوشتن 
خواندن و 20 دقیقه هم مختص تمرینات با فشار متوسط 
رو به زیاد. این توصیه ها در حالی تدوین شده اند که می 
در  قطعا کسالت  و همیشگی  روزمره  معمول  روال  دانیم 

صبح را به همراه دارند.
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عالمت  هایی که نشان می دهند
 شغل اشتباهی دارید

 افراد زیادی هستند که به شغل های نامناسب، بدون 
اشتغال  مسلم  های  نشانه  و  مشغولند  ای  آینده 
نامناسب را در ادامه بخوانید: اگر به شما نگویند که 

آینده چه خواهد بود، هیچ آینده ای وجود ندارد:
هیچ دلیلی خوبی برای پنهان کردن آینده درخشان 

کارخانه یا شرکت خودتان ، وجود ندارد.
برای کار شما اعتباری قایل نمی شوند:

این یك نشانه بسیار بد است، همه توضیحات ممکن 
شما  یادگیری  برای  بیشتری  شماست.چیز  ضرر  به 
وجودندارد: هر شغلی باید آینده ای داشته باشد. اگر 
جدیدی  دانش  یا  مهارت  کسب  برای  فرصتی  هیچ 
وجود ندارد، این شغل به بن بست می رسد. » اگر 
اشتباه  اتاِق  در  باشید،  اتاق  فرد  ترین  باهوش  شما 
انداز،  چشم  هیچ  بدون  ضعیف  هستید.«رهبری 
استراتژی یا توانایی اجرایی:این زمانیست که کشتی 
که  گویند  می  است.آنها  شدن  غرق  حال  در  شما 

مسئولیت اصلیشان، ارزش سهام است:
است.  مدیره  هیات  برعهده  سهام  ارزش  مسئولیت 
رهبرهای قدرتمند بر محصوالت ، مشتریان و بیشتر 
از همه چیز، بر کارمندانشان تمرکز می کنند. اولویت 
فکر  سطح  از  بارز  نشانه  ،یك  سهام  ارزش  داشتن 
پایین است.مدیرتان راهنمایی و فیدبك الزم را ارائه 
نمی کند یا عالقه کمی به کاری که شما انجام می 
دهید دارد:سوال های کافی نمی پرسد، زمان زیادی 
با شما صرف نمی کند یا بدتر ، از شما دوری می کند.
مدیرتان، شما و تصمیمات شما را موشکافی می کند.

یا  باشد  نداشتن  اعتماد  چه  نمی کند،   فرقی 
کنترل بیش از حد.

  123456789101112131415
دیشروخشیاراهرا1
هتکیدمزرالایر2
نیرزناندنکشخی3
ماکاهاگامتس4
انادنزمامانت5
سدیواکودراو6
تاکنروبعایمیک7
یمانویاهرنار8
گنشابهنشاکارا9
میلاخوقنمیس10
امکتشخهتساری11
تنمانرسواکش12
یشالتچراپروبص13
سورعانعردوردب14
مرسناگتشهبیدرا15

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

به دو نفر بازاریاب آقا یا خانم جهت کار 
در یک شرکت پخش مواد غذایی معتبر
 با حقوق و پورسانت باال نیازمندیم. 

05632358334 -09155611219

به یک شاگرد با تجربه جهت کار در شیفت 
عصر نیازمندیم.

سالن زیبایی سی تل - بین مدرس 11و 13
09037847024

به چند کارگر جهت کار در رستوران نوید 
و قلعه بیرجند نیازمندیم32224991

همراه09150051239

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

09158254172

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

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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

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 

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

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

ساخت استخر  ژئو ممبران      
09153637917

سالن عروس سی تل ارائه می دهد:
تخفیـف پکیـج استثنـایی
 گریـم و شنیـون عروس
با خدمات رایگان، رنگ مو، 

2 جلسه پاکسازی پوست، اصالح صورت 
و ابرو، رنگ ابرو، کاشت مژه و کاشت ناخن 

)به همراه تخفیف ویژه آتلیه و مزون(
توجه داشته باشید رزرو این پکیج فقط 

تا آخر خرداد ماه می باشد و زمان استفاده 
از این پکیج در هر تاریخی از سال 97 

امکان پذیر نیست.

تلفن تماس: 09037847024
هنگام مراجعه زنگ درب را بزنیدآدرس: بین مدرس 11 و 13 

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



6
شنبه * 12 خرداد 1397 * شماره 4083

بامیه ضد سرطان را بشناسید 

خواص  بسیار  که  است  غذایی  مواد  از  بامیه 
مفیدی برای بدن دارد. عده بسیاری فقط بامیه 
کنار زولبیا را می شناسند و بامیه سبز را نمی 
شناسند. این نوع بامیه ضدسرطان است و الزم 
است با خواص آن آشنا شوید تا آن را در برنامه 
غذایی خود بگنجانید. بامیه )Okra( از ارزش 

غذایی باالیی برخوردار است. خواص بامیه شامل 
خاصیت ملین، ضد التهاب، کاهنده قند و چربی 
خون، مقوی، ضد سرطان و ضد میکروب است. 
فیبر موجود در بامیه، نمایه گالیسمی پایینی به 
باال  را  قند خون  به سرعت  یعنی  آن می دهد، 
نمی برد. بدین ترتیب که سرعت جذب قند را 
کاهش داده و به حفظ قند خون کمک می کند، 
بنابراین برای افراد مبتال به دیابت مفید می باشد.

آشنایی با خواص نوشیدنی 
»آلوئه ورا«

طبیعت گیاه آلوئه ورا گرم و خشک است و به تبع 
نوشیدنی حاصل از آن نیز دارای مزاج گرم است. 
این نوشیدنی برای مبتالیان به آسم، افسردگی 
و افرادی که فعالیت ذهنی انجام می دهند، مفید 
رفع  به  ویتامین  انواع  داشتن  دلیل  به  و  است 

خستگی و ایجاد نشاط کمک می کند. نوشیدنی 
آلوئه ورا با عالئم زودرس پیری پوست مقابله 
پوست  برای  ورا  آلوئه  خواص  اگرچه  می کند. 
در بیشتر مواقع به طور مصرف موضعی مطرح 
شده است، ولی جالب است بدانید خوردن مداوم 
رفع  برای  نیز  ورا  آلوئه  آب  مدت  طوالنی  و 
مشکالت پوستی بسیار مفید است و به شفاف 
و درخشان تر شدن پوست کمک شایانی می کند.

