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اصالح  طلبان از غفلت مردم 
استفاده کردند

صفحه 2

مردم قدر رهبری را برای 
امنیت کشور بدانند

صفحه 2

انتقاد  درمورد نبود نسخه
 فارسی برجام درست است

صفحه 2

ما فقط اسم يک نظام
 اسالمي را يدک مي کشیم

صفحه 2

»ایران در غم رحلت یک ابر مرد«    

ارتحال رهبر انقالبی و خستگی  ناپذیر 
تنها  نه  اسالمی  شکوهمند  انقالب 
ایرانیان را در سوگی عمیق و باورناپذیر 
فرو برد بلکه هم اکنون با بازگشتی به 
روز واقعه می توان به روشنی مشاهده 
دولت های  و  انسان ها  تمام  که  کرد 
آزاده جهان که دل در گرو آرمان ها و 
شعارهای واالی انقالب اسالمی ایران 
و رهبر عالی قدر آن داشتند همدل با 
مردم ماتم زده ایران سوگواری کردند. . 
امام خمینی )ره( در شامگاه ۱۳ خرداد 
به  بیمارستان  در  خورشیدی   ۱۳۶۸
علت ایست قلبی در سن ۸۷ سالگی 

درگذشت ...) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4084

8  هشدار تعطیلی بخش خصوصی IT   استان 7  برداشتن ديوار پادگان فعال ممکن نیست! 7سرمايه گذاری برای ترانزيت گاز مايع به افغانستان

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم! 

از غم دوست در این میکده فریاد کشم        دادرس نیست که در هجر رخش دادکشم

داد و بی داد که در محفل ما رندی نیست  که برش شکوه برم، داد ز بیداد کشم

شادیم داد، غمم داد و جفا داد و وفا             باصفا منت آن را که به من داد کشم

عاشقم، عاشق روی تو ، نه چیز دگری           بار هجران و وصالت به دل شاد ،کشم

در غمت ای گل وحشی من، ای خسرو من   جور مجنون ببرم، تیشه فرهاد کشم

ُمردم از زندگی بی تو که با من هستی         طرفه سّری است که باید بِر استاد کشم

سال ها می گذرد، حادثه ها می آید                 انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

موسسه آموزش عالی هرمزان
اطالعیــه

تغییر در کد رشته
محل های مقطع کارشناسی ارشد

 سال تحصیلی 98 - 97 

شرح پایین صفحه

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری مهربان مرحومه مغفوره

کربالئیـه فاطمـه مهموئـی 
همسر مرحوم سید غالمحسین حسینی نژاد )آقا عینا(

جلسه ترحیمی روز دوشنبه 97/3/14  از ساعت 17 الی 18 در محل هیئت محترم 
حسینی برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 

 خانواده های : حسینی نژاد، مهموئی، خسروی، ناصری پور ، چهکندی، کیخا و و سایر بستگان

شهادت امیرالمومنین علی بن ابیطالب )ع( را تسلیت 

و بیست و دومین سالگرد رحلت

 آیت ا... آیتـی
 را با ذکر صلوات گرامی می داریم.

خانواده مرحوم آیت ا... آیتی، حوزه علمیه و کتابخانه

با آرزوی قبولی طاعات به درگاه الهی 
چهار سال است که همزمان با ایام و لیالی قدر 

 در سوگ مادر عزیزمان 

 سیده بیگم رضوی سیدانی
مهربانی ها و خاطرات خوبش را مرور می کنیم، به روح آرام گرفته 

عزیزمان فاتحه و صلواتی نثار می کنیم.
خانواده های قالیبافان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مرحـوم کاظـم ذاکـری 
جلسه  یادبودی

 سه شنبه 97/3/15 ساعت 21 در محل مسجد جامع 
خوسف )همراه با مراسم شب احیا( برگزار خواهد شد 
تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده  مرحوم ذاکری

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 
پدری مهربان و همسری دلسوز بزرگ خاندان

 مرحوم میرحسن بهنام 
)بازنشسته ژاندارمری سابق( 

جلسه یادبود و بزرگداشتی امروز يکشنبه 97/3/13 از ساعت
 5 الی 6 بعدازظهر در محل مسجد امام جعفر صادق )ع(

 )فلکه اول سجادشهر( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی 
موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان داغدار خواهد بود. 

از طرف همسر، فرزندان و سایر بستگان

جناب آقای حسینی  مدیر عامل محترم آتش نشانی
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات جناب عالی

 مدیریت و سرعت عمل شما وهمکاران تان در اطفای حریق خیابان مطهری
 را ستوده و مراتب تشکر خود را به مجموعه کارکنان سختکوش آتش نشانی اعالم 

و برای شما در این ماه عظیم آرزوی توفیق دارم.

کریـم پور

به مناسبت چهلمین روز 
درگذشت خادم الحسین )ع( پدر و برادر عزیزمان روانشاد 

کربالیی محمد حسین ظهوری
)بازنشسته آموزش و پرورش(

جلسه یادبودی روز پنجشنبه 97/3/17 )مصادف با 22 ماه 
مبارک رمضان( از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در محل هیئت 
 محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد

حضور سروران معظم در این جلسه موجب تسلی، تشکر 
و امتنان خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های ظهوری و سایر بستگان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای -  نوبت اول
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 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 1397/03/21 به سامـانه تدارکـات 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. 

محل پروژه
اجرا

مدت نوع پیمانرشتهموضوع
پیمان

برآورد براساس 
فهارس بها 1397 

)ريال(

تضمین  
ارجاع

 کار )ريال(

تاريخ تحويل و 
بارگذاری اسناد 

در سامانه تدارکات

شماره فراخوانتاريخ بازگشايی

تکمیل خوابگاه 
دبیرستان شبانه 
روزی بحر العلوم 

)دوره دوم 
متوسطه نظری(

خوابگاه نهبندان
نیمه تمام 

موجود

ساختمان 
و ابنیه

سرجمع به شماره 
 96/1299188

مورخ
1396/5/4 

حداکثر ساعت 912/334/567/866617/000/000 ماه
14/30

1397/03/30

ساعت 10 صبح 
1397/3/31

200973748000018

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 یا 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 تحويل 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 تجهیز مدارس خراسان جنوبی

مراسم لیالی قدر
مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد حضرت محمدرسول ا... )ص(

طبق سنوات گذشته مراسم جزء خوانی قرآن ، سخنرانی،
 قرآن بر سرگذاشتن و قرائت جوشن کبیر را برگزار می کند.

شروع مراسم: ساعت 21  
سخنرانان : شب نوزدهم: حجت االسالم نخعی پور

شب بیست و یکم: حجت االسالم زاهدی اصل
شب بیست و سوم: حجت االسالم عالمی)قم(
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هيچ ايراني منعي براي ورود به کشور ندارد

حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه گفت: هر کسی که ایرانی هست و بازیگر و هنرمند فرقی نمی کند، می تواند به 
داخل کشور بیاید و هیچ ایرانی منعی برای ورود به کشور ندارد و هر کسی که باشد. ولی اگر احیانا مرتکب جرمی شد و جرمش قابل گذشت نباشد 
و شاکی خصوصی هم داشته باشد، باید پاسخگو باشد ولی به طور کل هیچ کس ممنوع الورود نیست.

 »ایران در غم رحلت 
یک ابر مرد«    
* امین جم

در  )ره(  خمینی  امام   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

شامگاه ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ خورشیدی در بیمارستان 
به علت ایست قلبی در سن ۸۷ سالگی درگذشت. 
اسالمی  جمهوری  رهبر  نخستین  رحلت  خبر 
از رادیو اعالم شد  ایران صبح ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ 
و پس از یک مراسم وداع در مصالی تهران در 
۱۶ خرداد در نزدیکی بهشت زهرا به خاک سپرده 
شد. جمعیت شرکت کننده در مراسم خاکسپاری 
تا ۱۰ میلیون نفر برآورد شد که بزرگترین تشییع 
جنازه دنیا لقب گرفته است. بسیاری از ناظران و 
از وفات نخستین  انتظار داشتند پس  تحلیلگران 
و  هرج  دچار  کشور  اسالمی  جمهوری  رهبر 
همایون  نشد؛  محقق  که  انتظاری  شود،  مرج 
برای  را  دلیل  دو  ایرانیان،   کتاب  در  کاتوزیان 
این امر برمی شمرد؛ یک اینکه حکومت آن طور 
که تصور می شد یک نفره نبود و دو این که بر 
اساس آنچه در مراسم تشییع و تدفین امام دیده  
می شد، نظام هنوز پایگاه گسترده مردمی داشت. 
گسترده  حضور  به  اشاره  با  تایمز«  »فایننشال 
انقالب  بنیانگذار  پیکر  تشییع  در  ایران  مردم 
همه  نوشت:  آن ها  سوگواری  نحوه  و  اسالمی 
درگذشت  با  که  می کردند  پیش بینی  که  کسانی 
انقالب  و خصوصیات  سیاست ها  خمینی  آیت ا... 
دیدن  با  باید  تغییر کند،  ناگهان  ایران  اسالمی 
جمعیت  از  خروشان  و  پرهیجان  صحنه های 
همه  خمینی  آیت ا...  پیکر  تشییع کننده  میلیونی 

امیدهای خود را بر باد رفته دیده باشند. 
پیام  نیز  ها  رسانه  و  مختلف  های  سران کشور 
گوناگونی  مطالب  و  ارسال  زیادی  تسلیت  های 
»تایمز«  روزنامه  کردند.  منتشر  باره  این  در 
امام  رحلت  مناسبت  به  گزارشی  در  انگلیس 
رهبر  مردمی  شخصیت  به  اشاره  با  خمینی)زه( 
ایرانی  توده های  عاطفی  رابطه  و  انقالب  کبیر 
که  بود  مردی  خمینی  آیت ا...  نوشت:  ایشان  با 
مسحور  خود  جادویی  کالم  با  را  عادی  مردم 
می کرد، رهبر ایران به زبان مردم عادی سخن 
اعتماد  محروم  و  فقیر  طبقات  به  و  می گفت 
را  آن ها  احساس  این  که  می بخشید  نفس  به 
که  هرکسی  انقالب  جریان  در  تا  ساخت  قادر 
بردارند.  راه  از سر  کنند  ایستادگی  برابرشان  در 
»ایندیپندنت« یکی دیگر از رسانه های خارجی 
نیز نوشت: کمتر دیده شده که تغییر مسیر تاریخ 
به عهده یک مرد، آنهم دست تنها گذاشته شود، 
این همان کاری بود که آیت ا... خمینی از عهده 

آن برآمد. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( او یک نظریه پرداز برجسته سیاسی 

را در مورد یک  اندیشه خود  بود که موفق شد 
در  باید  می رسید  نظر  به  که  اسالمی  حکومت 
عرض 2 - ۳ قرن تحقق یابد به دست خویش 
پر  مطبوعات  رساند.  ثمر  به  کوتاه  مدتی  در  و 
تیراژ ژاپن در صفحات اول خود مطالب مفصلی 
در مورد بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی منتشر 
“ژاپن  نمودند.  تجلیل  ایشان  مقام  از  و  کردند 
ابر  یک  “رحلت  عنوان  با  ای  مقاله  در  تایمز” 
دنیای  که  خواند  شخصی  را  خمینی  امام  مرد” 
را  ابرقدرت  دو  هر  و  درآورد  لرزه  به  را  اسالم 
آرمانها  و  امام خمینی هـدفها  طلبید.  مبارزه  به 
 و هـر آنچه را که مـی بایــست ابـالغ کنـد ،
را  تـمام هستیـش  نیز  در عمـل  و  بـود  گفته   
بـرای تحقق هـمان هـدفها بـکار گرفته بـود. 
 ۱۳۶۸ سـال  خـرداد  نیمه  آستـانه  در  اینک 
خـود را آماده مالقات عزیزی می کرد که تمام 
عمرش را برای جلب رضای او صرف کرده بـود 
هیچ  مـقابل  در   ، او  بـرابـر  در  جز  قامتش  و 
او  برای  جز  چشـمانش  و   ، نشده  خـم  قدرتی 
گریه نکرده بـود. سروده های عارفانه اش همه 
حاکی از درد فـراق و بیان عطـش لحظه وصال 
لحظه شکـوهمنـد  ایـن  اینک  و  بـود.  محبوب 
بـرای  ناپذیر  تحمل  و  جانــکاه  و  او،  بـرای 
در  خـود  او  رسید.  مـی  فـرا  پیروانـش، 
و  آرام  دلی  با  است:  نـوشـته  اش  وصیتنامه 
امیدوار  و ضمیری  روحی شاد  و  قلبـی مطمئن 
برادران  و  خـواهران  خدمت  از  خدا  فضل  به 
می  سفر  ابــدی  جایگاه  سـوی  به  و  مرخص 
کنـم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از 
خدای رحمن و رحیـم می خـواهـم که عذرم را 
در کوتاهی خدمت و قصـور و تقصیر بپذیـرد و 
از مـلت امـیدوارم که عذرم را در کـوتاهی ها 
و قصـور و تقصیـرها بـپذیـرنـد و بـا قــدرت 
و تصمیـم و اراده بــه پیش بروند. شگفت آنکه 
چنـد  که  غزلیاتـش  از  یکـی  در  خمینـی  امام 
سال قبل از رحلت سروده است اشکارا از انتظار 
خردادی  نیمه  گوید   می  خرداد  نیمه  در  فرج 
او  با فریاد  اغاز پر شور ترین قیام قرن  که هم 
بود وهم پایان یک عمر مبارزه او برای نابودی 

استکبار در پهنه جهان. 
»ُمردم از زندگی بی تو که با من هستی
طرفه سّری است که باید بِر استاد کشم

سال ها می گذرد ، حادثه ها می آید
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم«

سرمقاله

انتقاد درمورد نبود نسخه فارسی برجام درست است

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، نبود 
نسخه ترجمه شده فارسی برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( را یکی از مهمترین ضعف های این معاهده 
دانست و گفت: انتقادی که عضو هیئت عالی نظارت 
بر برجام در این خصوص اظهار کردند کاماًل انتقادی 
درست است چرا که برجام یک توافق نامه چند جانبه است که یک سوی 
آن ایران بوده است بنابراین الزم بود که نسخه صریح فارسی آن هم تدوین 

می شد تا دچار سوء برداشت و سوء تفسیر ها از نسخه انگلیسی آن نشویم.

اصالح طلبان از غفلت مردم استفاده کردند

عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی گفت: نیروهایی که جریان اصالح طلبان 
به مجلس گسیل داشت نه تنها مایه فخر این جریان نیست بلکه مایه تنزل 
شان و منزلت سیاسی آن ها نیز شده است. به نظر من این پیام شفافی است 
که باید دریافت کنند. این جریان یک سری افرادی را به مجلس فرستاد که 
منزلت آن ها نازل تر از حضور در مجلس است منتها از غفلت و بی اطالعی 
مردم استفاده کرده و این ها را به مجلس فرستادند. طبیعتا این مساله بازتابی 
خواهد داشت. انتخابات اخیر بازتاب همین موضوع در خود مجلس بود و 

نشان داد که اعمال و رفتار این ها حداقل برای مجلسی ها روشن است.

کشور دچار برجام زدگی شده است

غرضی، وزیر اسبق نفت گفت: کشور ما دچار برجام 
زدگی شده و برای رها شدن از این مساله باید در 
اقتصاد با برنامه ریزی پیش برویم و دولت به اندازه 
درآمد خود هزینه کند و بدهی های خود را به مردم 
در قالب چاپ اسکناس پرداخت نکند بلکه بعد از 
تثبیت درآمد خود بدهی مردم را بپردازد. حقوق کارمندانی که با دالر ۳ هزار 
تومانی پرداخت می شد ، با دالر ۶ هزار تومانی پرداخت می شود. چقدر باید 

دولت ها چشم شان را روی اوضاع زندگی مردم ببندند.

