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به دنبال هم گرایی باشیم

صفحه 2

اگر پنج قاضی را محاکمه 
می کردیم مشکل برطرف می شد

صفحه 2

ردصالحیت گسترده، افراد 
توانمند را از ما می گیرد

صفحه 2

بسته پیشنهادي سه کشور 
اروپایي مایوس کننده است

صفحه 2

از سکوت رسانه ای 
تا رسانه هایی ساکت!

چندی قبل به توصیه دوست عزیزی 
اقدامات  و  رویدادها  از  ماه  دو  برای 
هفتگی انجام شده در استان،  یک نمودار 
محتوایی رسم کردم، نموداری که هم 
اتفاقات و حوادث را در بسته های جداگانه 
و با تراز اولویت ها در بر می گرفت و 
هم حرف ها، سخنرانی ها، مصاحبه ها، 
قول ها و وعده ها، عملکردها و اقدامات 
و افتتاح ها را در خود می گنجاند. نتیجه 
اش خیلی دور از انتظار نبود؛ حداقل برای 
من و برخی از دوستانی که لحظه به 
 لحظه خبرهای استان را باالجبار مطالعه 
می کنند و قرار است... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4108
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در بیرجند ؛
“ مرهم”  رکورد دنیا را شکست/7

دهیاران پروژه های اولویت دار روستاها را در
 زمان بندی مشخص انجام دهند/4

مالیات  عامل توسعه اقتصادی
عدالت  اجتماعی و آبادانی

... با عنایت به اهمیت و نقش ویژه مالیات در تحقق برنامه هاو اهداف اقتصاد مقاومتی مانند صرف 
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معاون سیاسی استاندار:

عرضه مستقیم کولر آبی 

100 درصد گالوانیزه با کلید محافظ جان
مجهز به موتور هوشمند دوخازنه

بین مدرس 27 و 29 - 32420499

اطالعیـه مهـم
با استناد به مصوبه شورای محترم اسالمی شهر بیرجند 

از تاریخ 97/4/1 صدور فیش عوارض خودرویی
 در دفاتر پیشخوان دولت برای مودیان 

به صورت رایگان خواهد بود.

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند

جناب آقای حاج رضا علیزاده بیرجندی
انتخاب جناب عالی را به عنوان ریاست اتاق اصناف مرکز استان

 صمیمانه تبریک عرض نموده و از تالش های مجدانه و ارزشمند 
جناب آقای مهندس مرتضی یزدان شناس

 تقدیر و تشکر می نماییم، توفیق روز افزون تان را از درگاه خداوند بزرگ خواستاریم.

شرکت آوای سالمت خودرو- هدایت خودرو

جناب آقای دکتر مشیرالحق عابدی
انتصاب شایسته شما برادر متعهد و مجرب به عنوان 

معاون  هماهنگی امور  اقتصادی
 و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

 بارقه امیدی است برای همه کسانی که دل در گرو 
توسعه و پیشرفت استان دارند، این مسئولیت را خدمت 
جناب عالی تبریک عرض نموده و توفیق شما را در ارائه 

خدمات به مردم شریف استان آرزومندیم.
روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی 
 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون  هماهنگی امور اقتصادی 
و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی 

که حاصل توانمندی،تجربه و درایت شما می باشد 
صمیمانه تبریک  عرض می نماییم. از درگاه ایزد منان 

مزید توفیقات روز افزون تان را مسئلت داریم.

هیئت مدیره  و مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

یک فرصت استثنایی 20 درصد تخفیف عوارض کسب و پیشه و بخشودگی جرائم معوقه تا پایان سال 1396 از تاریخ 97/3/27 لغایت 97/5/27  
حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجندجهت کسب اطالعات بیشتر به شهرداری های مناطق مراجعه فرمایید. در راستای حمایت از کاالی ایرانی

برنامه مالقات مردمی

 جناب آقای مهندس پرویز آرامنش 
مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 

سه شنبه هر هفته از ساعت 10 الی 12 صبح
مکان: خیابان شهید محالتی، جنب بانک ملت

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

جناب آقای مجیدرضا ُلر
با یک دنیا مسرت انتخاب آن برادر ارجمند را به سمت

 نایب رئیس اتاق اصناف بیرجند
 تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتی و موفقیت جناب عالی را در پیشبرد امور

 از درگاه ایزد پاک مسئلت داریم.
گل و گیاه جمهوری

سردار سرتیپ دوم علی اصغر مسروری
فرماندهی محترم مرزبانی استان خراسان جنوبی

اعطای درجه سرتیپ دومی از سوی فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای )مدظله( 
را خدمت جناب عالی که نشان از والیتمداری، لیاقت و شایستگی شما می باشد