سیگار عامل میلیون ها حمله قلبی

حمله  مورد  میلیون ها  عامل  سیگار  استعمال 
که  حالی  در  است.  مغزی  سکته  و  قلبی 
انواع  برخی  و  سیگار  استعمال  بین  ارتباط 
سازمان  است،  شده  شناخته  سرطان ها 
در  کافی  آگاهی  داد  بهداشت هشدار  جهانی 
انسان  قلب  سالمت  بر  دخانیات  تاثیر  مورد 

سیگار  استعمال   2000 سال  از  ندارد.  وجود 
اما  کرده،  پیدا  کاهش  چشمگیری  طور  به 
مصرف  به  عادت  مردم  از  بسیاری  همچنان 
دخانیات  مصرف  نکرده اند.  ترک  را  سیگار 
هفت  از  بیش  فوت  به  جهان  در  ساالنه 
حدود  که  می شود  منجر  انسان  میلیون 
استنشاق  دلیل  به  آنان  از  نفر  هزار   890
می دهند.  دست  از  را  خود  جان  سیگار  دود 

چند دلیل برای این که بیشتر 
خیار بخورید

  
این میوه - سبزی سرشار از مواد مغذی مختلف 
این  می باشد.  فالوونوئیدها  و  لیگنان ها  مانند 
التهابی و  آنتی اکسیدانی، ضد  ترکیبات خواص 
ضدسرطانی دارند. بهتر است بدانید که محققان 
ابراز امیدواری کرده اند، بتوانند از ترکیبات موجود 

داروهای  »کوکوربیتاسین ها«  نام  به  خیار  در 
این  معتقدند که  بسازند. محققان  ضدسرطانی 
ترکیبات می توانند جلوی ظهور و رشد سلول های 
 - میوه  این  گذشته  این  از  بگیرد.  را  سرطانی 
سبزی حاوی مواد مغذی ضدسرطان دیگری به 
نام لیگنان ها هم می باشد. اگر می خواهید سرطان 
سینه، سرطان رحم، سرطان تخمدان و سرطان 
پروستات از شما دور باشد خیار بیشتری میل کنید.

تضمین سالمت پوست و مو 
با شربت زردآلو

کلسیم،  ویتامین ها،  انواع  حاوی  زردآلو  شربت 
منیزیم، مس، آهن، آنتی اکسیدان، روی، فسفر، 
پتاسیم، پکتین، گوگرد، سدیم، فیبر، اسید فولیک، 
لینولئیک و سالیسیلیک است. این شربت نشاط آور 
و برای بیماران قلبی و عروقی بسیار مفید است.

شربت زردآلو به علت وجود اسید سالیسیلیک 
نقش موثری در بهبود درد مفاصل و روماتیسم 
ویتامین های  داشتن  به علت  این شربت  دارد. 
چشم ها  و  پوست  سالمتی  برای   C و   A
بسیار مفید است؛ شربت زردآلو به چاق شدن 
افراد الغر کمک شایانی می کند. شربت زردآلو 
آرتریت  بهبود  به  و  دارد  التهابی  خاصیت ضد 
)التهاب مفاصل( و نقرس کمک شایانی می کند.

یادداشت

یادداشت

سکان هیئت گلف خراسان جنوبی تا 4 سال دیگر
 در دستان مریم بهدانی

مجمع انتخاب رئیس هیئت گلف استان با حضور منتقمی سرپرست 
فدراسیون گلف و مهران مدیر کل ورزش و جوانان استان تشکیل و مریم 
بهدانی تنها کاندیدای این مجمع با کسب آرای حداکثری برای 4 سال دیگر 

به ریاست هیئت گلف خراسان جنوبی انتخاب شد. 

برگزاری رقابت های والیبال جام رمضان 
کارکنان دولت در بیرجند

مسابقات والیبال کارکنان دولت در دو گروه دسته 1 و 2 در سالن اداره 
کل راه و شهرسازی به همت هیئت همگانی شهرستان بیرجند، در حال 
برگزاری است. در این دوره از مسابقات، 20 تیم در دو گروه 12 تیمی 
دسته یک و 8 تیم در گروه دسته دو با یکدیگر رقابت می کنند. دور دوم 

این رقابت ها در سالن راه و شهرسازی پیگیری می شود.

برگزاری مسابقات ورزشی جام خرمشهردر بشرویه

بسیج  کانون  همکاری  با  و  همگانی  های  ورزش  هیئت  همت  به 
ورزشکاران و هیئت کونگ فو جشنواره بازی های همگانی و مسابقات شاد 
 و مفرح بومی و همگانی شامل )طناب کشی ، دارت، روپایی، انداختن حلقه ،

طناب زنی ، داژبال، فریزبی ، پنالتی هدفمند( با حضور ورزشکاران عضو 
حلقات صالحین شهدای ورزشکار شهرستان بشرویه برگزار شد.  در پایان 

به نفرات برتر جوایزی تقدیم گردید.

آتش سوزی در فروشگاه خانه و کاشانه

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند گفت: فروشگاه خانه و کاشانه  واقع 
در سه راه اسدی دیروز دچار حریق شد که با حضور به موقع آتش نشانان مهار 
شد. حسینی گفت: این حادثه خسارت جانی نداشته و علت حادثه در دست 
بررسی است. کارشناسان در حال برآورد خسارت مالی به این فروشگاه هستند.

یک کشته بر اثر واژگونی سواری لیفان 
در جاده نهبندان

برجای  زابل یک کشته   - نهبندان  جاده  در  لیفان  واژگونی سواری 
گذاشت. رئیس پلیس راه استان گفت: این حادثه که ساعت 15 و 50 
دقیقه روز پنجشنبه در کیلومتر 6 جاده نهبندان - زابل رخ داد که یک 
نفر کشته و سه مجروح به بیمارستان منتقل شدند. رضایی علت حادثه را 

تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کرد.