رسانه های بیگانه مسائل داخلی  را وارونه نشان می دهند

خضری عضو کمیسیون اجتماعی با تأکید بر اینکه این کامیون داران معترض 
سیاسی نیستند، تصریح کرد: این افراد صرفا برای حل مشکالت صنفی و 
معیشتی خود اعتصاب کرده اند و خواستار حل این مسائل هستند. متأسفانه 
در چنین مواقعی رسانه های خارجی به دنبال آن هستند که مسائل داخلی ما 
را وارونه و آن طور که خودشان می خواهند، جلوه دهند. خضری با بیان اینکه 
مطالبات کامیون داران کامال به حق است و مسئوالن ذیربط باید به خواسته های 
آنان توجه کنند، خاطرنشان کرد: رانندگان نیازمند حمایت دولت هستند و باید 

مطالبات آنان را مورد بررسی دقیق قرار داده و حل کنند.

احمدی نژاد فردی نیست که ساکت بنشیند 

ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی گفت:  احمدی 
نژاد فردی نیست که ساکت بنشیند، در کنجی برود و 
سال ها انتظار بکشد تا بعد ببیند چه زمانی می تواند به 
صحنه بیاید. مانند آنچه در سال های ۷۰ رخ داد و جناح 
چپ کامال از صحنه سیاسی کشور کنار کشید و حتی 
فعالیت های تشکیالت خود را منحل کرد و وقتی در سال های ۷5 و ۷۶ دید 
آهسته و آهسته فضای اجتماعی دوباره دارد مساعد می شود فعالیت سیاسی را از 

سر گرفت. اما آقای احمدی نژاد چنین رویکردی را دنبال نمی کند.

مردم قدر رهبری را برای امنیت کشور بدانند

نبویان معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب گفت: در ایران بسیج 
است، در عراق حشد الشعبی تشکیل داده شده است، در سوریه دفاع وطنی، 
در افغانستان تیپ فاطمیون و در پاکستان تیپ زینبیون است. این ها یعنی 
امنیت ایران. ملت ایران باید بداند که این ها برای امنیت تشکیل شده است. 
چرا موشک های آمریکا به ایران برخورد نمی کند؟ چرا اسرائیل، ایران را 
نمی زند؟ به دلیل اینکه در همه این کشورها بسیج داریم و این ها همه مدافع 
انقالب و ایران هستند. مردم عزیز ایران باید قدر آقا را بدانیم، باید قدر امنیتی 
که برای ما ایجاد کرده است را بدانیم؛ چرا این موشک ها در سر ما نمی خورد.

هاشمی  آیت ا...  برادر  محمدهاشمی 
مذهبی  احساس  گفت:  رفسنجانی 
در جامعه ما بسیار باالست. نمونه آن 
بینید که تمام کشور  در محرم می 

ها  و همه جریان  است  پوش  سیاه 
وگرایش ها به دنبال عزاداری هستند 
و یا در اعیاد شاهد رفتاری همه گیر 
در جامعه هستیم. این نوع رفتار دارای 

عمق نیست و صرفا احساس است.
 سطح دانش مذهبی ما بسیار پایین تر

از استانداردهای یک جامعه اسالمی 
است. ما فقط اسم یک نظام اسالمی 

را یدک می کشیم اما عملکرد ما در 
بعد مردمی و در بعد مسئوالن فاصله 
بسیاری با ارزش های اسالمی دارد. 
جامعه باید با علم خود حرکت کند و 

آن چیزی که جامعه را ایمن می کند 
علم و شناخت افراد آن جامعه است. 
وی ادامه داد: در دوران رقابت انتخاباتی 
برخی صحبت ها و آزادی هایی وجود 
دارد، اما نباید حرفایی زده شود که به 
اصل نظام ضربه بزند و وجهه آن را 
خدشه دار کند. نوع مناظره هایی که 
تلویزیون در دوران انتخابات برگزار می 
کند، عمال ضد نظام است و هیچ گونه 
مولفه حمایتی از نظام ندارد. بسیاری از 
 خارج نشین ها نیز وقتی این مناظره ها

فرصت  از  بالفاصله  انجام می شد، 
استفاده می کردند و مصاحبه انجام می 
دادند و به مردم می گفتند »ما که از 
اول به شما گفتیم این ها چه پلیدهایی 
هستند و شما باور نکردید، امروز ببینید 
که خودشان در رسانه ملی خودشان 
چگونه دست یکدیگر را رو می کنند.«

علیرضا علوی تبار، فعال سیاسی گفت: 
سازمان مجاهدین خلق یا بخش هایي 
از سلطنت طلب ها که هیچ نوع اصالح 
نمي دانستند،  امکان پذیر  نظام  در  را 
هر دو در ارتباط با نیروهاي خارجي 
هستند. مجاهدین خلق و کساني که 
مثل  مي دادند؛  مشروطه طلبي  شعار 
گروه هاي طرفدار بختیار در تمام طول 
جنگ ایران و عراق با حکومت بعث 
همکاري مي کردند. آنها هم امکانات 
مشورت  هم  و  مي گرفتند  مادي 
مي دادند. اپوزیسیون برانداز به این معنا 
همیشه در پیوند با خارجي ها تعریف 
مي شدند. اخیرا هم که دشمني آمریکا 
و اسرائیل با ایران زیاد شده، همکاري 
این  از  کشورهایي  با  گروه ها  این 
دست افزایش پیدا کرده است. ابایي 
هم ندارند که بگویند از آنها کمک 

مي گیرند. نباید فراموش کرد که کند 
شدن اصالحات و اینکه جناح راست 
رادیکال توانسته به بخشي از جامعه 
اثبات کند که از طریق مسالمت آمیز 

نمي توان در ایران کاري کرد، به تقویت 
این موضع منجر شده است. مردم به 
نفر  آخرین  عنوان  به  جنتي  آقاي 
خبرگان راي مي دهند اما ایشان رئیس 

مجلس خبرگان مي شود. کساني که 
راي نمي آورند، به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام راه پیدا مي کنند. داخل 
دائم  که  دارد  وجود  نیرویي  کشور 

به ما گوشزد مي کند که نمي توانید 
مسالمت آمیز  روش هاي  طریق  از 
تایید  نوعي  این  کنید.  ایجاد  تغییر 
عملي موضع اپوزیسیون برانداز است.

ما فقط اسم يک نظام اسالمي را يدک مي کشیم، اما عملکرد 
مسئوالن فاصله بسیاري با ارزش هاي اسالمي دارد 

انتخاب آيت ا... جنتی به رياست خبرگان، اين پیام را می دهد 
که نظام، اصالحات را نمی پذيرد

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسيجی خراسان جنوبی

 به شماره ثبت 312 و شناسه ملی 10360013028  تاریخ انتشار: 1397/3/13 
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی 
ساعت 17/30 روز دوشنبه تاریخ 1397/3/28 در محل مسجد باقرالعلوم )ع( واقع در خیابان 
پاسداران بعد از پاسداران 11 خیابان شهید فالحی برگزار می شود. لذا از کلیه اعضا دعوت می شود 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخص 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  رأی و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. همراه داشتن 
دفترچه عضویت جهت ورود به جلسه مجمع الزامی می باشد. ضمنا کپی شناسنامه و کارت ملی 

خود را همراه داشته باشید.
دستور جلسه :

 1- طرح و تصویب صورت های مالی سال 96 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت 
2- تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالي 1397 3- تعیین مبلغی بابت استرداد 
سهام اعضای مستعفی 4-تفویض اختیار به هیئت مدیره برای اخذ تسهیالت از منابع بانکی در صورت 
نیاز ۵- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 6- تعیین خط مشی آتی شرکت
هيئت مديره شرکت 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
 شرکت تعاونی مسکن مهر عدالت گستران استانداری خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه تعاونی مسکن مهر عدالت گستران استانداری خراسان جنوبی 
راس ساعت 6/30  بعداز ظهر روز چهارشنبه مورخ 97/3/30 در محل سالن ذوالفقار سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی واقع در خیابان 22 بهمن )پشت دیوار یخی( برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می 
شود جهت اتخاذ تصمیم پیرامون موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند، ضمنا چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همراه با نماینده تام االختیار خود در روزهای 
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 به دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان امامت 4۵ جنب 
 آژانس مسعود مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید ،

 حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی 
منتهی به 29 اسفند سال های 94،93،92 ، 9۵ و 96 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی در سال 
97 4- تغییرات اعضا و سرمایه ۵- تعیین تکلیف پروژه تجاری سپیده با نظر و رای اعضای مشارکتی 
6- تعیین حق الزحمه بازرس 7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال 

8- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 9- تعیین خط مشی آتی شرکت

 هيئت مديره تعاونی مسکن  مهر عدالت گستران خراسان جنوبی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای رضا شاهین به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از 
این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالک 13۵2 فرعی از شماره 272 اصلی واقع در بخش 

2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل 
شماره دفتر امالک الکترونیکی 139۵20308001010471 به نام آقای رضا شاهین ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند 
رسمی شماره 13006۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره 16 بیرجند در رهن بانک مسکن می باشد و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد 
علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند 

واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد. 
علی فضلی - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان بيرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت سوم(
شرکت تعاونی مسکن مهر عدالت گستران استانداری خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده تعاونی مسکن مهر عدالت گستران استانداری خراسان جنوبی راس 
ساعت ۵/30 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 97/3/30 در محل سالن ذوالفقار سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی واقع در خیابان 22 بهمن ) پشت دیوار یخی ( برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می 
شود جهت اتخاذ تصمیم پیرامون موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همراه با نماینده تام االختیار خود در روزهای 
شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 به دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان امامت 4۵ 
جنب آژانس مسعود مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. 

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه :

  1- طرح و تصویب اساسنامه جدید 2- اصالح ماده ۵ اساسنامه )تمدید مدت فعالیت تعاونی(
 3- اصالح ماده 6 اساسنامه )تغییر آدرس(

 هيئت مديره تعاونی مسکن مهر عدالت گستران خراسان جنوبی

آگهی ابالغ اجرائیه )سند رهنی(

بدین وسیله به آقایان سید محمد مهدی نوربخش فرزند سید حمزه به شناسنامه 47 با کد ملی  06۵1668387 و 
امیر سید محمد نوربخش فرزند سید حمزه به شناسنامه ۵11 با کد ملی 06۵1760941 و سید محمود نوربخش 

فرزند سید حمزه به شماره شناسنامه 240 با کد ملی 06۵1649412 و خانم فاطمه کبری بیک زاده فرزند غالمرضا به شماره 
شناسنامه 69 و کد ملی 06۵1۵72071 ورثه مرحوم سید حمزه نوربخش به عنوان ورثه احدی از راهنین همگی به نشانی مورث 
بدین شرح: بیرجند، مدرس 32 پالک ۵8 ابالغ می شود که بانک ملی شعبه میدان امام خمینی )ره( بیرجند به استناد سند رهنی 
شماره 93862 -  1388/10/02 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 بیرجند جهت وصول مبلغ 7/040/112/000 ریال 
طلب خویش به شرح: مبلغ ۵/483/417/02۵  ریال اصل و مبلغ 1/0۵2/826/430 ریال سود و مبلغ ۵03/868/۵4۵  ریال خسارات 
تاخیر تا روز درخواست 92/08/09  به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول موضوع بدهی شرکت سفال نیلوی شرق )سهامی خاص( 
از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه شرکت مدیون و راهنین را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9300018 
 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه بر طبق گزارش مورخ 1393/2/2۵ مامور اجرا ،

 امکان ابالغ واقعی مفاد اجرائیه به شما در آدرس مذکور میسر نبوده و بستانکار نیز آدرس دقیقی از شما معرفی ننموده است، لذا بنا 
به تقاضای متعهدله و بر طبق مواد 18 و 19 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی 
می شود و مستفاد از ماده 18 مذکور عملیات اجرایی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب است علیه 
شما ادامه خواهد یافت و چنانچه ظرف مهلت مذکور نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی 

با تقاضای بستانکار ارزیابی و از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفای خواهد شد .

غالمرضا دادی -  رئيس اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند

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 

غذای آماده برادران خزيمه )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

پارکينگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسيون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتيو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسيان سقف مرکز خانه های پيش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشيه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

نانوايـی )منتظـری 17( ويژه ماه مبارک رمضان با انواع نان 
لواش، تافتون، نان خشک آب گوشتی و کماچ بیرجندی

کلیه سفارشات برای مغازه ها و مساجد
 برای افطاری پذیرفته می شود 

همه روزه داير می باشد

 ساعت کار 9 صبح الی 11 شب )يکسره(  با مديريت جديد - 09391200249



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

3
یکشنبه * 13 خرداد  1397* شماره 4084

تشییع پدر شهید غالمحسن غالمحسینی
صدا و سیما- حاج رضا غالمحسینی به فرزند شهیدش پیوست. مرحوم حاج رضا غالمحسینی پس از 
35 سال دوری از فرزندش در سن 90 سالگی بر اثر بیماری قلبی  درگذشت. وی روز گذشته در جمع مردم 
سالم بهتر بود شهرداری بجای تعویض بلوکه های شهر حاجی آباد تشییع و سپس در زادگاهش روستای بمرود در کنار  فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

خیابان بهشتی این خیابان پرتردد را آسفالت می کرد
915... 656
در  مسوولین  تاکید  سالم  استاندار.با  آقای  جناب 
خصوص ارائه خدمت به مردم را در قالب بخشنامه 
و  خدمات  کردن  الکترونیکی  جمله  از  زیاد  های 
واگذاری آن به دفاتر پیشخوان برای سهولت کار و 
همچنین میز خدمت که با امضای شخص رئیس 
جمهور صادر شده را می بینیم با نهایت تاسف باید 
عرض کنم روز پنجشنبه استعالمی از اداره منابع 
روستایی  ملک  سند  تنظیم  برای  بیرجند  طبیعی 
از  گفتند  کردم  مراجعه  طبیعی  منابع  به  داشتم 
پیشخوان  به  کنید  اقدام  پیشخوان  دفاتر  طریق 
منابع  از  را  ملک  دی  سی  گفتند  کردم  مراجعه 
طبیعی بگیرید سی دی را تحویل دادم پنجاه هزار 
تومان گرفتند گفتند سه چهار روز طول میکشه که 
بررسی می  بعد  برسه  منابع طبیعی  به  نامه شما 
کنیم جواب میدیم فقط بدانید اینکار قبال نه هزینه 
داشت ونه اینقدر زمان نیاز داشت .فلسفه این نوع 
دچار  را  مردم  خدا  رو  چیست؟شما  خدمت  ارائه 

چالش و متحمل هزینه نکنید.
ارسالی به سروش آوا
سمن  تحقیقاتی  علمی  موسسه  از  خواستم  می 
علم کویر تشکر کنم بابت زحماتشون در برپایی 

نمایشگاه پیاده راه جوان.
915... 939
سالم  خدمت اوای عریز لطفا پیام ما را به گوش 
مسئولین صدا و سیمای استان برسانید شبکه استانی 
در روستای شیرگ زهان قطع می باشد لطفا بررسی  

نمایند سپاس
915... 840
آقای دادستان سالم ؛ اخیرا ورود شما به مسائل 
جای  برایم  و  ام  ه  دید  را  استان  در  مهمی 
خوسحالیست که چنین شخصیتی مردم داری در 
مسند قضاوت امور استان و به عنوان مدعی العموم 
خدمت می کند . خواستم بگویم چند روز پیش به 
یک فروشگاه زنجیره ای مراجعه کردم که برنج 
از دوستان و آشنایانم که به  بخرم برای تعدادی 
من سپرده بودند وقتی بیش از 2 کیسه برداشتم 
فرشنده جلویم را گرفت و گفت اجازه خرید بیش 
از 20 کیلو را نداری  من در آن لحظه با خودم فکر 
کردم که نکند قرار است قحطی یا گرانی جدیدی 
بیاید که آقای فروشنده فکر کرده است من می 
خواهم برنج احتکار کنم به ذهنم رسید که برخی 
القا  اتفاقات و تصمیمات ناخواسته به ذهن مردم 
می کند که جامعه دچار مشکل است و خودتان 
می دانید که احساس ناامنی چه در حوزه اقتصادی 
و چه در سایر حوزه ها از خود نا امنی خطرناکتر 
است . از شما به عنوان مدعی العموم خواهش می 
کنم در برخی مسائل که بخشی هایی از جامعه این 
حس نارضایتی ، نا امنی و مشکالت را در جامعه 
القا می کنند ورود پیدا کرده و برخورد الزم صورت 
با  دیدار  انقالب درد  به خواسته رهبر  بنا  تا  گیرد 