 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ، توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

مدیریت و کارکنان فروشگاه های اتکا استان خراسان جنوبی

16 تیرماه )7 ژوئیه( مصادف با روز بین المللی تعاون

 با شعار “جوامع پایدار با تعاون” 

بر 42 میلیون نفر عضو تعاونی های کشور و 585 هزار 
نفر عضو تعاونی های خراسان جنوبی گرامی باد

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

سردار سرتیپ دوم علی اصغر مسروری
فرمانده محترم مرزبانی استان خراسان جنوبی
با احترام اعطای ترفیع سرتیپ دومی از سوی فرماندهی معظم کل قوا 

را که نشان از لیاقت و شایستگی شما در راستای حفاظت از کیان ایران عزیز می باشد 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ، توفیقات روزافزون شما و جمیع همکاران خدوم ناجا را

 از درگاه ایزد متعال خواستاریم.

مدیر کل و کارکنان  بانک قوامین استان خراسان جنوبی

ثبت نام بیش از 70 رشته کارشناسی ارشد
 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند آغاز شد

www.azmoon.org :سایت
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دستور مهم رهبر معظم انقالب به روحانی درباره بازار سکه و ارز

منابع آگاه از نامه مهم رهبر معظم انقالب به رئیس جمهور خبر داده اند. براساس این گزارش رهبر معظم انقالب در این نامه که خطاب به رئیس 
جمهور نوشته شده است، ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده درخصوص واگذاری ارز و سکه در ماه های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی 
ایجاد کرده است دستور فرمودند؛ ضمن رسیدگی به موضوع گزارش دقیقی تهیه و محضر ایشان ارسال شود.

 از سکوت رسانه ای 
تا رسانه هایی ساکت!

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ...  نموداری که هم اتفاقات و 

حوادث را در بسته های جداگانه و با تراز اولویت ها در 
بر می گرفت و هم حرف ها، سخنرانی ها، مصاحبه 
ها، قول ها و وعده ها، عملکردها و اقدامات و افتتاح 
ها را در خود می گنجاند. نتیجه اش خیلی دور از 
انتظار نبود؛ حداقل برای من و برخی از دوستانی که 
لحظه به لحظه خبرهای استان را باالجبار مطالعه می 
کنند و قرار است به عنوان زبان دل مردم درباره اش 
چیزی بنویسند. واقعیت غیرقابل کتمان در بررسی 
نتیجه چنین تحلیلی از وضع استان، اعوجاج،  بی 
برنامگی محض و فرعی رفتن های بسیار و گاهی 
شک برانگیز بود؛ کأنّه کنار راننده خودروی توسعه ی 
استان با مسافرانی به وسعت جمعیت خراسان جنوبی، 
فرد یا افرادی نشسته اند که گاهی چشم های راننده 
را از پشت با دست می گیرند و گاهی چنان ضربه 
هایی بر دست و پا و جوارحش فرود می آورند که 
راننده به اجبار، خود و مسافران را به این سو و آن 
سو می کشاند و گاهی با سر و صدای زیاد مانع از 
تمرکز حواس او می شوند، و گاهی هم البته به مزاح 
دستی می برند و قلقلکی می دهند که راننده را بی 
اختیار کنند و خنده ای روی سستی بدنش بنشانند! 
از این خودرو چه می توان انتظار داشت: مسافرانی 
دائم الحزن و کثیراالضطراب و تماشاگرانی که چپ 
و راست رفتن های این خودرو و مسافرانش، نگرانی 
سقوط به یک پرتگاه یا زدنشان به یک تپه خارج 
از مسیر اصلی و یا در بهترین شرایط، نرسیدن یا 
دیر رسیدنشان به مقصد را در آنها بیشتر می کند! 
رسانه های استان در حکم تماشاگران بیرونی این 
صحنه از نمایشند؛ رسانه هایی که در استان ما بسیار 
ساکتند، بیش از حد خاموشند و فراوان تر از آنچه 
تصورش می رود، آهسته می روند و آهسته می آیند 
که گربه شاخشان نزند. من نمی دانم و نمی فهمم 
این سکوت معنادار است یا از سر ناچاری معنادارش 
می خوانند،  اما سخت معتقدم که »مرگبار« است. 
بارها در همینجا و با کنایه ای اول از همه به خودم،  
نوشته ام و گفته ام که نسل فردای خراسان جنوبی 
عقب  و  استان  نایافتگی  توسعه   در   را  طیف  دو 
افتادگی های تاریخی اش همواره مؤاخذه خواهند 
کرد؛ اول رسانه های خاموش  را و دوم دستگاههای 
نظارتی غافل را. هیچکدام مان نه استاندار محترم 
را، نه معاونانشان  را، نه فرمانداران و مدیران کل را، 
نه نمایندگان را و نه سایر مدیران اجرایی را چنین 
مؤاخذه نخواهیم کرد، که چه بسا همه می دانیم آنها 
برای چه آمده اند؟چه می خواهند؟ چه می کنند؟ و 
فردا قرار است کجا باشند؟ ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله(  نموداری که هر روز روی تکه کاغذهای 