تازه های ورزشی  

تازه های حوادث

اسپک مرحوم محمود ساعتچی درمسابقات والیبال قهرمانی خراسان سال 1357و پیروزی تیم شهرستان بیرجند درسالن مهران مشهد مقدس   داده نما - آوای خراسان جنوبی

شیربرنج جزو قدیمی ترین و خوشمزه ترین غذاهای ایرانی می باشد 
که در عین سادگی یک غذای مقوی و کامل به حساب می آید و نام 
دیگر آن به دلیل ظاهری اش)آش شیر( می باشد،یکی دیگر از نام های 
شیر برنج )شیربا( می باشد. کال شیر برنج غذای خوشمزه ای هست که 
بیشتر مردم دوستش دارند و معموال بیشتر در ماه مبارک رمضان به 
یادش می افتیم. البته می شود این غذای خوشمزه رو به صورت سرد 
و به عنوان یک دسر و پیش غذا نیز استفاده کرد،اگر بدانید شیر برنج 

علی رغم ترکیب ساده چه خواصی دارد مطمئن باشید این غذای سنتی 
و ساده ایرانی پای ثابت سفره افطار شما خواهد بود. از مهمترین دالیل 
خوردن شیر برنج می توان به افزایش طول عمر و مفید بودن برای 
پوست، درخشندگی و سفیدی و صافی پوست و همچنین برای رفع 
خستگی و گرسنگی اشاره کرد. شیر یکی از بهترین مواد غذایی است 
و در سالمتی انسان نقش بسیار مهمی دارد و مصرف روزانه آن برای 
تمامی سنین توصیه می شود، پس چه بهتر که همراه با برنج که غذایی 

مفید می باشد، سرو شود. مصرف شیر در افراد گرم مزاج مانع غلبه خون 
، اشتها آور و چاق کننده است؛ البته مصرف خود شیر به تنهایی برای 
کسانی که دارای مزاج سرد می باشند زیاد توصیه نمی شود ولی اگر 
همراه با برنج مصرف شود مفید می باشد. پس اگر سرد مزاج هستید 
شیربرنج بخورید. افراد دارای مزاج خشک هم می توانند از شیر برنج 
استفاده کنند، چون هم رطوبت رسان مالیم برای بدن می باشد و هم 

باعث طول عمر در افراد می شود. همچنین چاق کننده هم هست.

اگر سرد مزاج هستید، شیربرنج درمان شماست 

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

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

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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گام آخر برای بازگشایی بافت فرزان

صدا و سیما-تخریب منازل مسکونی بافت فرسوده 
آغاز  بالتکلیفی  سال  سیزده  از  پس  بیرجند  فرزان 
شد. شهردار بیرجند گفت: طبق قول اواخر سال 96 
تا پایان خردادماه اتصال پل موسی بن جعفر)ع( به 
خیابان جمهوری پس از سیزده سال انتظار شهروندان 
اجرایی خواهد شد. جاوید در محل اجرای تخریب منازل 
مسکونی بافت فرسوده فرزان با بیان اینکه اتصال پل 
موسی بن جعفر)ع( به خیابان جمهوری یکی از نیازها 
و خواسته های اهالی بود، افزود: برای اجرای این طرح 
باید 7 منزل مسکونی به قیمت کارشناسی 2 میلیارد 
تومان از مالکان خریداری می شد که تملک این منازل 
و جلب رضایت مالکان کار را زمان بر کرده بود. وی 
گفت: شهرداري 5 ملک را خریداری و تخریب کرده و 
تا پایان خرداد دو ملک دیگر نیز خریداری خواهد شد و با 
تخریب این امالک، کار اتصال پل موسی بن جعفر)ع( 
بیرجند  آغاز می شود. شهردار  به خیابان جمهوری 
با اعالم اینکه آماده سازی پل به اتمام رسیده است، 
افزود: جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت منطقه نیز 
هرچه زودتر با همکاری راه وشهرسازی انجام می شود.

ویزیت رایگان عشایر
 بخش نیمبلوک

صدا و سیما- 80 نفر از عشایر بخش نیمبلوک قاین 
از خدمات پزشکی رایگان برخوردار شدند. فرمانده حوزه 
شهید باهنر خضری دشت بیاض از اعزام کاروان بسیج 
سالمت به این بخش خبر داد و گفت: این طرح با هدف 
کمک به درمان بیماران و ارتقاي سطح بهداشت مناطق 
محروم عشایري در روستاهای رجنگ و عباس آباد اجرا 
شد. فرخ دوست با اشاره به اینکه اهالی این دو روستای 
عشایری از خدمات پزشکی ، مامایی و دارویی تیم 
 پزشکی  این کاروان  به صورت رایگان بهره مند شدند ،

گفت: در این طرح عالوه بر ویزیت، داروی رایگان هم 
در اختیار بیماران قرار گرفت.

“ خطبه های آدینه”

داخلی کاالهای  قیمت  افزایش  با   مردم 
 به سمت تولیدات خارجی می روند

جمعه  نماز  خطبه های  در  مختاری  حجت االسالم 
بیرجند اظهار کرد: در مواردی تحریم خارجی موجب 
تولید  ولی  افزایش ۱5 درصدی یک کاال می شود 
کنند 50 درصد افزایش قیمت را اعمال می کند که 
تا زمانی که چنین رفتارهایی را شاهد باشیم در عرصه 
اقتصادی به نتیجه مطلوب نمی رسیم و از طرف دیگر 
مصرف کننده نیز خود را ملزم به خرید کاالی داخلی 
نمی کند درحالی که این حق تولیدکننده است که وقتی 
در ایران کاالیی را وارد بازار می کند، مردم همان کشور 

آن را مصرف کنند.
شلیک موشک به اسرائیل پاسخ 

تجاوزازسوی هرکشور به ایران خواهد بود
خطیب جمعه فردوس با اشاره به بدعهدی آمریکا که 
باعث بی اعتمادی بسیاری از کشورها شده است، گفت: 
تجربه نشان داده که آمریکا و اروپا در تالش برای 
حفظ اسرائیل هستند چرا که خود را وامدار اسرائیل 
 می دانند و دنیا را بازیچه دست یهود قرار داده اند

لذا ما به جهان اعالم می کنیم که هر تجاوزی از 
سوی هر کشوری به ایران اسالمی ، شلیک موشک 

های ما به سمت اسرائیل را در پی خواهد داشت.
سخاوت و حلم و سفره داری امام حسن)ع( 

الگویی برای مسلمانان باشد
نیز  قاین  جمعه  خطیب  رحمانی  االسالم  حجت 
حسن  امام  والدت  به  جمعه  نماز  های  خطبه  در 
مجتبی)ع( اشاره کرد و گفت: امام حسن مجتبی)ع(

ما  پسندیده  الگوهای  و  اسوه های حسنه  از  یکی 
هستند و حلم و بردباری را باید از این امام یاد گرفت.

اعتبارات امسال سرایان کاهش یافت

ایرنا-سرپرست فرمانداری سرایان گفت: اعتبارات سال 
97 این شهرستان نسبت به سال گذشته 25 درصدی 
کاهش یافته است که این امر به معنای کم شدن فعالیت 
در انجام پروژه ها نیست. رسولی مقدم افزود: امسال 
اعتبارات کلی که برای این شهرستان تصویب شده 
رقمی معادل ۱7 میلیارد و 200 میلیون تومان است. وی 
 ادامه داد: مدیریت منابع آب و جاده در اولویت پروژه ها

برای توزیع اعتبارات در این شهرستان خواهد بود.