دانشجویان جامعه در آرامش خود باقی بماند
ارسالی به سروش آوا
سازمان اتوبوسرانی خرید اتوبوس های نو به کجا 
رسید؟؟ تا کی ما  باید  اتوبوس های فرسوده سوار 

شویم؟  لطفا  جواب  بدین.
910...250
سالم قابل توجه شواری ترافیک استان و خصوصا 
شهرداری بیرجند با نهایت تاسف بایستی خدمت 
شما عرض شود که در خصوص ترافیک خیابان 
فهمیده 15 براساس مستندات و پیگیری دیرینه 
را  مکان  این  ترافیکی  مشکل  نیستید  قادر  شما 
برطرف نمایید لطفا از کارشناسان شورای ترافیک 
وشهرداری استان تهران درخواست نمایید تا در 
محل حاضر و گره کور ترافیکی را برطرف نمایند 
915...500
سالم. آوای عزیر همانطور که پیگیر درختان کاج 
خشک شده پادگان بودید درختان دانشگاه شوکت 
آباد هم دارد از بین می رود در خیابان عفاری هم 
مسئول  شده  خشک  کامال  برق  کارخانه  درختان 

کیست پیگیری نمایید
915...723
خیلی کار سختیه براتون که ورودی خیابان سپیده رو 

چندین ساله رها کردین؟؟
914...030
از راهنمایی و رانندگی خواهمشند است  با سالم. 
لطفا با توجه به اینکه در حال حاضر عریض کردن 
خیابانهای بیرجند مقدور نمی باشد نسبت به یکطرفه 

کردن برخی از مسیرهای پرترافیک اقدام فرمایند.
933...653
ما با ساختن سرعتگیر های استاندارد از جنس آسفالت 
مخالف نیستیم. به هر حال راننده ای که حفظ جان 
افراد برایش مهم نیست و با سرعت غیرمجاز حرکت 
می کند با خرابی ماشینش تاوان کوچکی از خطای 
بزرگش را باید بدهد.دوربین های کنترل ترافیک هم 
خیلی کم هستند که باعث شده گاها بعضی جسارت 

پیدا کنند و چراغ قرمز را هم رد کنند.
910...673
حضرت  بیمارستان  مسئوالن  به  لطفا  سالم. 
در  شود  یادآوری  اداری  سایت  در  )ع(  ابوالفضل 
ساعت مالقات که هجوم مالقات کنندگان پشت 
درب آسانسور نفربر موجبات ازدحام و نا آرامی می 
شود کفر خدا نمی شود از 2 تا آسانسور تخت بر که 

در این ساعات بالاستفاده است هم استفاده شود.
933...653
سالم آوا.کار طراحی المانها به کجا رسیده لطفا با 
سلیقه و عالی کار کنید تا خاطرات برخی المانهای 

بد نوروزی فراموش شود. 
ارسالی به سروش آوا

جوابیه اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان خراسان جنوبی

صفحه  گزارش  خصوص  در  احترام،  و  سالم  با 
چهار آن روزنامه وزین به تاریخ 10 خرداد 1397 
با عنوان »یک روز در محله کاظمیه بیرجند« در 
بخشی از گزارش با سوتیتر »محله مستضعفان، دور 
از نگاه مسئوالن!« از زبان یکی از شهروندان آمده 
است: »حتی یک کتابخانه نداریم که با آن سرگرم 
شویم.« به استحضار می رساند: »کتابخانه عمومی 
منطقه  در   1387 سال  در  پور«  کریم  محمدتقی 
کاظمیه بیرجند، کاظمیه 17 تأسیس شده و همه 
روزه در حال خدمت رسانی به ساکنان محترم محله 
کاظمیه بیرجند می باشد. خواهشمند است نسبت به 
اصالح گزارش و درج جوابیه فوق در شماره آتی 

روزنامه آوای خراسان جنوبی، اقدام فرمایید.

جوابیه  معاونت اجتماعی فرماندهی 
نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی

با سالم و احترام، در پاسخ به انتقاد شهروند در  مورخ 
97/3/2 و 97/3/10 در سرمقاله به قلم مهرآیین 
به  بررسی های  با  احترام گردشگر،  با موضوعیت 
عمل آمده مشخص گردید در پی تماس تعدادی 
از شهروندان مبنی بر اینکه چند جوان در خیابان 
اقدام به  با توجه به ماه مبارک رمضان  جمهوری 
راستا  همین  در  که  نمایند  می  دخانیات  استعمال 
بالفاصله مأموران به محل اعزام و با بررسی موضوع 
دریافتند که تعدادی جوان در حدود 20 نفر مشغول 
پیاده روی و برخی از آنان در حال استعمال سیگار 
شهروندان  اعتراض  باعث  امر  این  که  باشند  می 
حاضر در محل گردید که در همین راستا مأمورین بنا 
به وظیفه قانونی و شرعی و با آرامش کامل به آنان 
مراجعه و اعالم می نمایند تا از استعمال دخانیات با 
توجه به ماه مبارک رمضان خودداری نمایند که با 
توجه به اینکه نامبردگان توریست و به زبان انگلیسی  
و  مترجم  شخص  به  موارد  نمودند  می  صحبت 
راهنمای آنان تفهیم شد که بالفاصله سیگارهای 
خود را خاموش و ضمن عذرخواهی محل را ترک 
کردند که در ادامه یکی از شهروندان با عجله خود 
را در محل حاضر و با لحن زشت و زننده و همراه 
باتوهین و فریاد در ماموریت پلیس دخالت می نماید 
که مأمورین قصد صورتجلسه اعمال ارتکابی وی را 
داشتند که با اصرار  و میانجیگری خانواده فرد مورد 
نظر، ابتدای امر از تنظیم صورتجلسه منصرف می 
گردند که در تعاقب امر فرد مورد نظر با بیان مطالبی 
واهی اقدام به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی 
روزنامه  در  نامبرده  اظهارات  نماید.  می  ناجا  علیه 
مذکور کذب محض می باشد و حق پیگیری حقوقی 

موضوع برای ناجا محفوظ خواهد بود.

سالم . ریاست محترم شورای شهر جمعی از اهالی 
از  ذیل  موارد  اجرای  و  پیگیری  متقاضی  سراب 
جنابعالی و سایر همکاران که به عنوان نماینده مردم 
هستند:  دارید،  خدمت  افتخار  اسالمی  شورای  در 
را  شهر  از  قسمت  این  اهالی  مسکونی  1-منازل 
ایمنی الزم برخوردار نیست و به عبارتی جزء بافت 
فرسوده محسوب می شود که نیاز به بازسازی دارد 
و از آنجا که اداره راه و شهرسازی مدعی این امالک 
است. مردم توانایی خرید آن را نداشته و در این منازل 
فرسوده زندگی می کنند و در این راستا از جنابعالی 
خواهشمندیم که به عنوان نماینده مردم و درد اشنای 
اقشار ضعیف جامعه جهت رفع مشکل فوق و سنددار 
شدن این امالک بدون هیچ گونه هزینه مالی اقدام 
نمایید و همان طور که مستحضر هستید منشور 
حقوقی شهروندی که توسط ریاست محترم جمهوری 
ابالغ گردیده است ذی نفع جهت حل مشکل می 
باشد.2 - درخواست میدان ورودی سپیده )سراب( تا 
اطالع ثانویه تا از تصادفات و حادثه های خطرناک 
به همراه  ایجاد یک فضای سبز   - کاسته شود.3 
پارک برای گذران اوقات فراغت، الزم به ذکر است 
زمین حاشیه بلوار پیامبر اعظم)ص( )حاشیه پل هوایی 
سراب( که توسط راه و شهرسازی به شهرداری واگذار 
گردیده که تاکنون هیچ اقدامی از طرف این سازمان 
صورت نگرفته است.4 -برخی از خیابان های سراب 
از جمله سراب 2 تا انتهای سراب 14 و سپیده 20 ، 

باقران 5 کوچه فرعی نیاز به آسفالت دارد.
ارسالی از یک شهروند
باسالم . خدا قوت روستای مهدیه از توابع خوسف 
متاسفانه در این ماه مبارک  قحطی آب شده و مردم 
متاسفانه نمی توانند در این هوای گرم حتی از کولر 

استفاده کنند مسئوالن به فریاد مردم برسید لطفا
938... 786
سالم آوا. لطفا به متولیان برپا کننده مراسم در پارک 
ها برسانید بگذارید پارک ها محلی برای آسایش مردم 
باقی بماند و هر گونه سخنرانی و جشن در سالن های 

مخصوص به خود برگزار گردد.
915... 374
سالم.این مسئوالن روستای  ... چرا فکری به حال 
تعفنش  بوی  دارند؟؟؟  برنمی  زباله  سطالی  این 
دنیارو برداشته چند سال شده نشستند سطالی زباله 
رو؟ یکی جواب مارو بده خواهشا. مرکز بهداشت 
هم که اصالپیگیر نیست القل مسئوالن به فکر 

ما باشند ما چه گناهی کردیم آخه.
915... 775

افزایش قیمت برخی از کاالهای اساسی در ماه ضیافت 
الهی، موجب نارضایتی هایی از سوی شهروندان و کوچک 

شدن سفره های افطار شده است.
به گزارش مهر، افزایش قیمت کاالها در برخی از ماه ها 
و روزهای سال اتفاق تازه ای نیست. امسال، ماه رمضان 
با موجی از گرانی کاال به سفره های افطاری مردم آمده 
کرده  رسوخ  کاالها  الیه  الیه  در  گرانی  بوی  و  رنگ  و 
است.افزایش ناگهانی قیمت برخی از کاالهای اساسی اعم 
 از گوشت، برنج و شکر بیش از بقیه کاالهای خودنمایی 
می کند و به دغدغه ای بزرگ برای شهروندان تبدیل شده 
است. روزهایی که بازار در فراز و نشیب ها و نوسان قیمتی 
قرار گرفته است، ضروری ترین کاالهای مورد نیاز از سبد 
مصرف خانواده ها حذف شده و تهیه آن ها تنها در رویا 
امکان می پذیرد. عرضه گوشت با هر کیلو 45 هزار تومان، 
برنج هر کیسه 100 هزار تومان و مرغ منجمد هشت هزار 
تومان نشان از این دارد که باید اقدامات مسئوالن فراتر از 

نظارت ها بوده و چاره ای اساسی بیاندیشند.
این روزها  این است که  از  این گزارش حاکی  همچنین 
بازار میوه و تره بار هم حال خوشی ندارد. هر کیلو هندوانه 
مرغوب با قیمت هزار و 300 تومان به فروش می رسد و 
این امر نیز سبد مصرف خانواده ها را پایین آورده است.
متاسفانه رشد بدون انتظار قیمت در بسیاری از کاالها مردم 
را در تنگناهای اقتصادی رها کرده و حتی بازاریان را نیز 
متحیر ساخته است. فروش بدون حساب و کتاب برخی از 
اقالم مانند تخم مرغ هم در حالی است که مسئوالن از 

نظارت های مستمر بر بازار خبر می دهند.

گوشت از سفره های افطار برچیده شد

یکی از شهروندان بیان کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان 
قیمت گوشت افزایش چشمگیری داشته است.

رضا میرصادقی با بیان اینکه هر کیلو گوشت بین 41 تا 
45 هزار تومان به فروش می رسد، افزود: یک کیلو گوشت 
پاسخگوی یک مهمانی ساده برای افطاری نیست. وی با 
بیان اینکه مردم توان خرید اینگونه کاالهای گران قیمت 
را ندارند، بیان کرد: دولت باید چاره ای اساسی برای مردم 

مانند  افزود: در حال حاضر گوشت  بیاندیشد. میرصادقی 
مهره ای ناپیدا بر سفره های افطار بوده  و در سفره های 

افطاری جایگاه چندانی ندارد.

کام خانوارهای کم درآمد تلخ شد

یکی دیگر از شهروندان نیز گفت: برنج یکی از مهم ترین 
کاالهای مورد نیاز در ماه مبارک رمضان است، اما گرانی 
موجب شده تا خانواده های کم درآمد امکان خرید این کاال 
را هم نداشته باشند. زهرا نارمنجی با بیان اینکه افزایش 
قیمت برنج، آن را از بسیاری از سفره ها حذف کرده است، 
افزود: یک کیسه برنج مرغوب که تا چندی پیش با قیمت 
70 هزار تومان به فروش می رفت این روزها با قیمت 100 

هزار تومان عرضه می شود.
وی خواستار نظارت مسئوالن بر بازار شد و گفت: افزایش 
 قیمت زمینه سوء استفاده بسیاری را فراهم کرده و قیمت ها

را دو برابر افزایش می دهند.
نارمنجی اظهار کرد: در صورت ادامه روند افزایش کاالها، 
در آینده ای نزدیک سوء تغذیه گریبانگیر جامعه می شود 
چراکه مردم از خرید بسیاری از اقالم خودداری می کنند.

با گرانفروشان برخورد قاطع شود

کاالهایی  کرد:  بیان  بیرجندی  شهروندان  از  دیگر  یکی 
مانند تخم مرغ در هر مغازه ای با قیمت متفاوتی به فروش 
می رسد. محمد سبزاری با بیان اینکه باید با گرانفروشان 
برخورد جدی شود، افزود: نباید اجازه داده شود تا عده ای از 
این بستر سوء استفاده کنند. وی ادامه داد: قیمت کاالهایی 
مانند برنج، گوشت و شکر افزایش زیادی داشته که باید 
مورد نظارت جدی مسئوالن قرار گیرد. سبزاری هندوانه را 
یکی از مهم ترین میوه های مصرفی در رمضان دانست و 
گفت: متاسفانه قیمت ها در این میوه اساسی سرسام آور 

شده و کمتر کسی به سمت خرید هندوانه می رود.
مهم سال  مناسبت های  در  ساله  هر  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  است،  مشهود  کاالها  برخی  در  قیمت  افزایش 
مسئوالن باید اقداماتی موثر انجام دهند تا شاهد تکرار هر 

ساله این سریال غم انگیز نباشیم.

تشکیل چهار پرونده تخلف در بیرجند

نایب رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی هم در گفت و گو 
با خبرنگار مهر با اشاره به نظارت های انجام شده از سطح 
بازرسی  مورد  متوسط 25  به طور  روزانه  کرد:  بیان  بازار 
انجام می شود. رضا علیزاده بیرجندی با بیان اینکه دو تیم 
در شهرستان بیرجند بر واحدهای صنفی نظارت می کنند، 
مورد   500 از  بیش  رمضان  مبارک  ماه  ابتدای  از  افزود: 

بازرسی از  اصناف انجام شده است.
وی از تشکیل چهار پرونده تخلف طی این بازدید ها خبر داد 
و افزود: این پرونده ها در زمینه عدم درج قیمت و گران فروشی 
بوده است. علیزاده بیرجندی با بیان اینکه میزان نظارت بر 
کاالهای مورد نیاز این ماه تشدید یافته است، گفت: همچنین 

51 مورد اخطاریه برای اصناف صادر شده است.

 اجرای طرح تشدید نظارتی رمضان

و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس 
تجارت خراسان جنوبی هم در گفت و گو با خبرنگار مهر 
و  نظارت  ویژه  طرح  بازار،  کنترل  راستای  در  کرد:  بیان 
بازرسی ماه رمضان تا 24 خرداد ماه در استان در حال اجرا 
است. وی با بیان اینکه در این طرح 40 بازرس صنعت و 
معدن با همکاری اتاق اصناف استان، اتحادیه های صنفی و 
تعزیرات حکومتی بر واحدهای صنفی و غیر صنفی نظارت 
دارند، گفت: همچنین این طرح با هدف پایش بازار، کنترل 
قیمت و تسریع در رسیدگی ها انجام می شود. تهوری با بیان 
اینکه این افراد به صورت مستمر در بازار نظارت هایی دارند، 
گفت: شهروندان هم می توانند شکایت ها و انتقادات خود را از 

طریق سامانه 124 به ما اعالم کنند.