نهادهای خیریه و معتمدان شهر برای 
حمایت از زندانیان غیر عمد بسیج شوند

صنعت،  سازمان  رئیس  عابدینی،  مهندس  کاری- 
معدن و تجارت در حاشیه برگزاری جشن گلریزان 
در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: با توجه به مشکالت 
بنیاد  چون  خیریه  نهادهای  صنعتگران،   اقتصادی 
رضوی،  بنیاد برکت با برنامه ریزی می توانند کمک 
کنند تا زندانی غیر عمد نداشته باشیم. وی همچنین 
پیشنهاد داد:  مسئوالن قضایی جریمه های جایگزین 
دیگر به جای حبس برای  جرایم غیر عمد بگذارند تا 
یک نفر بدهکار در کنار خانواده باشد چرا که با رفتن 
بیند  آسیب می  خانواده  تنها  نه  افراد  این  زندان  به 
بلکه پس از ترخیص از زندان شاید چیزهای جدیدی 
یاد بگیرد و متاسفانه در راه های خلف دیگری بیفتد.

وی همچنین درخواست کرد: شعبه مستقل و خاص 
برای صنعتگران  ایجاد شود تا درد صنعتگر را بداند و 
در مواقع بحرانی به حل مشکالت آنها کمک کند

بهره مندی از تمام ظرفیت ها   
برای برگزاری کنگره ملی شهدا

فارس- فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی 
گفت: در راستای برگزاری هر چه بهتر کنگره ملی دو 
هزار شهید استان از تمام ظرفیت های استان استفاده 
می کنیم. سردار قاسمی ظهر دیروز در سخنرانی پیش 
از خطبه های نماز جمعه اظهار کرد: کنگره ملی شهدا 
امسال در سه استان کشور از جمله خراسان جنوبی 
با  کنگره  این  اینکه  بیان  با  وی  می شود.  برگزار 
مشارکت دولت، مردم و بسیجیان برگزار می شود، از 
تشکیل 27 کمیته ذیل این کنگره خبر داد و افزود: 
ضمن اینکه مدیران استان و نهادهای بسیج و سپاه را 
در این امر بزرگ دخیل کردیم، می خواهیم به برکت 
خون شهدا افکار جامعه را درگیر فرهنگ غنی ایثار 
و شهادت کنیم. قاسمی به نیازمندی های پشتیبانی، 
مدیریتی و مالی کنگره دو هزار شهید استان اشاره 
کرد و گفت: همان طور که در دفاع مقدس شاهد 
کمک های مردمی بودیم برای برگزاری کنگره ملی 
دو هزار شهید استان نیز نیازمند مشارکت و کمک های 
مردمی جهت هر چه بهتر برگزار شدن این مراسم 
هستیم. وی از اجرای 700 برنامه در قالب کنگره 
ملی دو هزار شهید خبر داد و یادآور شد: برنامه های 
پیش بینی شده از مهر سال گذشته آغاز و تا مهر 
امسال ادامه خواهد داشت که اوج برنامه ها در شهریور 
و مهر خواهد بود. فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( همچنین 
خواستار همکاری نیروهای متخصص مانند بنا، نجار، 
جوشکار، برق کش و نقاش با دست اندرکاران کنگره 
ملی شهدا شد و تبیین کرد: همچنین در زمینه مسائل 
فرهنگی مانند کاغذ، پارچه، دفتر، مداد و غیره و در 
حیطه ساخت وساز نظیر لوازم الکترونیکی، مصالح 
ساختمانی از همه نوع نیازمند مساعدت های مردمی 
امر  به  عالقه مندان  کرد:  اعالم  قاسمی  هستیم. 
شهید و شهادت می توانند کمک های نقدی خود را 
به شماره حساب 62738۱۱096۱42697 نزد بانک 
انصار و شماره حساب 603792۱899969889 نزد 

بانک ملی واریز نمایند.

تعطیلی دو مرکز متخلف در طرح نظارتی بهداشت

صدا و سیما- دو مرکز متخلف در بازرسی های طرح نظارتی بهداشت محیط ویژه ماه رمضان در خراسان جنوبی تعطیل شد. معاون بهداشتی دانشگاه  علوم پزشکی بیرجند گفت: 26 تیم بازرسی از ابتدای 
ماه مبارک رمضان در طرح نظارتی بهداشت محیط ویژه این ماه از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن بین راهی و اماکن عمومی استان بازدید می کنند. مهدیزاده با بیان اینکه از آغاز ماه مبارک رمضان، 
هزار و 9۱7 مورد بازرسی از مراکز مذکور انجام شد، افزود: در این بازرسی ها، 9 مورد از اماکن متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند و 28 مورد اخطاریه بحرانی و غیر بحرانی برای این مراکز صادر شد.

*هزار و 333 نفر از خراسان جنوبی در آزمون رشته های 
معارفی قرآن کریم اوقاف همزمان با سراسر کشور با 

یکدیگر  رقابت  می کنند.
*6 سری جهیزیه با کمک یک خیر به زوج های 

زیرپوشش بهزیستی زیرکوه اهدا شد.
 *رئیس پلیس راه استان گفت: تصادفات منجر به فوت 
خراسان جنوبی در دو ماه نخست امسال در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال 8 درصد افزایش یافت.
*رئیس اداره بهزیستی فردوس گفت: سال گذشته ۱00 
درصد تسهیالت اشتغالزایی مددجویان بهزیستی این 

شهرستان جذب شده است.
*رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: 
360 میلیارد تومان تسهیالت صندوق توسعه ملی سال 

گذشته به 464 نفر کشاورز این استان پرداخت شد.
*معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت:استانداری 
باید الگوی دستگاه های اجرایی در بحث نماز باشد.

ارشاد  و  فرهنگ  سینمایی  و  هنری  امور  *معاون 
حضرت  شهادت  خوانی  تعزیه  اجرای  از  اسالمی 
اهل  تعزیه خوان »عاشقان  به همت گروه  علی)ع( 

بیت)ع(« در مرکز استان خبر داد.
*شهردار بیرجند گفت: استحکام بخشی منظر شهر 
بیرجند با استفاده از سنگ های طبیعی در دستور کار است
این  پست  گفت: 24  اسالمی  تبلیغات  *مدیرکل 
و  کار جهادی  با  باید  که  بوده  بالتصدی  سازمان 

همکاری سایر کارکنان مدیریت شود.
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  *معاون 
دادگستری اظهار کرد: طرح نظام مراقبت اجتماعی 
مدرسه   2۱ در  جاری  سال  نماد  یا  آموزان  دانش 

بیرجند و تمامی مدارس درمیان اجرایی می شود.
*مسئول رسیدگی به امور مساجد اداره کل تبلیغات 
اسالمی از برگزاری مراسم ارتحال و گفتمان امام )ره( 

در هزار و 80 مسجد فعال استان خبر داد.
*رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بشرویه 
از اتمام عملیات تعریض و روکش آسفالت گرم در 
محور بشرویه- طبس ) ورودی شهر بشرویه ( به طول 
۱+۱00 کیلومتر در دو باند رفت و برگشت خبر داد.

*به گفته معاون فنی مرکز بهداشت تاکنون هیچ موردی 
از مسمومیت با قارچ سمی دراستان گزارش نشده است.

اخبار کوتاه

مدیرکل دفتر سیاسی استانداری با اشاره به 
امام  ارتحال  انتفاضه،  و  قدس  ستاد  اینکه 
استان خراسان  قیام ۱5 خرداد در  خمینی و 
است،  شده  تشکیل  کمیته  هفت  در  جنوبی 
عنوان  به  باید  اسالم  جهان  بیداری  گفت: 

گفتمان اصلی روز قدس مطرح شود.
نوفرستی  حجت االسالم  تسنیم،  گزارش  به 
روز پنجشنبه در جلسه نهایی ستاد بزرگداشت 
جنوبی  خراسان  استان  در  انتفاضه  و  قدس 
یک  فلسطین  مسئله  اهمیت  کرد:  اظهار 
مسئله روشن و بدیهی است و روز قدس هنر 
آخرین  که  بود  اسالمی  انقالب  کبیر  معمار 
جمعه ماه رمضان را روز قدس اعالم کرد و 
با حضور پرشور مردم هر ساله این مناسبت با 

قدرت و قوت بیشتری برگزار می شود.

آمریکا هدفی جز برچیده شدن نظام 
جمهوری اسالمی ایران ندارد

قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به 
خروج آمریکا از برجام گفت: آمریکا با اساس 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مشکل 
دارد و هدفی جز برچیده شدن نظام ندارد و 
انتقال سفارت خانه آمریکا به سرزمین قدس 
قبله مسلمین و به خاک و خون کشیدن  و 
صدها زن و کودک و جوان فلسطینی بیگناه 
ضرورت  صهیونیست  غاصب  رژیم  توسط 

برگزاری باشکوه مراسم روز جهانی قدس را 
دو چندان کرده است.

ضرورت برگزاری راهپیمایی روز جهانی 
قدس در کشورهای اسالمی

اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
و رئیس ستاد قدس و انتفاضه استان نیز در 
این نشست اظهار کرد: با توجه به تحرکات 
سفارت  انتقال  علی الخصوص  و  منطقه ای 
روز  راهپیمایی  برگزاری  قدس،  به  آمریکا 
جهانی قدس در کشورهای اسالمی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و باید تمام توان خویش 
را به کار بندیم تا با حضور مردم که بزرگترین 
پشتوانه انقالب است راهپیمایی دشمن شکنی 
در  و  فلسطین  مظلوم  مردم  از  حمایت  در 
محکومیت اقدامات آمریکای جهانخوار و رژیم 

غاصب صهیونیسم داشته باشیم. 
انتفاضه  و  قدس  ستاد  افزود:  مالیی  احمد 
قیام ۱5  و  امام خمینی  ارتحال  ستاد  نیز  و 
خرداد در استان خراسان جنوبی از فروردین 
جلسات  با  کمیته  هفت  و  شد  تشکیل  ماه 
مقرر  و  کردند  برنامه ریزی  به  شروع  متعدد 
شد عالوه بر فعالیت های فرهنگی و تبیینی 
ارتحال  مراسم  استان  سراسر  در  کمیته ها 
و  خرداد   ۱5 قیام  مراسم  خمینی)ره(،  امام 

راهپیمایی روز جهانی قدس برگزار شود.

بارزترین بحران منطقه مسئله 
فلسطین و خباثت های اسرائیل است

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری 
نیز با بیان اینکه خاورمیانه قلب دنیاست و 
امروز نیز بارزترین بحران خاورمیانه مسئله 
در  اسرائیل  مداوم  خباثت های  و  فلسطین 
کردن  آواره  متاسفانه  گفت:  است،  منطقه 

موجب  فلسطین  مظلوم  مردم  کشتار  و 
خاورمیانه  در  بشر  حقوق  آشکار  نقض 
اهداف  جزو  مظلومین  از  حمایت  و  شده 
است. ایران  اسالمی  جمهوری  اصلی 

در  مسلمانان  دارد  ضرورت  افزود:  کریمی 
پا خیزند و به فرموده  از مظلومان به  دفاع 
مسلمان  هر  اگر  )ره(  خمینی  امام  حضرت 

یک سطل آب بریزد اسرائیل از بین خواهد 
جهان  بیداری  باید  کرد:  بیان  وی  رفت. 
اسالم را به عنوان گفتمان اصلی روز قدس 
تعمیق  و  تشویق  تبلیغ،  به  و  کرده  مطرح 
قدس به عنوان سه مولفه مهم توجه کنیم 
تا بتوانیم نسل چهارم انقالب را با گفتمان 

حضرت امام خمینی)ره( آشنا کنیم.

 بیداری جهان اسالم به عنوان گفتمان اصلی روز قدس مطرح شود

و  اساتید  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
دانشجویان در امر توسعه و پیشرفت استان و 
برای خدمت به مردم خراسان جنوبی مشارکت 
گزارش  به  باشند.  داشته  فعال تری  و  بیشتر 
نمایندگان  نشست  در  مروج الشریعه  تسنیم، 
فرهنگی  کانون های  و  انجمن ها  تشکل ها، 
دانشجویی دانشگاه بیرجند اظهار کرد: دانشجو 
عامل امنیت، توسعه و پیشرفت کشور است.