مسئوالن: باران عامل افزایش قیمت گوشت

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 

خراسان جنوبی با اشاره به افزایش برخی از کاالهای اساسی در 
ماه مبارک رمضان بیان کرد: قیمت کاالها در خراسان جنوبی 
نسبت به سایر استان ها مرغوب است. وی با اشاره به قیمت 
گوشت بیان کرد: گوشت متناسب با نوع خود، لیبل گذاری 
شده و قیمت ها نیز متفاوت است. تهوری با اشاره به افزایش 
قیمت گوشت در روزهای اخیر بیان کرد: بارندگی هایی که در 
فصل بهار داشتیم باعث شد تا کشاورزان دام خود را نگه داشته 
و در شرایط بهتری به فروش برسانند. وی با بیان اینکه قیمت 
گوشت قرمز در خراسان جنوبی نسبت به سایر استان ها پایین 
تر است، گفت: همچنین انواع برنج پاکستانی کمیاب در بازار با 
قیمت 95 تا 100 هزار تومان به فروش می رسد. رئیس اداره 
نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی بیان کرد: سایر برنج ها با قیمت 80 هزار تومان و برنج 

هندی هم زیر 80 هزار تومان به فروش می رسد.

قیمت تخم مرغ روزانه تعریف می شود

تهوری با بیان اینکه قیمت ها در مرغ و تخم مرغ روزانه است، 
گفت: فروشندگان مجاز هستند بر اساس فاکتوری که تخم 
مرغ را خرید می کنند، 10 درصد روی قیمت اضافه کنند. 
وی ادامه داد: همچنین قیمت میوه و تره بار نیز بر اساس 
فاکتور خرید و بر مبنای قیمت خرید از میادین محاسبه می 
شود. رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه طی روزهای جاری با روند 
کاهشی قیمت مرغ رو به رو هستیم، گفت: در چند روز اخیر 
مرغ با قیمت هشت هزار و 840 تومان به فروش می رفت 
که در حال حاضر کاهش داشته است. تهوری با بیان اینکه با 
تخلفات احتمالی به شدت برخورد می شود، گفت: از ابتدای 
اجرای طرح نظارتی رمضان، بالغ بر 40 پرونده تخلف تشکیل 
شده است. وی بیان کرد: از این میزان تخلف سه پرونده باالی 
10 میلیون تومان بوده که ارزش ریالی آن ها 145 میلیون 
تومان است. اگرچه مردم به روند افزایش قیمت ها و نظارت 
های سوری مسئوالن عادت کرده اند اما نوسان قیمت در بازار 
و سرگردانی مردم در هیاهوی افزایش قیمت ها می طلبد که 
چاره اندیشی واقعی صورت گیرد نه اینکه متولیان به منظور 

تنها رفع تکلیف، دست به اجرای برنامه ها بزنند.

موج گرانی در بازار بیرجند
حال ناخوش بازار رمضان؛

قیمت گوشت سر به فلک کشید

هر
س: م

عک

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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 عرضه گوشی  های هوشمند برای نخستین بار در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت 
بر اساس گزارش سالیانه  ای که تهیه شده است، در سال ۲۰۱۷ برای اولین بار، گوشی های هوشمند کمتری نسبت به سا ل های قبل به بازار عرضه شده است. 
عالوه بر این، در ماه فوریه اعالم شده که عرضه  گوشی های هوشمند حدود ۰.۵ درصد افت کرده است. در سال ۲۰۱۶، به  سختی شاهد ۲ درصد افزایش 
سالیانه  عرضه  گوشی بودیم. 
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سینما و تلویزیون

ساخت فیلم »دختر شیطان« 
به کجا رسید؟

قربان محمدپور کارگردان سینما، درباره آخرین وضعیت 
ساخت فیلم سینمایی »دختر شیطان« گفت: تدوین و 
جلوه های ویژه این اثر به صورت همزمان پیش می رود 
و فکر می کنم نسخه نهایی آن آخر مرداد آماده شود.

اولین نمایش یا زمان اکران این  وی در خصوص 
»دختر  برای  ما  اکران  برنامه  کرد:  عنوان  فیلم 
یا  و  آبان  بیستم  یعنی  ماه صفر  از  پس  شیطان« 
نوروز 98 است. باید دید کدام یک قطعی خواهد شد.

ساخت فیلم »جن زیبا« 
در مرحله  صداگذاری

حسین قورچیان صداگذار سینما گفت: در حال حاضر 
به  زیبا«  سینمایی »جن  فیلم  مشغول صداگذاری 
کارگردانی بایرام فضلی هستم که در مرحله میکس و 
چک نهایی قرار دارد و ما باید تصمیم بگیریم برای این 
فیلم از موسیقی استفاده کنیم یا نه؛ چراکه بایرام فضلی 
بیشتر فیلم های مستقل ساخته است از همین رو ما 
در »جن زیبا« سعی کردیم بیشتر بار موسیقایی فیلم 

را روی دوش صدا بیندازیم و درام با صدا پیش برود.

حامد همایون خواننده فیلم 
»ماموریت غیرممکن«  شد

»ماموریت غیرممکن« به کارگردانی یعقوب غفاری 
یک طنز اجتماعی با محوریت فرار مغزها است و 
فیلمبرداری آن ۲۰ خرداد ماه در تهران آغاز می شود.

محمدرضا شریفی نیا از جمله بازیگران این پروژه 
از  تن   ۵ است  قرار  همچنین  است،  سینمایی 
خوانندگان پاپ در نقش خود در این فیلم بازی کنند.

حامد همایون با اجرای ترانه »چتر خیس« در فیلم 
بود. خواهد  غیرممکن«  »ماموریت  خواننده  اولین 

همکاری فردوسی پور با بازیگران 
سینما در ویژه برنامه جام جهانی

آیتم های ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۱8 نسبت به 
بخش  در  داشت.  خواهد  تغییراتی  قبل  دوره های 
هر  به  مربوط  نریشن  است  قرار  کشورها  معرفی 
کشور را یکی از بازیگران سینما و تلویزیون بگوید و 
فردوسی پور طی روزهای گذشته با تعدادی از چهره 

های سینما در این مورد صحبت کرده است.

علمی و فناوری

و  فقیه  حائری؛  کاظم  سید  حاج  ا...  آیت 
در  چنان  جنوبی  خراسان  برجسته  روحانی 
پیروی دستورات پروردگارش در جهت خدمت 
کار مردم غرق شده  از  و گره گشایی  به خلق 
انجام  جهت  را  خویش  تالش  تمامی  که  بود 

این رسالت به کار می بست.
در  حائری  سیدکاظم  ا...حاج  آیت  القدر  جلیل  روحانی 
ای  خانواده  در  معلی  کربالی  در  و  قمری   ۱33۱ سال 
ایشان  بزرگوار  پدر  شد.  متولد  فرزند   ۶ دارای  و  متدین 
خراسان  فالرگ  روستای  گان  برجسته  و  بزرگان  از 
علمای  نزد  کربال  در  را  مقدماتی  بود.تحصیالت  جنوبی 

آموخت. زمان  بزرگ 
و  گذراند  بیرجند  در  را  اش  سالگی   ۲۰ تا   ۱4 سن 
سید  حاج  ا...  آیت  داد.  ادامه  تحصیالتش  به  همانجا 
و  شهیر  وعاظ  و  دانشمندان  از  یکی  حائری،  کاظم 
و  سجایا  دلیل  به  وی  بود.  دیار  این  واقعی  متدین 
طرفداران  فردش،  به  منحصر  و  خاص  اخالقی  فضایل 
و یاران بی شماری داشت. او از همان ابتدا شوق شدید 
به علوم دینی داشت و به آنچه می خواند، ایمان داشت. 
اشرف  نجف  عازم  تحصیل  منظور  به  زمان  این  در 
نائینی  ا...  آیت  چون  بزرگی  اساتید  محضر  از  و  شد 
حسین  آقای  ا...حاج  آیت  و  اصفهانی  ابوالحسن  سید  و 
معارف  در حوزه مقدسه  ها  برد. حائری سال  بهره  قمی 
علوی در نجف اشرف کسب فیض کرده بود و در صف 
حسین  آقا  حاجی  مرحوم  ا...  آیت  اصحاب  مبارزترین 
قمی زعیم وحید بود و در آخرین سفری که فقید سعید 
و مجاهد بزرگ اسالمی برای ترمیم خرابی ها و اصالح 
در  بزرگوار  حائری  آورد  تشریف  ایران  به  دینی  مفاسد 
هم  و  رکابی  هم  افتخار  اسالمی  مقدس  جهاد  جبهه 
عنانی آن بزرگوار را داشت و با یک عالم شوق و غرور 
می  مبارزه  الحاد  گروه  برابر  در  خاطر  نشاط  با  دینی 

گذراند. تدریس  و  مطالعه  به  را  دراز  مدتی  طلبید. 
 ۵ 3 پسر و  ا... حاج سیدکاظم حائری  ثمره زندگی آیت 
دختر بود که حاصل زندگی این عالم واالمقام از زندگی 

بود. با دو همسرش 

حق گویی و حق طلبی
دانشمندان  از  یکی  حائری،  کاظم  سید  حاج  ا...  آیت 

مرحوم  آن  بود،  منطقه  واقعی  متدین  و  شهیر  وعاظ  و 
که  ریا  با  مخالفت  و  گویی  حق  پسندیده  صفات  به 
آراسته  دارد  رسوخ  عصر  زاهدنمایان  مجامع  در  بیشتر 
متعال  خداوند  و  باید  چنانکه  را  اسالمی  معنویت  بود. 
حق  سوی  به  داعی  رسانید،  می  مردم  سمع  به  خواسته 

بود. انسانیت  و 

دنیا و ساده زیستی به مال  اعتنایی  بی 
فضایل  و  دلیل سجایا  به  حائری  ا...حاج سیدکاظم  آیت 
یاران  و  طرفداران  فردش،  به  منحصر  و  خاص  اخالقی 
بی شماری داشت. یکی از مریدان ایشان که در تهران 
ارسال  را  روغن  حلب   ۱۰ و  برنج  کیسه   ۵۰ بود  ساکن 
کرد تا به خرج خانواده ایشان برسد و چون می دانست 
و  فقرا  به  و  کند  نمی  قبول  را  موارد  این  ایشان  که 
آقا  به  را  غذایی  مواد  این  کرد  خواهد  کمک  نیازمندان 
شد  قرار  و  داد  حائری(  ا...  آیت  منزل  )امین  صیقلی 
بیاورد.  حائری  سیدکاظم  حاج  ا...  آیت  خانه  به  کم  کم 
از  یگانه  و  پارسا  عالم  این  شدن  مطلع  محض  به  ولی 
توزیع  نیازمندان  بین  را  مواد  این  تا  داد  دستور  کار  این 
خانواده  برای  برنج  کیسه  یک  تنها  و  کنند  تقسیم  و 

داشت. نگه 
سوار  شب  های  نیمه  حائری  سیدکاظم  ا...حاج  آیت 
و  رفت  می  نیازمندان  های  خانه  در  خود  مرکب  بر 
به  کسی  هرگاه  نمود.  می  کمک  ها  آن  به  ناشناس 
هدیه  وی  به  را  مالی  ایشان  شخص  به  ارادت  علت 
کرد.  می  مستمندان  و  نیازمندان  وقف  را  آن  کرد،  می 
به  که  اعتمادی  دلیل  به  بیرجندی  ثروتمندان  و  تاجران 
امین  را  ایشان  داشتند،  حائری  سیدکاظم  حاج  ا...  آیت 
خود داشته و خمس و زکات خود را به ایشان می دادند 
مستمند  مردم  بین  داند  می  که صالح  نحوی  هر  به  تا 

کند. توزیع 
ناچیزی  و  کم  مقدار  نمودند  فوت  وقتی  ا...حائری  آیت 
و  لطف  تمرکز  همواره  که  چرا  داشتند،  اختیار  در  پول 
مال  به  و  بود  فقرا  و  مستمندان  ایتام،  به  ایشان  توجه 

نداشت.  دلبستگی  و  وابستگی  دنیا 

و  وطن  به  حب  علوی  جامع  مسجد  ساخت 
بیرجند به  عشق 

آیت ا... حاج سیدکاظم حائری در سال ۱33۲ شمسی بنا 
به درخواست و دعوت های مکرر مردم، حب به وطن و 

مرتبه  بلند  روحانی  این  آمد.  بیرجند  به  به خدمت  عشق 
در اوایل ورودش مسجد جامع چهاردرخت را برای نماز 
داد. انجام  مسجد  این  در  نیز  تعمیراتی  و  کرد   اختیار 

آیت  مبارک  وجود  در  وطن،  حب  و  خدمت  به  عشق 
در  چنان  او  کرد.  می  غوغا  حائری  کاظم  سید  ا...حاج 
خلق  به  خدمت  جهت  در  پروردگارش  دستورات  پیروی 
تمامی  که  بود  شده  غرق  مردم  کار  از  گشایی  گره  و 
می  کار  به  رسالت  این  انجام  برای  را  خویش  تالش 
ساخت  اصلی  های  انگیزه  از  یکی  شک  بدون  بست. 

بود.  مردم  به  علوی خدمت  مسجد 
ا...حائری  آیت  بزرگوار  دختر  حائری،  معصومه  بی  بی 
انگیزه ساخت مسجد چنین می گوید: “پدر  نیز در مورد 
مسجدی  به  شان  چشم  مکه،  به  سفرشان  در  گرانقدرم 
می افتد که بر سر در آن نوشته شده بود “مسجد اموی” 
و  قصد  زمان  همان  از  که  کردند  تعریف  بعدها  ایشان 
نیت خود را بر این قرار دادم که خداوند توفیقی دهد تا 
مسجدی بسازم و آن را “مسجد علوی” نامگذاری کنم. 

و  بود  کرده  مشغول  مرا  فکر  همیشه  نیت  و  قصد  این 
را عملی سازم.“ آن  تا  بودم  فرصتی  منتظر 

بلندمرتبه،  روحانی  و  القدر  جلیل  عالم  ناگهانی  مرگ 
و  زمان  برگزیده  این  حائری،  سیدکاظم  ا...حاج  آیت 
از خم نماز شب، ساغر  بزرگوار بی مانند که عمری  این 
گرفته بود در ۲3 رجب ۱3۷۷ برابر با ۲4 بهمن و در سن 
مرحوم  آن  جنازه  گفت.  لبیک  را  حق  ندای  سالگی   4۶
را که غرق در ُگل شده بود ساعت ۷:3۰ از منزل بیرون 
در عرض یک  بود که  قدری  به  ازدحام جمعیت  آوردند. 