استاندار از نبود تاالر گفت وگو به عنوان یک 
خأل بزرگ در جامعه یاد کرد و گفت: همه ما 
به اصولی اعتقاد داریم و مشترکات با ارزشی 
داریم و در کنار اختالف عقیده و باورها باید 
یاد بگیریم در کنار هم بدون هتاکی و جسارت 
با هم حرف بزنیم و یک گام موثر و الگو برای 
دانشگاه  در  گفت وگو  تاالر  راه اندازی  کشور 
تعمیق  و  افزایش  بر  تأکید  ضمن  است.وی 
اظهار  دانشجویی  بخش  در  مطالبه گری 
کرد: دانشجو و محقق و پژوهشگر دانشگاهی 

هیچ حد و مرز و محدودیتی در مطالبه گری 
و عمق بخشیدن به آن در امر توسعه ندارد.
مروج الشریعه از دانشگاه بیرجند به عنوان یک 
آثار  گفت:  و  برد  نام  مطرح  و  مهم  دانشگاه 
ایفای  تاثیرگذار و  تحول به صورت عمیق و 
نقش دانشگاه در جامعه و مباحث توسعه استان 
مشاهده می  شود.استاندار گفت: حضور دانشگاه 
را در همه عرصه ها اثبات کنید و مطالبه گری 
شما دستگاه اجرایی را وادار به تحرک می کند.
سرپرست دانشگاه بیرجند نیز در این نشست 
تعامل و همبستگی تشکل های دانشجویی در 
دانشگاه بیرجند را چشمگیر دانست و مجموعه 
کرد.  توصیف  خانواده  یک  مانند  را  دانشگاه 
و   رشد  مرکز  توسعه  گفت:  خامسان  احمد 
نوآوری و ایجاد مرکز شتابدهی برای حمایت 
و هدایت طرح های دانشجویی از برنامه های 
اولویت دار  دانشگاه بیرجند است که به زودی 

تحقق می یابد.

امین جم - چهارشنبه شب جلسه زائران حج 
تمتع شهرستان بیرجند با حضور نماینده ولی 
فقیه در خراسان جنوبی در موسسه توانبخشی 
حضرت علی اکبر)ع( برگزار شد. نماینده ولی 
فقیه در استان با اشاره به این که حجاج ایرانی 
نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در سرزمین 
وحی هستند، خاطرنشان کرد: همین موضوع، 
می کند. سنگین تر  را  عزیزان  این   مسئولیت 

حجت االسالم  سیدعلیرضا عبادی با بیان این که  
جهان شرایط خاصی دارد و کفار و مسلمانان در 
بعضی ممالک دنیا با یکدیگر گالویز هستند، 
با  ایران  حجاج  که  است  الزم  کرد:  تصریح 
هوشیاری کامل پیام اسالم و انقالب را به گوش 
جهانیان برسانند و از ظرفیت های بسیار خوب 

این سفر معنوی بهترین استفاده را ببرند.

اگر حج به معنای واقعی و صحیحش 
شود  برگزار  اسالمی  جوامع  همه  در 

مسلمانان گرفتار مشکالت نمی شوند
امام جمعه بیرجند اظهار کرد: مراسم حج آنقدر 
اهمیت دارد که در روایات گوناگون مطرح شده 
که اگر فردی مستطیع شود و براساس سهل 
انگاری و بی اعتنایی وظیفه انجام حج را به جا 
نیاورد در هنگام مردن به او لقب یهودی و نصرانی 
داده می شود. وی عنوان کرد: اگر حج به معنای 
واقعی و صحیحش در همه جوامع اسالمی برگزار 
شود مسلمانان گرفتار مشکالت نمی شوند و غالبًا 
یک حرکت فیزیکی است که البته شما زائران با 
روحیه جهادی، ایمانی قوی، انقالبی و آگاهی هایی 
نماینده  می گذارید.  این عرصه  در  پا  دارید  که 
 ولی فقیه در خراسان جنوبی خطاب به زائران 
بیت ا... الحرام اظهار کرد: با زمزمه کردن اللهم 
لک لبیک بسیاری از افکاری که حالت شیطانی 
دارد را از خود دور کنید و از این فرصت پیش 
چون  باشید  داشته  را  بهره برداری  نهایت  آمده 

بیش از همه روح توحیدی است که اهمیت دارد.

 حج نماد عینی    وحدت و همدلی مسلمانان
امام جمعه بیرجند بیان کرد: فرصت های بشری 
که در طول شبانه روز در مسجد مطرح می شود 

در جامعه سطح باالتری بیان می شود. حجت 
االسالم عبادی با بیان اینکه حج نماد عینی 
وحدت و همدلی مسلمانان است، تصریح کرد: 
در حقیقت حج، بزرگترین تجمع مسلمانان و نماد 

اتحاد و انسجام آنان در جهان است. 

همه ساله 5 شب از زائران بیت ا... الحرام در 
مرکز استان برای حضور در جلسه نشست 
های معنوی رمضانیه دعوت می کنیم

مسئول  بعثه  مقام معظم رهبری در امور حج 
خراسان جنوبی  نیز عنوان کرد: همه ساله 5 

شب از زائران بیت ا... الحرام در مرکز استان برای 
حضور در جلسه نشست های معنوی رمضانیه 
دعوت می کنیم و این جلسه چهارمین شب 
 است. حجت االسالم مجتبی اوحدی   ادامه داد :
کارهای اجرایی به عهده حج و زیارت و برنامه 

بسته های  و  فرهنگی  کارهای  و  آموزش ها 
فرهنگی مربوط به بعثه مقام معظم رهبری است 
که به عهده روحانیون کاروان گذاشته شده است.   

19 کاروان از استان به حج می روند
امور حج  در  بعثه  مقام معظم رهبری  مسئول  
جاری،  سال  در  اینکه  بیان  با  جنوبی   خراسان 
از خراسان جنوبی عازم سفر  تعداد ۱9 کاروان 
معنوی حج تمتع می شوند،عنوان کرد: از این تعداد 
۱7 کاروان تشیع و دو کاروان اهل سنت است. 
تعداد  از  افزود:  اوحدی  مجتبی  حجت االسالم 

مذکور، ۱0 کاروان مربوط به شهرستان بیرجند و 7 
کاروان مربوط به سایر شهرستان های استان )سه 
کاروان از قاین،دوکاروان از فردوس ،یک کاروان 
است.وی  از  طبس(  کاروان  و یک  از سرایان 
تصریح کرد: بخش اعظمی از ده کاروانی که به 

بیرجند اختصاص دارد، زائران شهرستان ها هستند.  

مبارک  ماه  در  گذشته  سال  و  امسال 
رمضان، همه جلسات دوره های قرآن 

محالت را دعوت کردیم
رئیس موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 
نیز با بیان اینکه این موسسه در شهر بیرجند 
 به عنوان کانون توجه مردم است، عنوان کرد: 
عموم مردم در همه ی ایام سال خصوصا در 
مناسبت ها به طور ویژه تر توجه دارند. اکبری 
با اشاره به اینکه امسال و سال گذشته در ماه 

مبارک رمضان، همه جلسات دوره های قرآن 
محالت را دعوت کردیم که دوره های قرآن 
خود را در اینجا برگزار کنند، ادامه داد : همچنین 
دوسال است که جلسات آموزشی زائران بیت ا... 
الحرام با هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری در 
 اینجا برگزار می شود که سال گذشته میزبان

 5 کاروان و امسال میزبان ۱0 کاروان هستیم.