ساعت شاید صد متر راه پیموده نمی شد. 
ادارات  کارکنان  رؤسا،  شهر،  آیات  بزرگ،  علمای 
کشوری، لشکری و فرهنگیان و عموم طبقات در عقب 
نمی  قطع  مردم  گریه  صدای  کردند.  می  حرکت  جنازه 
را  جنازه  بود.  متجاوز  نفر  هزار   ۱۰ از  جمعیت  و  شد 
آن  مسجد  به  غسل  از  پس  و  بردند  طالب  مدرسه  به 
خود  فوت  از  قبل  روز  که  علوی(  جامع  )مسجد  مرحوم 

به خاک سپردند. بود  داده  را  دستور ساخت قبرش 

آیت ا... سیدکاظم حائری؛ نمادی از عشق خدمت به مردم 
عالیه پیشه ور

برخی از گونه های گیاهی مانند درختان انجیلی و 
بلوط  های بلند مازو از گونه های باقی مانده ۶۰ 
میلیون سال پیش  هستند که فقط در جنگل های 
هیرکانی شمال کشور ما وجود دارند و در نقاط 

دیگر جهان تنها فسیل آنها در دسترس است.
رویشی  ناحیه  در  کشور  شمال  جنگل های 
نوار  دارند و همچون  قرار  یا خزری  هیرکانی 
سبزی کرانه جنوبی دریای خزر و نیمرخ شمالی 
رشته کوه البرز را می پوشاند. جنگل های پهن 
استان  در  آستارا  از  رویشی  ناحیه  این  برگ 
گیالن تا دره گلیداغی در استان خراسان شمالی 
)مرز با استان گلستان( امتداد می یابد و ۱3.۷ 
گرفته  بر  در  را  کشور  جنگل های  از  درصد 
است. درختان جنگلی این ناحیه درختان پهن 
برگی هستند که از یخبندان های دوران چهارم 
نجات یافتند و به همین دلیل در زمره میراث 
طبیعی جهان هستند درختان زیبای انجیلی، 
توسکاییالقی، بلوط بلند و لیلکی از گونه های 
باقی مانده از دوران سوم زمین شناسی هستند 
که فقط در جنگل های هیرکانی حیات دارند و 
در نقاط دیگر جهان تنها فسیل آنها در دسترس 
را  شمال  جنگل های  از  نیمی  از  بیش  است. 
بیش  پوشش  تاج  تراکم  با  انبوه  جنگل های 
جنگل های  می دهند.  تشکیل  درصد   ۷۰ از 
هیرکانی تنها جنگل های کشور هستند که با 
از  تجدید حیات شان می توان  توان  به  توجه 
آن ها به عنوان جنگل صنعتی برای برداشت 
چوب بهره برداری کرد. سرانه جهانی جنگل 
۰.۶۲ هکتار است ولی با توجه به قرار گرفتن 
این  فراخشک  و  خشک  اقلیم  در  کشورمان 

مقدار در کشور ما ۰.۱۷ هکتار است.

درختانی که فقط در ایران 
زنده مانده اند

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از ۲۰ نوع ساندویچ
 در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 3۱۰5۲ - ۰56 

۰93536945۱۱ - ۰93533۱5656

ساعت کار:  ۲۱ تا ۲:3۰ بامدادطبخ با روغن کنجد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن

حسینیه جواد االئمه )ع( برگزار می کند
۱- قرائت قرآن جزخوانی هر روز رمضان بعد از نماز ظهر و عصر

۲- مراسم لیالی قدر به مدت پنج شب از ۱9 الی ۲3 رمضان از ساعت ۱۰ شب
سخنران: حجت االسالم شکری    با مداحی مداحان هیئت

آدرس: نبش مدرس 48 حسینیه جواد االئمه )ع( رحیم آباد
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شب َقدر یا لَیلَه الَقدر

در  سال  فضیلت ترین شب  با  الَقدر  لَیلَه  یا  َقدر  شب 
مشخص  دقیق  صورت  به  است.  اسالمی  فرهنگ 
شب  است.  سال  شب  کدامین  قدر،  شب  که  نیست 
قدر در باور شیعیان،یکی از شب های ۱۹ ، ۲۱ یا ۲۳ 
ماه رمضان و بنا بر برخی روایات، شب نیمه شعبان 
است. بیشتر اهل سنت شب ۲۷ ماه رمضان را شب 
ابی  بن  علی  خوردن حضرت  دانسته اند. ضربت  قدر 
طالب )ع( در روز ۱۹ ماه رمضان و به شهادت رسیدن 
ایشان در روز ۲۱ ماه رمضان بر اهمیت این شب ها 

نزد شیعیان افزوده است.
 فضیلت های شب قدر

خداوند در قرآن مجید از شب قدر به بزرگی یاد کرده 
و سوره ای نیز به نام »سوره قدر« نازل فرموده است. 
فضیلت های  به  می توان  قدر  سوره  آیات  به  توجه  با 

شب قدر پی برد:
۱- قرآن در شب قدر نازل شده است.

بیش معادل  قدر  شب  در  احیا  و  عبادت   -۲ 
از هزار ماه است.

۳- خیرات و برکات الهی در شب قدر نازل می  شود.
4- رحمت خاص خدا شامل حال بندگان می  گردد.

5- فرشتگان و روح در شب قدر نازل می  گردند.

آن گاه که زایش راهی نو را از درون خویش 
احساس کردی پای در راهی خواهی گذارد که 
پیشتر برای رسیدن بدان بسیار تالش نموده ای

گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ،
 از اشتباهات بسیار ریز و کوچک
 سرچشمه می گیرد . )ارد بزرگ(

ماهی که نظیر خود ندارد به جمال
چون جامه ز تن برکشد آن مشکین خال

در سینه دلش ز نازکی بتوان دید
ماننده سنگ خاره در آب زالل

عشق همیشگي است، این ما هستیم که ناپایداریم. 
عشق متعهد است و مردم عهد شکن، 

عشق همیشه قابل اعتماد است، اما مردم نیستند.

 خدایا آگاهم نما در آن برای برکات سحرهایش
و روشن کن در آن دلم را به پرتو انوارش و بکار 
به همه اعضایم به پیروی آثارش به نور خودت 

ای روشنی بخش دلهای حق شناسان

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز هجدهم رمضان

یک لحظه مکث کن

اهمیت شب های قدر

آیات روز  

و بدین گونه در هیچ شهری پیش از تو هشداردهنده  ای نفرستادیم مگر آنکه خوشگذرانان آن 
گفتند ما پدران خود را بر آیینی ]و راهی[ یافته  ایم و ما از پی ایشان راهسپریم.الزخرف/ آیه ۲۳

حدیث روز  

تقوا و پرهیزکاری سرآغاز هر توبه ای، و سّر هر حکمتی، و شرف و بزرگی هر عملی است، و هر که از با تقوایان کامیاب گشته به وسیله 
تقوا کامیاب شده است. امام حسن مجتبی )علیه السالم(

سبک زندگی

شهادت امیر المومنین )ع(  امام رافت و رادمردی تسلیت باد
مبارك  ماه  نوزدهم  سحرگاه  در  السالم  علیه  علی  امام 
به دست  با توطئه خوارج و  رمضان سال چهلم هجری 
ابن ملجم مرادی در حال نماز مجروح و درشب بیست و 

یکم ماه رمضان به شهادت رسید
توطئه قتل حضرت توسط خوارج

بعد از جنگ نهروان و شکست سخت خوارج در برابر امام 
تا مدتی در مکه گرد  آنها  بازماندگان  السالم  علی علیه 
هم می آمدند و برای کشتگان نهروان عزاداری کردند. 
در یکی از این جلسات سخن از امام علی علیه السالم 
و معاویه به میان و آمد و اینکه فتنه و آشوب در میان 
امت  نفر است و خوب است  این دو  از سوی  مسلمانان 
اسالم را از شر هر دو آسوده کنیم. مردی از قبیله اشجع 
نفر  دو  این  از  کم  هم  عمروعاص  قسم  خدا  به  گفت: 
نیست، بلکه اصل و ریشه فتنه خود اوست. به این ترتیب 
از خوارج برای ترور این سه شخصیت داوطلب  سه نفر 
پذیرفت.  را  امیرالمؤمنین  قتل  مرادی  ملجم  ابن  شدند. 
قرار بر این شد که هر سه نفر در شب نوزدهم ماه رمضان 
هنگام نماز صبح تصمیم خود را عملی سازند. این ملجم 
به کوفه آمد و تا رسیدن روز موعود در محله بنی کنده 
که تعدادی از خوارج در آن زندگی کردند به سر برد. اما 
از  یکی  دیدار  به  وقتی  ملجم  ابن  کرد.  پنهان  را  نیتش 
و  دید  را  تیمّیه  اخضر  دختر  قطام  بود،  رفته  دوستانش 
شیفته او شد و از او خواستگاری کرد. قطام که به دلیل 

کشته شدن نزدیکانش در جنگ نهروان کینه امام را در دل 
داشت شرط ازدواج با ابن ملجم را کشتن علی علیه السالم 
قرار داد. ابن ملجم که فهمید قطام در دشمنی با امام با او 

هم عقیده است راز حضورش در کوفه را افشا نمود. 
و قطام وردان به مجالد و شبیب بن بجره را که از خوارج 

بود به یاری این ملجم فراخواند و آنها پذیرفتند. 
ضربت خوردن امام )ع( در محراب

امام به شبستان مسجد وارد شد و در حالی که مشغول 
را  بودند  رفته  خواب  به  که  کسانی  بود  خداوند  تسبیح 
را  او  امام  بود.  خوابیده  رو  به  ملجم  ابن  فرمود.  بیدار 
و  نماز  برای  خواب  از  برخیز  فرمود:  او  به  و  کرد  بیدار 
بر  بلکه  است،  شیطان  خواب  این  که  مخواب  چنین 
دست راست بخواب که خواب مؤمنان است، و بر پشت 

خوابیدن خواب پیغمبران است. 
امام )ع(  سپس به ابن ملجم فرمود: قصد کاری داری 
که نزدیک است آسمان فروپاشد و زمین شکافته شود. 
ات  جامه  زیر  در  که  دهم  خبر  توانم  می  بخواهم  اگر 
و  ایستاد  نماز  به  امام  نزدیکی  در  ملجم  ابن  داری.  چه 
برداشت  اول  سجده  از  سر  امیرالمؤمنین  که  هنگامی 
ضربتی به سر ایشان زد که تا پیشانی امام را شکافت. 
در آن حال امام فرمود:: »فزت برّب الکعبه«، به خدای 

کعبه قسم که رستگار شدم.
اهل مسجد صدای حضرت را شنیدند و بسوی محراب 

دویدند، و امیرالمؤمنین علی )ع( را دیدند که در محراب 
را  مبارکش  ردای  برداشتند،  را  حضرت  افتاده.  خونین 
محاسن  بر  را  خود  سر  خون  حضرت  بستند،  سرش  بر 
مبارکش کشید و فرمود: این آن است که خدا و رسول 

مرا وعده داده بودند، راست گفتند خدا و رسول. 
سخنان امام )ع( پیش از شهادت

در  امام  که  است  این  شیعه  علمای  میان  در  مشهور 
سحرگاه نوزدهم ماه مبارك رمضان سال چهلم هجری 
سوم  یک  وقتی  یکم  و  بیست  درشب  و  خورد،  ضربت 
امام  این شب  در  رسید.  به شهادت  بود  گذشته   از شب 
علیه السالم فرزندان و اهل بیت خود را جمع کرد و با 
ایشان وداع فرمود که : »خداوند پس از من نگهدار شما 
باشد. نیکو وکیلی است خداوند و همو مرا کفایت خواهد 
کرد« امام سپس فرزندان و اهلبیتش را به نیکیها وصیت 
فرمود. آن شب اثر زهر بر بدن امام علیه السالم ظاهر 
شده بود و هر خوردنی که برای امام آوردن تناول نفرمود 
و لبهایش فقط به ذکر خداوند مشغول بود و عرق از جبین 

مبارکش مثل مروارید می ریخت. 
وصیت امام)ع(  درباره تجهیز و تدفین

سپس امام به فرزندشان امام حسن علیه السالم فرمود: 
ای حسن! وقتی از دنیا رفتم، مرا غسل ده و کفن کن و 
با بقّیه حنوط رسول خدا )ص( که از کافور بهشت است 
و جبرئیل برای آن حضرت آورده بود حنوط کن. هنگامی 

که مرا برای تدفین روی تخت گذاشتید جلوی آن را رها 
کنید و فقط پشت تخت را بگیرید. مالئکه جلوی آن را 
خواهند گرفت و تخت حرکت خواهد کرد. به هر سو که 
تخت روان شد شما هم به همان سو حرکت کنید و جایی 

که توقف نمود همانجا محل قبر من است. 
خبر دادن پیامبر نسبت به شهادت 

امام علی علیه السالم
رسول خدا )ص(  فرمود: یا ابا تراب! آیا شما را از شقی 
عرض  السالم  علیه  علی  ندهم.  اطالع  مردم  ترین 
از  یکی  فرمود:  پیغمبر  دهید،  خبر  آن  از  را  ما  کرد:آری 
اشقیاء »احیمر« ثمود است که ناقه حضرت صالح علیه 
الّسالم را پی کرد، و دیگری آن کس است که محاسنت 

را با خونت خضاب خواهد کرد 
خبر دادن امام علی علیه السالم

 از شهادت خودشان
مذکور  شهرآشوب  ابن  مناقب  و  الغّمه  کشف  کتاب  در 
است که حضرت امیر المؤمنین علیه الّسالم را در کوفه 
عارضه  ای روی داد، جمعی به عیادتش رفتند و گفتند: یا 
امیر المؤمنین ما در این  عارضه بر تو می  ترسیم، حضرت 
فرمود: و لیکن من بر خود نمی  ترسم زیرا که شنیده  ام 
اّمت  ترین  شقی   فرمود:  که  مصّدق  و  صادق  پیغمبر  از 
جفت پی کننده ناقه صالح ضربتی بر سر من خواهد زد و 

محاسن مرا رنگین خواهد کرد 
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افراد مدام یکدیگر را سرزنش می کنند 

در فرهنگ ما همیشه به ما گفته  اند: »از هر دستی 
ادارات  در  گیری«.  می  پس  دست  همان  از  بدهی 
بسیار مشاهده می کنیم که کارمندان بقیه را سرزنش 
می کنند. پس  اگر ما نیز این کار را انجام می دهیم، 
باید منتظر باشیم بقیه هم همین رفتار را با ما داشته 
مواجه  این وضعیت  با  کار  در محل  اگر  باشند. پس 
اید و شما هم در این معرکه گرفتار شده اید، بهترین 
واکنش این است که خود را از این جو بیرون بکشید 
و سعی کنید موضوع را شخصی نکنید، با تمام تالش 
به کارتان ادامه دهید، واقعیت را بگویید و هر کاری را 

که انجام دادید به صورت مستند ثبت کنید.
کلک،  و  دوز  و  اعتمادی  بی  از  سرشار  محیطی  در 
جایی که هر یک از کارکنان سایرین را در نظر مدیر 
کار  و شفاف  اطالعات  دادن  بروز  کند،  تخریب می 
ناسالم،  رقابتی  محیط  این  در  است.  ناممکن  کردن 
اعتماد  کرد.  بینی  پیش  توان  نمی  را  شغلی  امنیت 
به همکاران خطرناك است، زیرا آن ها ممکن است 
دشمن شما باشند. در این صورت تنها می توانید به 
باید رزومه خود را مرتب به  اعتماد کنید. شما  مدیر 
بدانند،  اگر دیگران درباره شما  زیرا  روزرسانی کنید، 

ممکن است شغلتان را از دست بدهید.
دارند.  عالقه  کار  این  به  کسانی  چه  دانید  می  شما 
کارمندانی که حس می کنند لیاقت بیشتری دارند یا 
از کارشان ناراضی اند یا آن هایی که سیری نزولی 
داشته اند. این افراد سریعا به شایعات دامن می زنند 
و در تصمیم گیری های نادرست به سرعت رهبری 
جمع را به دست می گیرند. این افراد ویروس خود را 
به بقیه کارکنان نیز منتقل کرده و نیز درباره افراد تازه 

وارد حس بدی به شما القا می کنند. 
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002

یک شرکت بازرگانی از افراد حرفه ای 
)خانم( در حوزه بازرگانی و فروش دعوت 

به همکاری می نماید. 32443131

پروانه بهداشتی اینجانب محمد صادق چاپاری 
افین به شماره بهداشتی 2140401300561 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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 می باشد.

32354549 - 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

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

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب 
بهار درویش فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 0017863015 صادره 

از تهران مقطع کاردانی رشته تربیت 
بدنی صادره از واحد دانشگاهی بیرجند 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند 

انتهای خیابان آیت ا... غفاری
 ارسال نماید.