هدف از برگزاری جلسات و فراخوان ها 
این است که مردم قدر نعمت ها را بدانند و 
به ضرورت وجود چنین مراکزی پی ببرند

وی در تشریح هدف برگزاری این جلسات و 
از  بازدید  با  اوال  اظهار کرد:  فراخوان عمومی، 
بخش ها تذکری به مردم بدهیم تا قدر نعمت 
های الهی که دارند را بدانند و ثانیا با ورود به 
اینجا متوجه می شوند که خراسان جنوبی نرخ 
معلولیت یک و نیم الی دو درصد باالتر از سایر 
مناطق کشور است و نرخ سالمندی نیز باالست 
 و به اهمیت و ضرورت این مراکز در استان پی 
می برند. وی ادامه داد: در اینجا هم معلوالن 

ذهنی و هم سالمندان نگه داری می شوند.

همه کارها در توانبخشی حضرت علی 
اکبر)ع( شفاف  است

رئیس موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 
بیان کرد: این نکته را  می خواهیم به عموم مردم 
بگوییم که همه کارها در توانبخشی حضرت 
علی اکبر)ع( شفاف است و این اطمینان خاطر 
را به همشهریان عزیز می دهیم که تمام نذورات 
واقفان در محل خودش هزینه می شود. اکبری 
با بیان اینکه در هفته پایانی ماه مبارک رمضان، 
ریز مصرف زکات فطریه و کفاره سال گذشته را  
به مردم ارائه خواهیم کرد، ادامه داد: تراز مالی 
همیشه در اختیار مردم گذاشته می شود تا عموم 

مردم بدانند اینجا کار کامال شفاف است.

اساتید و دانشجویان در امر توسعه استان مشارکت فعال تری داشته باشند

حجاج ایران پیام اسالم و انقالب را به گوش جهانیان برسانند
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

۱۰۱ خانواده مددجوی درمیان
 امسال خودکفا شدند

مهر-رئیس کمیته امداد درمیان گفت: ۱0۱ خانوار از 
مددجویان شهرستان درمیان در سال 96 از طریق 
ایجاد فرصت های شغلی و کسب درآمد خودکفا و 
از چرخه حمایتی این نهاد خارج شدند. بصیری پور 
اظهار کرد: تاکنون 22 کارآفرین عرصه اشتغال در 
کمیته امداد این شهرستان شناخته شده اند. رئیس 
طرح  عمده  کرد:  خاطرنشان  درمیان  امداد  کمیته 
خدمات،  کشاورزی،  دامداری،  اجرا  حال  در  های 
قالیبافی و صنایع دستی است که در سال گذشته سه 
میلیارد و 638 میلیون تومان تسهیالت به مددجویان 

مستعد اشتغال پرداخت شده است.

سرما 33۰ میلیارد تومان به کشاورزی 
خراسان جنوبی خسارت زد

سازمان  بحران  مدیریت  و  مخاطرات  اداره  رئیس 
جهاد کشاورزی گفت: سرمازدگی در 2 سال گذشته 
استان  کشاورزی  بخش  به  تومان  میلیارد   330
خسارت زد. یزدان مهر گفت و گو با ایرنا افزود: از 
این میزان با پیگیری های مکرر ۱00 میلیارد تومان 
اعتبار به عنوان تسهیالت کم بهره از منابع مدیریت 
بحران تامین و به استان اختصاص یافت. وی بیان 
 کرد: سرمازدگی اکثر شهرستان های استان را در 
بر گرفت اما سرایان، فردوس و بشرویه بیشترین 

میزان خسارت را به خود اختصاص دادند.
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 امام کاظم علیه السالم فرمودند :
َدْعـَوةُ الّصـائِـِم تُْستَجاُب ِعنَْد اِفْطاِرهِ

دعـای شخـص روزه  دار هنگام افطار مُستجاب می  شود.
)بحار االنوار: ج 93، ص 255، ح 33( 

در  خراسان جنوبی  های  زندان  مدیرکل   - کاری  نسرین 
جنوبی  خراسان  عمد  غیر  زندانیان  گلریزان  جشن  چهاردهمین 
گفت: در استان 180 نفر زندانی جرائم غیر عمد داریم که بدهی 

آنها به 24 میلیارد تومان می رسد.
علی هاشمی با اشاره به اینکه دیه، مهریه، نفقه و بدهی های مالی 
غیر کالهبرداری، کاهش آسیب های اجتماعی از مهمترین اهداف 
ستاد دیه است، اظهار کرد: اطالع رسانی به آحاد مردم، ایجاد بارقه 
امید در زندانیان و فرصت برای بازگشت زندانی و مشارکت مردمی به 
 منظور ایجاد روحیه تعاون و گذشت در جامعه از دیگر فعالیت های

این نهاد است. 

کمک 360 نفر در خراسان جنوبي در جشن گلریزان 

هاشمی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت،  
دیه خراسان جنوبی  توسط ستاد  غیر عمد  زندانی جرائم  نفر   16
 600 و  میلیارد  یک  حدود  آنها  بدهی  افزود:  اند،  شده  معرفی 
میلیون  پرونده ها حدود 900  این  و شاکیان  بوده  تومان  میلیون 

تومان از بدهی ها را بخشیده اند.
 180 استان  در  داد:  ادامه  جنوبی  خراسان  های  زندان  کل  مدیر 

میلیارد   24 به  آنها  بدهی  که  داریم  عمد  غیر  جرائم  زندانی  نفر 
تومان می رسد.

 200 از  کمتر  که  افرادی  به  دیه  مردمی  ستاد  کرد:  اضافه  وی 
میلیون تومان بدهی دارند، کمک می کند که تعداد این افراد 139 

نفر است و بدهی آنها به بیش از 17 میلیارد تومان می رسد.
هاشمی با بیان اینکه سال گذشته 360 نفر در خراسان جنوبی در 
جشن گلریزان کمک کرده اند، خاطرنشان کرد: مبلغ 60 میلیون 
 139 و  نقدی  تومان  میلیون  گمنام،210  خیران  توسط  تومان 
کنون  تا  که  بوده  زندانیان  به  کمک  برای  تعهدات  تومان  میلیون 

90 درصد تعهدات نیز محقق شده است.