به دو نفر آقا جهت کار در ساندویچی  
نیازمندیم.    09153635793

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

09158254172

پخش مواد غذایی معتبر به یک نفر تحصیلدار 
آقا با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم با وسیله 

نقلیه نیازمند است. ساعت تماس: 12/30-9 
09368975977

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

05632358334 -09155611219

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

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

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی
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چرا نوشیدن زیاد آب باعث 
الغری می شود؟ 

تنها راه معقول و علمی کاهش وزن این است که 
مقدار کالری که شما می سوزانید، بیشتر از مقداری 
باشد که دریافت می کنید. نوشیدن حداقل ۸ لیوان 
تغذیه  برای  نکات کلیدی  از  روز، یکی  آب در 
سالم و بخش مهمی از یک رژیم الغری موفق 

و کارآمد است. حداقل ۸ لیوان آب در روز باعث 
الغری می شود. غذا را هضم می کند. آب برای 
دفع مواد زائد از بدن شما ضروری است. بدون 
دریافت آب کافی، مواد زائد و دفعی در روده های 
شما جمع شده و باعث افزایش وزن می شوند. 
گرسنگی را فرو می نشاند. هر چقدر بیشتر آب 
بنوشید، کمتر غذا خواهید خورد. لذا سعی کنید ۱۵ 

دقیقه قبل از خوردن غذا، یک لیوان آب بنوشید.

ارتباط مصرف زیاد گوشت و لبنیات 
با نارسایی قلبی

پروتئین موجود در ماهی و تخم مرغ ارتباطی 
با افزایش ریسک نارسایی قلبی ندارند. »رژیم 
های  سال  طول  در  پروتئین  از  سرشار  غذایی 
اخیر به محبوبیت زیادی دست یافته است. اما 
یافته ها نشان می دهد مصرف باالی پروتئین، 

مخصوصا پروتئین دارای منشاء حیوانی و لبنات، 
بیماری  در  دارد.«  سالمت  بر  مضری  تاثیرات 
نارسایی قلبی، قلب تضعیف شده و نمی تواند 
خون و اکسیژن کافی برای تامین نیازهای بدن 
پمپاژ کند. نارسایی قلبی می تواند موجب کوتاه 
شدن طول عمر شود. از آنجایی که هیچ درمانی 
برای این مشکل وجود ندارد، پیشگیری از طریق 
رژیم غذایی و سبک زندگی بسیار ضروری است.

پمپاژ قلب خود را با این دمنوش 
بهاری تقویت کنید

توصیه می شود در هر فصلی از سال به  منظور 
دمنوش  از  فقط  و  فقط  خود،  سالمتی  حفظ 
های همان فصل میل شود؛ هرگونه بی توجهی 
به این موضوع مهم می تواند قوه مدبره انسان 
را آزرده خاطر کند. دمنوش مهم فصل بهار و 

تابستان که بسیار توصیه به مصرف آنها می کنم، 
دمنوش آویشن + ۱9 عدد عناب است. از جمله 
خواص مهم دمنوش آویشن و عناب این است 
که پمپاژ قلب را بهتر و سیستم گردش خون را 
تقویت می کند؛ خونساز و مصفای خون است؛ 
تقویت کننده سیستم ایمنی بدن و درمان کننده 
زکام و سرماخوردگی است؛ در افرادی که آلرژی 
است. موثر  فوق العاده  دارند  تابستانه  و  بهاره 

میوه ای بهاری که بدن تان را کاماًل 
سم زدایی می کند

  
میوه »توت« که معموال در فصل بهار می رسد 
از میوه های بسیار مفید و مغذی است که اثرات 
شگفت انگیزی در تامین سالمتی و در مان برخی 
از بیماریها دارد. مزاج »توت« گرم و تر است و 
از نظر خصوصیت غذایی ، خود به تنهایی یک 

غذای کامل است که با خیز حرارتی فصل بهار، 
می رسد و منبع حرارتی بدن را در بهار تنظیم 
می کند. این میوه هم غذا و هم »سم زدا« است.
هر یک فنجان توت حاوی 0.9 گرم پروتئین است 
و پروتئین توت، پروتئین گیاهی است؛ قند موجود 
در توت سفید برای کسانی که مبتال به مرض قند 
هستند ضرر ندارد و به همین علت به آنها توصیه 
می شود به جای قند، چای را با توت خشک بخورند.

در روزهای گرم چای نعناع بنوشید

سراغ  تابستان  بلند  و  گرم  روزهای  در 
بهترین  از  یکی  نروید.  یخ دار  نوشیدنی های 
تعادل  حفظ  و  عطش  رفع  برای  نوشیدنی ها 
است.  نعناع  چای  داغ  روزهای  این  در  بدن 
می شود.  گرمازدگی  از  مانع  گرم  نعناِع  چای 
است  طعم  خوش  تنها  نه  نعناع  برگ  چای 

بلکه خواص بسیاری نیز دارد. به عنوان مثال 
بدن  تابستان  گرم  روزهای  در  نوشیدنی  این 
روز  در طول یک  درون خنک می کند.  از  را 
نعناع  از گاهی یکی دو جرعه چای  گرم هر 
بنوشید. در این روزها نوشیدن مایعات کافی 
برای حفظ تعادل بدن ضروری است. در این 
روزها آب، چای نعناع، آب میوه رقیق بنوشید و 
از نوشیدنی ها بسیار سرد و یخ دار پرهیز کنید.

یادداشت

یادداشت

آغاز مسابقات والیبال جام رمضان یادواره
 2000 شهید استان در شهرستان خوسف

مسابقات والیبال جام رمضان، گرامیداشت یاد وخاطره 2000 شهید 
استان با حضور ده تیم در دو گروه ۵ تیمی و در سالن شهید نجفی 
خوسف برگزار می شود. اولین شب برگزاری این مسابقات با برگزاری 
دو دیدار آغاز شد که دیدار دو تیم دهیاری سیوجان و دهیاری فدشک 
با نتیجه 2 بر ۱ به سود دهیاری سیوجان به پایان رسید. در دیدار تیم 
شهید بارانی روستای مهدیه و تیم پایگاه شهید حسن کوشه نیز نتیجه 

2 بر ۱ به سود تیم شهید بارانی مهدیه رقم خورد.

همنوردی 150 نفر در مهتاب نوردی ارتفاعات 
باقران  بیرجند

همزمان با ۸ استان کشور طرح همایش کوهپیمایی مهتاب نوردی با 
همکاری هیئت ورزش های همگانی و کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
استان و شهرستان بیرجند، انجمن گردشگری ورزشی استان و باشگاه 
بیرجند،  باغران  ارتفاعات  با شرکت ۱۵0 همنورد در  کوهنوردی قاف 
برگزار شد. در این همایش همنوردان مسیر ۵ کیلومتری کوهستانی بند 

امیرشاه تا دهکده بسیج را کوهپیمایی کردند.

غرق شدن نوجوان 12 ساله در استخر 

آب کشاورزی سده

با اعالم مرکز فوریت های  انتظامي شهرستان قاین گفت:  فرمانده 
پلیسی ۱۱0 مبنی بر غرق شدگی، بالفاصله مأموران برای بررسی موضوع 
به مرکز درمانی بخش سده این شهرستان اعزام شدند. سرهنگ اسماعیل 
واعظی افزود: نوجوان ۱2 ساله ای که پس از غرق شدن به مرکز درمانی 
منتقل شده بود علیرغم تالش ها برای احیای او، متاسفانه جان خود را از 
دست داد. وی توصیه کرد: با توجه به در پیش بودن گرما، شهروندان از 

رفتن به استخرهای ممنوعه به شدت پرهیز کنند.

جان باختن 4 نفر در تصادفات هفته گذشته
 استان خراسان جنوبی

جانشین رئیس پلیس راه استان با اشاره به وقوع 36 فقره تصادف در 
هفته گذشته گفت:  از این تعداد 4 فقره منجر به فوت بوده که 4 نفر در 
این تصادفات جان باختند. سرهنگ نیک مرد افزود: هفته گذشته 26 
فقره تصادف جرحی با 46 زخمی در جاده های استان ثبت شد. وی 4۵ 
درصد تصادفات استان را واژگونی عنوان کرد و گفت: ساعت ۱6 تا 20 

بیشترین بازه زمانی است که تصادفات در آن رخ داده است.

تازه های ورزشی  

تازه های حوادث

تیم بسکتبال شهرستان بیرجند سال ۱3۵0؛ ایستاده ازراست:  عباسعلی جباری.مرحوم حسین خورشیدزاده. مرحوم رضاقضایی.سعیدرضاعسگری. 
علی راستگومقدم. احمدذات اکرم. نشسته ازراست: داریوش اعتمادی. محمدتلواری. مرحوم محمدعلی خوشرو.

 داده نما - آوای خراسان جنوبی

 زنانی که ویتامین دی کافی دریافت نمی کنند، مدت زمانی زیادی
طول می کشد تا باردار شوند و با افزایش خطر سقط جنین مواجه 

هستند. کمبود ویتامین دی خطر سقط جنین را افزایش می دهد
و  هزار  مغذی ضروری خون  مواد  مطالعه سطح  در یک  محققان 
200 زن را قبل از بارداری و هشت هفته بعد از بارداری تجزیه و 
تحلیل کردند. تمامی این زنان یک سقط جنین داشتند و امیدوار 
سطح  که  زنانی  داد،  نشان  مطالعه  این  شوند.  باردار  دوباره  بودند 

توصیه شده  راستای سطوح  در  بارداری  از  قبل  آنها  دی  ویتامین 
داشته  جنین  زنده  تولد  که  داشت  احتمال  بیشتر  درصد   ۱۵ بود، 
باشد و خطر سقط جنین در این زنان با افزایش سطح این ویتامین 

کاهش می یافت.
آنها نشان می  یافته های مطالعه  محققان خاطر نشان کردند که 
 دهد که ویتامین دی یک نقش محافظتی در بارداری ایفا می کند. 
یافته های این مطالعه، تاکیدی است بر یافته های مطالعات قبلی 

که نشان داده بود داشتن سطح باالتر ویتامین دی برای زنانی که 
ویتامین دی  است.  مفید  گیرند،  قرار می  لقاح خارج رحمی  تحت 
برای بدن به منظور جذب کلسیم و سایر مواد معدنی از خوراکی ها 
و نوشیدنی های مصرفی ضروری است. اکنون مصرف مکمل های 
ویتامین دی به زنان باردار و کودکان زیر پنج سال توصیه می شود 
اما نتایج این مطالعه نشان می دهد فواید برخورداری از سطح کافی 

ویتامین دی در مرحله پیش از بارداری مهم تر است.

کمبود ویتامین دی خطر سقط جنین را افزایش می دهد 

امالک و 
مستغالت

خریدار
آپارتمان دو خواب

 تا 55 میلیون
تلفن تماس: 09157550057

فروش منزل ویالیی در حاجی 
آباد 130 متر،  100 متر زیر بنا، 

فی:87 م تومان 
09153613774

فروش باغ ،4300متر روبروی 
زندان،1ساعت آب،100تا درخت، 

دیوار کشی،100م
09916350191

فروش زمین کارگاهی پشت 
میدان تره وبار متراژ 500 متر 

سند تک برگ، ششدانگ
تلفن تماس:

09156661460

واحد های مسکونی بنیاد مسکن 
اول حاجی آباد، طبقه همکف 

کامل، دو خواب، شمالی، آفتابگیر 
فی 65 میلیون، وام ندارد 

09153638297

فروش و معاوضه منزل ویالیی 
مهرشهر، دوطبقه مستقل و مجزا 

دو نبش، شیک و تازه ساز
تلفن تماس

09153620921

مغازه در بازار سرپوش
 فروش یا معاوضه با آپارتمان 

در مشهد 
تلفن تماس

09330751696

آپارتمان فروشی طبقه سوم روی 
پیلوت ،شرکت موقوفات،مهرشهر  

تحویلی شرکت، بدون ضامن 
معاوضه با ماشین فی 25م

09156004152

سوله فروشی در شهرک صنعتی 
بیرجند، با 4000متر مربع زمین 
و حدود 1700 مترمربع زیر بنا، 

ارتفاع 8متر، سند ششدانگ
09151603740  

فروش طبقه تجاری اداری، حاشیه 
بلوار مدرس، هفتاد و هشت متر، 

دارای سند تک برگ
280 میلیون تومان
09902242492 

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

مثمر در موقعیت خوب
تلفن تماس

09151612208

فروش ویالیی در طالقانی 18 
قطعه دوم، نیم اسکلت، 222 متر 

زمین ، فی 380 میلیون
تلفن تماس

09372182104

جویای کار

  
 

به یک نیروی با سابقه در زمینه  
 ساندویچی و پیتزا نیازمندیم 

آدرس: محالتی 
 روبروی پمپ بنزین 
09129150355

به یک فروشنده 
جهت کار در پوشاک فروشی 

نیازمندیم
تلفن تماس

09153621439 

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس اینترنتی 

نیازمندیم
تلفن تماس

09385615244

به تعدادی راننده با ماشین جهت 
کار در تاکسی تلفنی به صورت 

تمام وقت و نیمه وقت نیازمندیم. 
تلفن تماس

09385615244

به یک نیرو همراه با ماشین 
 نیازمندیم. با حقوق باال

شماره تماس
09129150366 

 
به یک نیرو جهت نظافت آپارتمان 
ده طبقه در جماران نیازمندیم. 

)فوری( 
تلفن تماس

09158608077

جوانی 17ساله برای سه ماه 
تعطیلی دنبال کار هستم 

با حقوق 400تومان 
تلفن تماس

09153636550

به تعدادی راننده با ماشین
 دوگانه جهت کار در آژانس 

نیازمندیم. 
تلفن تماس

09157246276

به چند فروشنده 
جوان و نوجوان جهت کار در 

فروشگاه کیف و کفش
  نیازمندیم 

09156660174
 

به نیروی آقا جهت سالن داری 
رستوران در شیفت شب

 نیازمندیم 
تلفن تماس

09129150355 

خودرو

  
 

  پراید  83 سبز تمام رنگ 
بیمه 3 ماه، فنی سالم

تلفن تماس
09153615066

فروش پراید111 مدل 94 ، بدون 
رنگ، بیمه تا پایان برج 10، چهار 

 حلقه الستیک نو
روکش،کفپوش، دزدگیر  قیمت: 

09153613589 19600م  

فروش پراید هاچ بک  86، سفید 
بدون رنگ، تخفیف، بیمه کامل ، 

الستیک خارجی 
فی 12.500م

09372182104

فروش ماشین آردی مدل84 
سبزیشمی،بدون رنگ ، بیمه تا 
بهمن ماه و ازاول تخفیف، موتور 

گیربکس، کولرسالم.
09153281445

فروش پژو405مدل93جی ال 
ایکس، رنگ نوکمدادی، خانگی 
بسیار تمیز، بیمه97.5، تک برگ 

سند فی24300م
09159658433

فروش فوری سمند نقره ای
مدل 85 دوگانه، بیمه کامل

تلفن تماس
09152687231

فروش فوری سمند ال ایکس 85 
سفید، مزایده نیروی انتظامی
 سند به نام، موتوری عالی

 200 هزار کار فی:12/500م 
09153618702

متفرقه

فروش یک دستگاه
 بلوکه زن چهار قالبه برقی 

ویبراتوری
تلفن تماس:

09356322402

فروش یک عدد لباس عروس 
فوق العاده شیک، پارچه ترک، 

قیمت750000تومان
تلفن تماس:

09158663225

فروش کولر پراید 
با تمام لوازم
تلفن تماس:

 09158610187 

 آژانس فروشی
 فعال و با تمام امکانات

 6 میلیون نقد
خیابان دولت

09153639984

وسایل ساندویچی کامل 
به فروش می رسدبا تخفیف ویژه 

فقط و فقط خریدار
تماس بگیرد

 09151609634 

خریدار انواع تانکرهای نفتی 
خالی یا پر 

به صورت توافقی
تلفن تماس:

09153637200

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
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اصالحیه
در خبر  چاپ شده در صفحه 7 شماره 4038 با عنوان 
“نهادهای خیریه و معتمدان شهر برای حمایت از زندانیان 
غیر عمد بسیج  شوند”سمت مهندس عابدینی “رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت” عنوان  شده که “ رئیس 

خانه صنعت و معدن خراسان جنوبی” صحیح می باشد.

کسب رتبه سوم کشوری خراسان جنوبی 
در مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری

پرورش گفت:  و  آموزش  اداره کل  ایسنا-سرپرست 
همکاران فرهنگی و دانش آموزان  استان در هیجدهمین 
دوره مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری موفق به 
اظهار  کیا  موسوی  شدند.  کشور  سوم  رتبه  کسب 
کرد: هجدهمین دوره مسابقات پرسش مهر ریاست 
جمهوری در سال تحصیلی جاری با مشارکت 13 هزار 
 دانش آموز و فرهنگی در 15 رشته در استان آغاز شد .

همچنین معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش از کسب 
رتبه نخست کشوری در مداخالت اجتماعی توسط  

تربیت بدنی آموزش و پرورش استان خبر داد .

پرورش  29 هزار نفر جمعیت شتر کشور
 در استان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
گفت: خراسان جنوبی نزدیک به 29 هزار نفر جمعیت 
ایسنا،  به گزارش   . پرورش می  دهد  را  شتر کشور 
مدرسی اظهار کرد: از نظر جمعیت شتر، خراسان جنوبی 

رتبه دوم را در کشور پس از سیستان و بلوچستان دارد.

مجمع خیرین سالمت ۳۵ پروژه بهداشتی 
و درمانی در دست احداث دارد

تسنیم-مدیرعامل مجمع خیرین سالمت با بیان اینکه 
خیرین استان در سال گذشته 13.5 میلیارد تومان به حوزه 
درمان کمک کردند، گفت: مجمع خیرین سالمت 35 
پروژه بهداشتی و درمانی در دست احداث دارد. حسینی 
اظهار کرد:  در منطقه مهرشهر نیز درگذشته مرکز جامع 
خدمات سالمت با کمک خیرین ساخته و به بهره برداری 
رسیده است و ساخت یک مرکز جامع خدمات سالمت 
دیگر در این محدوده را پیگیری می کنیم، وی افزود: 
مشارکت و همکاری خیران خراسان جنوبی با مجمع 
و  مکان ها  و  بوده  مطلوب  استان  سالمت  خیرین 
مراکز زیادی با همت آنها در استان احداث شده است.

تاثیر واقعی نماز در جامعه و 
فرهنگ مشاهده نمی شود

نماینده ولی فقیه گفت: اگر در تربیت نماز به صورت 
ایاک نستعین قرار  نعبد و  ایاک  تاثیر  فردی تحت 
بگیریم مشکالت رفع می شود و متأسفانه تاثیر نماز در 
زندگی، سیاست و اقتصاد مالحظه نمی شود اما اگر به 
تاثیر واقعی برسیم همه مشکالت برطرف می شود. به 
گزارش تسنیم، آیت ا... عبادی ظهر دیروز در دیدار با 
اعضای ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند اظهار کرد:  
اگر نماز، نماز باشد تربیت خانوادگی هم دیگر مشکلی 
نخواهد داشت اما بحث این است نماز تاثیرگذار در 
فرد، در کسب و کار، سیاست، اقتصاد و در موضوعات 
فرهنگی نیست اما اگر به تاثیر نماز برسیم و تربیت بر 
معیار نماز از کودکی آغاز شود و تا بزرگسالی ادامه یابد 

خیلی از مشکالت برطرف می شود.

سرمایه گذاری برای ترانزیت
 گاز مایع به افغانستان

طرح ترانزیت گاز مایع به افغانستان در مرز ماهیرود به 
زودی به بهره برداری می رسد.به گزارش صدا و سیما، 
مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند گفت: قطعه منفصله منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند در مرز ماهیرود واقع شده و ترانزیت گاز مایع 
به افغانستان به عنوان تازه ترین طرح سرمایه گذاری 
شده منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در این محدوده 
می  برداری  بهره  به  رمضان  ماه  از  بعد  مرزی، 
رسد.زارعی افزود:سرمایه گذار تایبادی  برای طرح 
ترانزیت گاز مایع به افغانستان در مرز ماهیرود دو 
میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است. وی گفت: 
در این طرح مخزن 130 تنی در مرز ماهیرود تعبیه 
شده که ماشین های ایرانی گاز مایع را  در این مخزن 
تخلیه و در آن طرف مرز، ماشین های افغانی بارگیری 
می کنند و نیازی به خروج از مرز نیست. زارعی افزود: 
هدف از این طرح تسریع در ترانزیت و تسهیل در 

صادرات و کاهش هزینه ها است.

همایش فرصت های سرمایه گذاری 
تشریفاتی نباشد

در مجلس  و سربیشه  نهبندان  مردم  ایرنا-نماینده 
فرصت  و  توسعه  همایش  گفت:  اسالمی  شورای 
نباید شکل ظاهری  نهبندان  های سرمایه گذاری 
و تشریفاتی به خود بگیرد و همه مسئوالن برای 
تحقق اهداف این همایش تالش کنند. افضلی افزود: 
از مسئوالن تقاضا داریم با ایجاد ستاد پیگیری ویژه 
همایش توسعه و فرصت های سرمایه گذاری نهبندان 
با هدف تسهیل سرمایه گذاری، پیگیر تحقق اهداف 
همایش باشند. وی گفت: برگزاری همایش توسعه و 
فرصت های سرمایه گذاری نهبندان اقدامی بی نظیر و 
بزرگ بود که باید با تالش و همکاری همه مسئوالن 
و مردم به دنبال تحقق نتایج آن باشیم. افضلی افزود: 
تاکنون 2 شرکت بزرگ داخلی در خصوص ایجاد پنل 
خورشیدی خانگی با همکاری کمیته امداد امام خمینی 
)ره( از سرمایه گذاری در نهبندان استقبال کرده اند. 
وی اظهار کرد: بنا داریم دبیرخانه ای در خصوص 
پیگیری و جذب سرمایه گذار در فرمانداری نهبندان 
ایجاد شود و از امروز به بعد ما به عنوان مسئول باید 
به دنبال سرمایه گذار باشیم. افضلی گفت: همچنین 
سرمایه گذارانی از هندوستان و کشورهای اروپایی 
عالقه مند به سرمایه گذاری در منطقه هستند و 
در  گذاری  سرمایه  برای  گذار  سرمایه  شود  تالش 
نهبندان انگیزه داشته باشد. وی افزود: شرکت سرمایه 
 گذاری تامین اجتماعی )شستا( به دنبال ایجاد نیروگاه 
بادی در نهبندان است و خانواده های منطقه باید از 
پنل های خورشیدی بهر ه مند شوند چون این پنل ها 

درآمد زایی برای مردم دارد.

عملیات اجرایي گازرساني به 2۳1 
روستای  استان دردست اجرا است

غالمی- مدیرعامل شرکت گاز گفت: هم اکنون 
عملیات اجرایی گازرسانی به 3 شهر و 231 روستای   
استان در دست اجرا مي باشد. هاشمی اظهارکرد: 
افزایش تعداد پروژه هاي گازرساني به منظور شتاب 
باقیمانده  گرفتن بهره مندي شهرها و روستاهای 

در  افزود:  وی  است.  طبیعي  گاز  نعمت  از  استان 
به  گازرسانی  پروژه  اجرایی  عملیات  راستا،  همین 
شهرهای نهبندان ، دیهوک و درح و 231 روستاي 
استان در دست اجرا هستند. مدیرعامل شرکت گاز 
با اشاره به اینکه تاکنون 25 شهر و 293 روستای 
استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار است، تصریح 
کرد: طی سال گذشته 4 شهر و 90 روستا از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند شده اند. هاشمی یادآور شد: با 
اجراي پروژه هاي گازرسانی به شهرها و روستاهای 
استان تا کنون 826 کیلومتر خط انتقال، بیش از 
5000 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع اجرا و بالغ بر 

114 هزار انشعاب گاز نصب شده است.

وزش باد پدیده غالب در استان 

دادرس مقدم-کارشناس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی اداره کل هواشناسی خراسان 
جنوبی گفت: با توجه به نقشه های هواشناسی تا سه شنبه هفته جاری به تناوب وزش باد شدید همراه با گرد و 
خاک را در استان شاهد خواهیم بود. وی اظهار کرد: همچنین امشب از شدت دمای هوا کاسته خواهد شد.

*به مناسبت فرارسیدن شب های قدر و سالگرد ارتحال 
امام خمینی)ره( ویژه برنامه های مناسبتی این ایام از 

شبکه خاوران روی آنتن می رود.
*به همت دفتر امام جمعه عشق آباد و با همکاری حوزه 
مقاومت بسیج 2 مالک اشتر دستگردان سفره ضیافت 
برای 700 روزه  دار در عشق آباد شهرستان طبس برپا  شد.
*رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی)ره( درح گفت: 
5 حامی، حمایت از یتیم یک ساله چوپان جان باخته 
بر اثر صاعقه در منطقه درح سربیشه را برعهده گرفتند.
*رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی)ره( نهبندان گفت: 
خیران مشهدی به مناسبت آغاز هفته اکرام ایتام و اطعام 
نیازمندان با اهدای  غذای گرم و سبد غذایی 23 میلیون 
و 500 هزار تومان به ایتام و نیازمندان کمک کردند.

*یک ساعت آب و اراضی تابعه از چاه فاضلی و 110 
اصله درخت زرشک به نیت عزاداری حضرت سید 
الشهدا )ع( در ایام محرم در روستای عباس آباد دشت 

وقف در شهرستان قاین وقف شد.
*مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: هشت هزار 
و 106 تن خوراک طیور از ابتدای سال جاری تاکنون به 

افغانستان صادر شده است.
*مدیرصندوق بیمه جهاد کشاورزی گفت:غرامت قابل 
پرداخت به کشاورزان و دامداران خسارت دیده از عوامل 
خسارت زای سیل و سرما بیش از 4 میلیارد تومان برآورد شد. 

اخبار کوتاه

از  راه و شهرسازی  اداره  مدیر کل  حسینی- 
اتمام پرونده مسکن مهر تا پایان سال جاری 
خبر داد و عنوان کرد: سهمیه احداث مسکن 
که  بوده  واحد   247 و  هزار   31 استان  مهر 
تاکنون 30 هزار و 416 واحد عملیات اجرایی 
آن به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده 
است. جعفری با بیان این که فقط 831 واحد 
در بیرجند باقی مانده، ادامه داد: مهم ترین دلیل 
آن مشکل متقاضیان در تامین به موقع آورده 
نقدی بوده است. به گفته وی در پروژه های 
باقی مانده مشکل تامین خدمات زیربنایی وجود 
ندارد. مدیر کل اداره راه و شهرسازی در بخش 
آیا  این که  به  پاسخ  از سخنانش در  دیگری 
امکان برداشتن دیوار دور اراضی قدیم پادگان 
وجود دارد یا خیر، بیان کرد: صرف نظر از این 
که غالب اراضی در اختیار ارتش باقی می ماند 
و از آن جایی که تاکنون اسناد مالکیت اراضی 
از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

تحویل نشده است تا برای تجمیع و تفکیک 
پالک ها اقدام و نهایتا محدوده اراضی در اختیار 
دولت مشخص شود، به دلیل عدم وجود مسائل 
امنیتی و ایمنی، امکان جا به جایی حصار فعال 
وجود ندارد. جعفری توضیح داد: با توجه به این 
که بخشی از اراضی ما بین میدان ابوذر، بلوار 
صیاد شیرازی و دانشگاه هنر متعلق به این اداره 
کل است تنها یک دیوار را می توان برداشت 
و از آنجایی که داخل اراضی روشنایی وجود 
بلوار  اراضی  در  شود.  می  ناامن  مکان  ندارد، 

شهید قرنی نیز همین گونه است.
مردم  تقاضای  که  حالیست  در  ها  گفته  این 
و  دارد  ادامه  دیوارها  شدن  برداشته  برای 
خواستار بازگشت این اراضی به شهر و استفاده 
از آن به نفع عموم هستند. همچنین شنیده ها 
حاکی از آن است که کارشناسان اداره کل راه 
و شهرسازی موافق برداشته شدن هر چه سریع 

تر این دیوارها هستند.

حسینی- مسئول مدارس شبانه روزی موسسه 
بیت االحزان حضرت زهرا)س( در کشور، از شروع 
ثبت نام مرکز شبانه روزی امام رضا )ع( برای 
سومین سال متوالی در استان خبر داد و گفت: 
دو طرح ملی رحله که مخصوص ایام تابستان 
و با حفظ 3 جزء قرآن از 15 تیر تا 5 شهریور 
است و طرح یک ساله حفظ کل قرآن کریم با 
همکاری اداره کل اوقاف برگزار می شود. قیصری 
با بیان این که مهلت ثبت نام تا پایان خرداد بوده 
و ظرفیت آن محدود است، اضافه کرد: تاکنون در 
طرح یک ساله 45 نفر و در طرح رحله 37 نفر 
ثبت نام کرده اند.وی با اشاره به این که در دو سال 

اجرای این طرح ها در استان، 160 نفر حافظ جزء 
های قرآن شدند، ادامه داد: سال اول اجرای طرح 

16 نفر و امسال 17 نفر حافظ کل قرآن شدند.
به گفته وی هزینه هر قرآن آموز در طرح رحله 
یک میلیون و 200 هزار تومان است که فقط 400 
هزار تومان شهریه اخذ می شود، همچنین هزینه 
قرآن آموزان طرح یک ساله 650 هزار تومان است 
که فقط 200 هزار تومان شهریه گرفته می شود و 

مابقی هزینه ها را خیران پوشش می دهند.
بیت  موسسه  روزی  شبانه  مدارس  مسئول 
این  اصلی  هدف  زهرا)س(  حضرت  االحزان 
عنوان  قرآنی  فعال  نیروی  تربیت  را  ها  طرح 

کرد و افزود: قصد داریم هر قرآن آموز ، پس از 
فراگرفتن دوره های حفظ قرآن، برای تربیت و 
تشویق دیگران به قرآن فعالیت و فرهنگ سازی 
کند. قیصری خاطرنشان کرد: سال اول حدود 40 
درصد از شرکت کنندگان از خود استان خراسان 
این  از  درصد  امسال حدود 80  بودند،  جنوبی 
استان هستند و امیدواریم استقبال ها بیشتر هم 
شود. وی در ادامه ضمن تقاضا از خیران برای 
کمک به تقویت این حوزه، یادآور شد: آمادگی 
همکاری با مساجد و محافل قرآنی که در ماه 
محرم و یا دیگر ایام سال، برنامه  داشته و نیازمند 

قاری و حافظ قرآنی هستند را داریم.