جشن گلریزان در شهرستان های استان برپا می شود

شهرستان  در  گلریزان  برگزاری جشن  به  یادآوری  هاشمی ضمن 
قاین ادامه داد: در شهرستان طبس نیز 19 خرداد و در شهرستان 
جشن  رمضان  مبارک  ماه   27 با  همزمان  خرداد   22 فردوس 
حضور  با  عمد  غیر  زندانیان  به  کمک  آوری  جمع  برای  گلریزان 

مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد: ستاد مردمی دیه فقط یکبار به زندانی کمک کرده 

و همه هدف ما آزاد کردن زندانی است و به غیر آن فکر نمی کنیم.
 139 اکنون  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  های  زندان  مدیرکل 
دارد،  وجود  جنوبی  خراسان  دیه  ستاد  در  رسیدگی  برای  پرونده 
بزهکار  نه  بدهکارند،  عمده  غیر  جرائم  زندانیان  کرد:  نشان  خاطر 
آسیب های  کاهش  عمد  غیر  جرائم  زندانیان  آزادی  از  ما  هدف  و 

اجتماعی است.

113 هزار زندانی جرائم غیرعمد در کشور آزاد شدند

معاون امور استان های ستاد دیه هم در حاشیه مراسم عنوان کرد: 
اسدا...  سید  شهید  توسط   69 سال  در  ستاد  این  تاسیس  بدو  از 
الجوردی تاکنون 113 هزار زندانی جرائم غیرعمد از زندان های 

کشور آزاد شدند.
 مهدی محمدی، با اشاره به اینکه ترویج تعاون و همکاری، کاهش 
آسیب های اجتماعی، آگاهی بخشی به مردم و مسئوالن و کاهش 
هزینه های مربوط به خانواده زندانیان از مهمترین کارهای ستاد 
زندانی،  قشر  سه  مشکالت  افزود:  است،  بوده  مدت  این  در  دیه 
نقش  خیران  که  گیرد  می  قرار  بررسی  مورد  شاکیان  و  خانواده 

اصلی را در این زمینه دارند.

رشد 37 درصدی گذشت شاکیان زندانیان جرائم غیرعمد 
در سال گذشته در کشور

اینکه در سال گذشته،  بیان  با  دیه  استان های ستاد  امور  معاون 
10 هزار و 679 زندانی جرائم غیر عمد از زندان های سراسر کشور 
است،  بوده  تومان  میلیارد   972 آنها  بدهی  مبالغ  که  شدند  آزاد 
ادامه داد: در این آزادسازی رشد 37 درصدی گذشت شاکیان را 
شاهد بودیم. وی یادآور شد: هم اکنون 12 هزار زندانی غیر عمد 
در زندان های کشور وجود دارند و از آنجایی که ستاد دیه تا بدهی 
های زیر 200 میلیون تومان را بررسی می کند، امیدواریم این آمار 

به زودی به صفر برسد.
به  نیکوکار   193 و  هزار   200 مراجعه  با  تاکنون  داد:  ادامه  وی 
ستاد مرکزی دیه کشور، 10 میلیارد و 299 میلیون تومان کمک 
برای آزادسازی زندانیان جمع آوری شده است. وی از کمک 400 
میلیون تومانی مقام معظم رهبری در سال جاری برای آزادسازی 
زندانیان غیر عمد خبر داد و  افزود: قوای سه گانه هم در این مدت 
کمک هایی داشته اند که این کمک ها به تنهایی کافی نیست و 
باید با آگاهی بخشی و اطالع رسانی به موقع از ورود این زندانیان 

به زندان پیشگیری کرد.

180 زندانی جرائم غیر عمد در زندان های خراسان جنوبی با بدهی 24 میلیارد تومانی

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی عنوان کرد:

عکس:  زهرا شریف

برگزاری جشن ها و جشنواره های متنوع درطول سال
 توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

عکس: ناصری

جواد رضایی- به مناسبت تولد امام حسن مجتبی )ع(، مراسم 
جشنی به مدت سه شب در محل ایستگاه سالمت و با حضور 
هنرمندان استانی ، توسط سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری بیرجند برگزار شد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند 
بیان کرد: به مناسبت والدت امام حسن مجتبی )ع(، در روزهای 
نهم ، دهم و یازدهم خرداد، مراسم جشنی برای همشهریان در 
مسیر جاده سالمت تدارک دیده شد که با استفاده از ظرفیت 
پسند  و  توجه  مورد  امیدواریم  و  شد  اجرا  استانی  هنرمندان 

شهروندان واقع شده باشد.
محمدرضا قالسی مود ادامه داد: به دلیل اینکه در شب های ماه 
مبارک رمضان جمعیت زیادی در مسیر جاده سالمت حضور 
انتخاب شده  برگزاری جشن  برای  مسیر  این  کنند،  پیدا می 

است. 
ایجاد  ها  شهرداری  ذاتی  وظایف  از  یکی  افزود:  مود  قالسی 
فضاهایی برای شادی و نشاط مردم است و شهرداری بیرجند 
را  شرایط  بتواند  مراسم،  گونه  این  برگزاری  با  دارد  سعی  نیز 
مهیا کند تا مردم دقایقی از مشغله های روزمره فاصله بگیرند 
و ساعاتی را با  شادی  و نشاط بگذرانند که این باعث خواهد 
شد در محل کار و در زندگی نیز بهتر و با روحیه شاداب تری 

عمل کنند.
وی همچنین با اشاره بر لزوم ایجاد شادی و نشاط در جامعه 

به صورت مداوم افزود: برای ایام سال برنامه های متنوعی در 
مناطق مختلف شهر برنامه ریزی شده و تالش می کنیم که 
این برنامه ها با استفاده از هنرمندان استانی برگزار شود ، قطعا 
شرکت پرشور شهروندان در این مراسم باعث دلگرمی هنرمندان 

و پرسنل خدوم سازمان خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند 
افزود: در حال تدارک مراسم جشنی در شب عید سعید فطر 
رسانی  اطالع  متعاقبا  آن  برگزاری  زمان  و  مکان  که  هستیم 

خواهد شد. 
و  محترم  شهردار  دیدگاه  کرد:  بیان  مود  قالسی  محمدرضا 
شورای محترم اسالمی شهر بر این است که باید افسردگی از 
جامعه رخت بربندد و مردم شاد و با نشاط باشند. در این راستا 
این  بر  شهرداری  ورزشی  و  فرهنگی،اجتماعی  سازمان  تالش 
است تا با برگزاری جشن ها و جشنواره های متعدد، شادی و 
نشاط را بیش از پیش در بین مردم احیا کند و برای این منظور 

در طول سال برنامه های متنوعی در نظر گرفته شده است.
وی همچنین از همکاری مراجع نظارتی، نیروهای انتظامی و 
پلیس محترم راهور و سازمان های عمران، آتش نشانی، سیما 
منظر و فضای سبز و روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 

در این مراسم قدردانی نمود. 
الزم به توضیح است، این جشن ها با استقبال بی نظیر شهروندان 

واقع شد و حضور خانواده ها در این مراسم چشمگیر بود.