علیرغم  گفت:  زیست  محیط   مدیرکل 
خراسان  عدیده  محیطی  زیست   جاذبه های 
از  سهمی  استان  زیست  محیط   جنوبی، 
اعتبارات متوازن برای حوزه گردشگری ندارد. 
به گزارش مهر، آرامنش اظهار کرد: خراسان 
جنوبی به  عنوان سومین استان پهناور کشور 
دارای ظرفیت های زیست محیطی غنی، مناطق 
است  متنوعی   آزاد  مناطق  و  تحت حافظت 
که می توان در راستای جذب گردشگر از آن 
بهره گرفته شود. مدیرکل محیط  زیست بیان 

کرد: در خراسان جنوبی 4 منطقه حفاظت شده 
پناهگاه حیات وحش و 10 منطقه شکارممنوع، 
وجود  محیط زیست  کل  اداره  مدیریت  تحت 
این  وسعت  هکتار  میلیون  دو  که حدود  دارد 
در  اینکه  به  اشاره  با  آرامنش  است.  مناطق 
اکثر شهرستان ها مناطقی تحت عنوان مناطق 
حفاظت شده داریم، ادامه داد: یکی از جاذبه های 
زیست محیطی منطقه نای بندان طبس با وسعت 
یک میلیون و 500 هکتار است که در حقیقت 
می توان از آن به عنوان بزرگ ترین منطقه تحت 

تاالب  افزود:  برد. وی  نام  در کشور  مدیریت 
درمیان  منطقه حفاظت شده  نهبندان،  کجی 
و سربیشه، منطقه حفاظت  شده شاسکوه در 
قائن و زیر کوه، پناهگاه حیات  وحش بشرویه و 
منطقه حفاظت  شده مظفری از دیگر جاذبه های 
از  می توان  که  است  استان  زیست محیطی 
برد.  بهره  گردشگر  جذب  راستای  در  آن 
مدیرکل محیط زیست ادامه داد: در جاذبه های 
زیست محیطی گونه های حیات وحش متنوعی 
قابل  غیرمسلح  با چشم  که حتی  دارد  وجود 

رویت هستند.آرامنش افزود: همچنین بر اساس 
ضوابط و مقررات می توانیم مجوزهایی را برای 
صادر  حیات وحش  کنترل  راستای  در  شکار 
کنیم که این مهم  نیز می تواند خود یک جاذبه 
گردشگری برای طبیعت گردان و شکارچیان 
صدور  اینکه  به  اشاره  با  شود.وی  محسوب 
مجوز خارجی برای شکار بر اساس ضوابط و 
قوانین صادرشده است، گفت: در کل 33 مجوز 
پروانه شکار داخلی و خارجی  صادرشده است 
باقابلیت های  بهانه  این  به  شکارچیان  که 

مدیرکل  می شوند.  آشنا  نیز  جنوبی  خراسان 
محیط زیست اظهار کرد: از دیگر جاذبه های 
گردشگری خراسان جنوبی می توان به موزه 
زیستگاه ها و حیات وحش اشاره کرد که افراد 
می توانند با حضور در این موزه ها با گونه های 
)به صورت  جنوبی  خراسان  حیات وحش 
یادآور  آرامنش  شوند.  آشنا  درمی(  تاکسی 
به گذشته  نسبت  شد: سازمان محیط زیست 
شرایط سهل تری برای حضور طبیعت گردان 

در مناطق تحت حفاظت فراهم کرده است.

  برداشتن دیوار پادگان فعال ممکن نیست!

سالگرد  مناسبت  به  گذشته  رضایی-روز 
ارتحال امام خمینی )ره( ، قیام 15 خرداد و 
راهپیمایی روز قدس رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی استان به بیان برنامه های 
پیش بینی شده در این ایام پرداخت. رئیس 
استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
شب  تقارن  به  توجه  با  امسال  کرد:  بیان 
های قدر با 14 و 15 خرداد ستاد بزرگداشت 
سپاه  همچنین  و  خمینی)ره(  امام  ارتحال 
شده  تشکیل  فروردین  از  انتفاضه  و  قدس 
های  برنامه  متعدد  جلسات  طی  که  است 
کرده  بینی  پیش  ایام  این  برای  ای  ویژه 
مناسبت  به سه  اشاره  با  احمد مالیی  است. 

سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(، روز جهانی 
قدس و قیام 15 خرداد، از تشکیل 7 کمیته  
برنامه های متعددی در مساجد  و همچنین 
رئیس  داد.  خبر  مقاومت  و  امام  موضوع  با 
استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
ساعت  قدس  روز  راهپیمایی  کرد:  بیان 
سمت  به  شهدا  میدان  از  و  صبح   10.30
بود  خواهد  پاسداران  و  ارتش  خیابان  ابوذر، 
و بعد از آن نیز سخنرانی سردار نقدی قبل 
از نماز جمعه در برنامه گنجانده شده است. 
وی ادامه داد: برنامه های 14 خرداد و ارتحال 
امام خمینی)ره( ساعت 17.30 در حوزه علمیه 
سفیران هدایت برگزار خواهد شد و سخنران 

خواهد  طائب  االسالم  حجت  جلسه  این 
بود،همچنین ساعت 22 همان روز در حسینیه 
جماران مراسم ارتحال امام برگزار خواهد شد. 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
استان افزود: مراسم 15 خرداد در مرکز استان 
می  برگزار  ابوالفضلی  هیئت  در   17 ساعت 
شود که سخنران این جلسه حجت االسالم 
قوامی خواهد بود. مالیی همچنین از برگزاری 
49 عنوان برنامه در استان با موضوع امام و 
مقاومت خبر داد که دیدار با نماینده وی فقیه، 
در روز یکشنبه 13 خرداد؛ ساعت 8 صبح و 
سخنرانی هایی با محوریت 15 خرداد و روز 
 جهانی قدس، برگزاری مسابقات،نمایشگاهها ،

صلواتی، های  ایستگاه  برپایی  و  قرآن   ختم 
مراسم شب خاطره از جمله این برنامه ها است.

وی بیان کرد:راهپیمایی روز جهانی قدس طبق 

هر سال در همه بخش ها و شهرستان های 
استان برگزار می شود و امسال نیز سعی شده که 
در دهستان های بزرگ نیز راهپیمایی برگزار شود.

برگزاری 49 عنوان برنامه در استان با موضوع امام و مقاومت

افزایش 40 درصدی قرآن آموزهای استان

سبد خالی محیط زیست خراسان جنوبی از اعتبارات حوزه گردشگری

بسته شدن پرونده مسکن مهر استان تا پایان سال

شرط اصلی خدمات در دوره گارانتی، انجام سرویس های دوره ای منظم می باشد
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
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رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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امام رضا علیه  السالم فرموند:
نوَب َهدماً الةِ علی محّمٍد وآلِِه فإنّها تَهِدُم الذُّ ُر بهِ  ُذنوبَُه فَلْیُكثِْر مَِن الصَّ َمن لم یَقِدْر علی ما یَُكفِّ

هر که نمی  تواند کاری کند که به سبب آن گناهانش زدوده شود بر محّمد)ص( و خاندان او 
بسیار درود فرستد؛ زیرا صلوات گناهان را ریشه کن می  کند.

)األمالي للصدوق: 131/123(
 

رويارويي بخش خصوصي و دولتي در جهت هم انديشي حل مشکالت 
IT  استان به ميزباني مرکز کامپيوتر ايليا

باقري، عضو هيئت مديره سازمان نظام رايانه اي:  هشدار تعطيلي بخش خصوصي IT استان در سايه بي توجهي مسئوالن ادارات دولتي

 IT جواد قوسی - پنجشنبه شب جلسه هم اندیشی شرکت های خصوصی حوزه
با مسئوالن دستگاه های اجرایی به همت مرکز کامپیوتر ایلیا برگزار شد. حسینی، 
مشاور معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت کشور گفت: تنها 
صنعتی که می تواند با صنعت نفت در ایران رقابت کند، IT است. وی ادامه داد: در 
استان هیچ کاری برای دستگاه های دولتی نمی توانیم انجام دهیم چون چشم شان 

به بخشنامه ها و آیین نامه هایی است که از تهران می آید. 
سامانه ستاد، بالی جان صنعت بخش خصوصی IT استان

استان خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: مزیت  رئیس سازمان نظام صنفی 
 حذف بعد جغرافیایی در صنعت IT، زنجیر پای شرکت های استان شده و 
نمی توانیم سرمایه گذاری برای طراحی نرم افزار داشته باشیم. حسینی افزود: 
بعد از 5 سال طراحی نرم افزار و رسیدن به مرحله فروش، نامه ای از تهران 
می آید که تمام سازمان ها از نرم افزار دیگری استفاده کنند و بدین گونه است 

که هیچ امنیتی در این حوزه وجود ندارد. 
حسینی با بیان اینکه این بزرگترین معضل در استان است، ادامه داد: سرمایه 
گذاری در این بخش به دلیل اینکه نمی دانیم از طرف تهران تحریم خواهیم شد 
یا نه، عملیاتی نمی شود. وی تاکید کرد: بارها گفته شده بودجه ای که تهران 
برای قراردادها می بندد بر 31 استان کشور تقسیم شود و سهم آن به استان ما 
داده شود تا خودمان کار را انجام دهیم. مشاور معاون توسعه صادرات کاال کشور 
تصریح کرد: در حوزه سخت افزار هم با راه اندازی سامانه ستاد باید با تهران رقابت 
 داشته باشیم که قطعا مشکل ساز خواهد بود. همچنین در معرفی شرکت ها،

خدمات پس از فروش و بازاریابی ضعیف هستیم و کمبود نقدینگی داریم. 
IT 1000 نفر اشتغال حاصل 10 تفاهم در حوزه

در ادامه دلگیر، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اظهار کرد: در این هم 
اندیشی دغدغه شرکت های زیرمجموعه سازمان »نصر« برای توسعه بازار و دغدغه 
دستگاه های دولتی بیان شد. وی ادامه داد: برای اینکه بازار IT از داخل استان تامین 
شود، تمهیداتی اندیشه شده است. همچنین برای سامانه ستاد و دغدغه هایی که 

 برای ثبت سفارش و عدم تامین کاال و خدمات از داخل استان وجود دارد، رایزنی هایی
 با سازمان صنعت ، معدن و تجارت انجام گرفته است. 

دلگیر اضافه کرد: صنعت IT نیاز به آب و مجموع نهاده هایی که در استان  
فراهم کردن آن سخت است، ندارد و همچنین بعد مسافت در آن مطرح نیست. 
بعالوه اینکه در استان  تحصیل کرده های زیادی وجود دارد که اینها جزو نقاط 
قوت  است. وی خاطرنشان کرد: با ایجاد شهرک IT که در جلسه شورای برنامه 

توسعه استان تصویب شده است، گام موثری برداشته خواهد شد.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات بیان کرد: از دی سال گذشته10 تفاهم نامه 
با ابتکار استانداری و همکاری زیرمجموعه های استان امضا شده و با طرح های 
اجرایی شده آن 1000 نفر به اشتغال رسیده اند. دلگیر تاکید کرد: نمایشگاهی برای 
صدور کاال و خدمات و محتوا به افغانستان در شهریور سال جاری برای استان های 
شرق کشور در دستور کار قرارگرفته است، به دلیل این که نمایشگاه با عاملیت استان 
خراسان جنوبی و با کمک اتاق ایران و اتاق افغانستان برگزار می شود، برای تولیداتی 
که زبان فارسی واسطه اشتراک شان است مثل آموزش الکترونیک و نرم افزارهای 

کاربردی برگ برنده ای برای استان خواهد بود.
سازمان »نصر« به دنبال شرکت های قوی است

شریعتی، معاون مدیرکل دفترفناوری اطالعات استانداری هم گفت: همان طور 
که استاندار تاکید دارد، اعتبارات استان حتی االمکان در داخل استان هزینه شود، 
بودجه و اعتبارات حوزه IT  و ICT هم باید به همین صورت باشد. وی ادامه 
داد: سازمان »نصر« استان به دنبال این است که شرکت های قوی داشته باشد و 
دستگاه های اجرایی هم به دنبال شرکت های باکیفیت و با قدرت الزم هستند. 
شریعتی افزود: باید اهرم های الزم برای تبدیل شرکت های استان به شرکت های 
قوی و قابل رقابت با مرکز کشور وجود داشته باشد؛ دستگاه های اجرایی هم باید 
کمک کنند موانع حذف شود و تداوم این جلسات هم اندیشی مفید خواهد بود. وی 
با بیان اینکه IT استان به این بلوغ رسیده است که بتوانیم از خدمات داخل استان 
بهره مند شویم، خاطرنشان کرد: 12 پروژه IT تعریف شده که تا پایان سال شاهد 

شکوفایی آن خواهیم بود.
مشاوره تخصصی و فنی  رايگان برای تمام دستگاه های اجرايی

در پایان باقری، نماینده بخش خصوصی و مسئول مرکز کامپوتر ایلیا با بیان اینکه 
جلسه امروز تقابل خوبی بین بخش خصوصی و مسئوالن انفورماتیک ادارات 
 بود، گفت: به عنوان کارآفرین بخش خصوصی و به نیابت از هم صنفی های
نمودیم.  مطرح  هایی  درخواست  هستند،  حمایت  به  امیدوار  که  رایانه   حوزه 
وی ادامه داد: در صنف رایانه استان حدود 70 - 80 بنگاه اقتصادی کوچک 
مشغول به کار هستند که اگر هر شرکت حداقل 5 نفر را مشغول به کار کرده 
 باشد، جمعیت بزرگی را شامل می شود. عضو هیئت مدیره سازمان نظام رایانه ای
استان خاطرنشان کرد: در راستای حمایت و همکاری با کلیه دستگاه های اجرایی 
و برای توسعه IT استان، این آمادگی وجود دارد تا مشاوره تخصصی و فنی 
رایگان و بدون هیچگونه چشمداشتی برای تمام دستگاه های اجرایی ارائه شود 
تا با تعامل سازنده بین نظام صنفی رایانه ای و ادارات دولتی از دانش تخصصی 

و توان فنی در پوشش نیازهای IT استفاده شود.
 90 درصد گارانتی های شرکت های اصلی در داخل استان پاسخ 

داده می شود
 باقری با بیان اینکه به 90 درصد گارانتی های شرکت های اصلی در داخل استان پاسخ   داده 
می شود و 99 درصد از برندهای مرکز کشور در داخل استان نمایندگی دارند، 
تاکید کرد: اگر دستگاه های دولتی و مردم از صنوف کوچک حمایت نکنند، 
اضافه  متخصص  بیکاران  آمار  به  و  بود  خواهد  راه  در  صنوف  این   تعطیلی 
می شود. عضو هیئت مدیره سازمان نظام رایانه ای استان خراسان جنوبی ادامه 
داد: امیدواریم با قول های مسئولین از بخش خصوصی حمایت قانونی شود و 
خریدهای کاال و خدمات انفورماتیک IT از شرکت های داخلی استان انجام 
گیرد. باقری خاطرنشان کرد: چه در بخش نرم افزار و چه در بخش سخت افزار 
بستر فراهم است و بهترین ظرفیت را در داخل استان داریم و به امید خدا با موارد 

بازدارنده از تولیدکننده ها و ارائه دهنده های خدمات IT حمایت شود. 

عکس: حامد اکبرپور

پیرو اطالعیه های قبلی درج شده در 
روزنامه آوای خراسان جنوبی بدینوسیله 
مجددا به اطالع کلیه اعضای محترم 
تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی 
عمومی  مجامع  جلسات  رساند:  می 
عادی و فوق العاده روز پنجشنبه مورخ 
97/3/17 راس ساعت 8/30 صبح در 
محل هیئت محترم حسینی واقع در 
خیابان انقالب برگزار خواهد شد. لذا از 
اعضای محترم دعوت به عمل می آید 

در جلسه مذکور شرکت فرمایند.
هيئت مديره

شرکت تعاونی اعتبار فرهنگيان شهرستان بيرجند  )بهار فرهنگيان سابق(  تاريخ انتشار: 97/3/13

دعوت نامه تشکيل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان شهرستان بیرجند ساعت 17 روز یکشنبه 
مورخ 97/4/3 در محل باشگاه فرهنگیان واقع در خیابان معلم برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور 
یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ 

ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر شخص غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 

طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت های تعاونی مطابق با آخرین اصالحات 
هيئت مديره شرکت 

بدینوسیله به اطالع همشهریان محترم می رساند: دفتر اتحادیه 
الکترونیک و کامپیوتر به آدرس جدید واقع در خیابان شهدا نرسیده 
به شهدا 2، بازار موبایل بیرجند، طبقه دوم انتقال یافت. همچنین لیست اعضای هیئت 

مدیره اتحادیه به شرح ذیل جهت خدمات رسانی به همشهریان عزیز اعالم می گردد.
 1 - سید حامد موسوی رئیس اتحادیه 2 - علی عزمی نایب رئیس اول اتحادیه 3 - جلیل 
خزاعی اسفزار نایب رئیس دوم اتحادیه 4 - شیردل باقرپور دبیر اتحادیه 5 - محمدرضا 

بهدانی خزانه دار 6 - سعید یدالهی بازرس اتحادیه

اتحاديه الکترونيک و خدمات رايانه  تلفن تماس: 32231083

اطالعيـه