پاره پاره گوشه و کنا ر اتاقم می بینم، انگار مقصدی 
را هم به من نشان نمی دهد. روی طول و عرض 
و عمود و افق این نمودار،اول هفته هایش با چند 
جلسه، مشتی شعار از پیش تعیین شده، احیاناً توپ 
و تشری مصلحتی بدون ضمانت اجرا در جلسات، 
چند وعده ی فاقد االجرا)نه الزم االجرا( و انبوهی 
ابهام بی جواب آغاز می شود، وسط هفته اش نمودار 
با کمی تکان خوردن از وعده ی تغییر به سمت امید 
میل پیدا می کند  و دوباره آخر هفته با یک ابالغیه 
نابجا، تصمیمی  از سر بی تدبیری و غیر ضروری، 
مطرح کردن خبری غیرکارشناسانه و پیچیدن به پای 
اولویت های دست چندم، باز سرش به پایین خمیده 
و اوجش، نزول می می گیرد، تازه اگر از اتاق های 
به اصطالح »فکر« دوستان، طرحی نو برای مشغول 
سازی یک هفته ای استان با خبری غیرمعمول در 
حوزه انتصاب ها و انتخاب ها برای تحت الشعاع دادن 
تمرکز شهروندان بر خبری دیگر،  در انداخته نشود! در 
استانی که مردمش ذاتاً ساکت و آرامند، رسانه های 
ساکن و ساکت  و آرامی که نه تنها خط قرمز کشیدن 
برایشان بی معناست بلکه خودشان خط قرمز بی دلیل 
و برهان خیلی چیزها هستند، قوز باالی قوزیست که 
نمی توان از آن امید برداشتن تحفه ای داشت. بهشت 
برین مدیران کشور، به مدد چنین رسانه هایی هنوز 
هم آباد و در آرامش کامل است و البته، استخوانهایش 
زیر بار عقب ماندگی های تاریخی و تحمیلی بر آن، 
پوکی گرفته و صدای شکستنش عنقریب گوش فلک 
را کر خواهد کرد. همیشه گفته ام که برای نجات این 
مریض،  هیچ طبیبی بهتر از تغییر نگاهها در  خود 
مردم  استان نمی تواند کارگر افتد.  ما باید خودمان 

بخواهیم و خودمان کاری بکنیم. 
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(         

آهن هم گران شد

افزایش ۵۲  پارسال  خرداد  آهن  بازار  که  حالی  در 
درصدی قیمت را تجربه کرد و هر کیلوگرم شمش 
آهن یکباره از 13۵0 تومان به ۲0۵0 تومان رسید، 
امسال هم مجددا با افزایش قیمت مواجه شد. آزاد، 
رئیس اتحادیه آهن فروشان گفت: قیمت میلگرد و 
آهن طی مدت اخیر 40 درصد افزایش یافته که با 
توجه به اینکه حدود ۲0 درصد از هزینه ساخت ساز 
گرانی های  از  درصد   8 می شود،  آهن  صرف 
است. بخش  این  به  مربوط  مسکن،  بخش  اخیر 

سرمقاله

اگر پنج قاضی رامحاکمه می کردیم مشکل برطرف می شد

مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم گفت: ما سختی ها را 
به جان نخریدیم و دراز مدت کار نکردیم. باید سود 
تولید را باال می بردیم تا اشتغال استمرار داشته باشد 
نه این که بگوییم بیایید سکه بخرید و سپس بر آن 
مالیات لحاظ کنیم. باید ریسک تخلف در کشور باال 
برده شود نه این که به راحتی خطا صورت گیرد. وی گفت: قباًل هم در 
سخنانی عنوان کرده ام که اگر پنج قاضی را خلع و سپس محاکمه می کردیم 

مشکالت زیادی از ما برطرف می شد.

وضع ما در احترام به قانون و شفافيت درخشان نيست 

میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
متأسفانه وضع ما در احترام به قانون درخشان نیست 
و اصال برازندۀ آرمان ها و شعارهای ما و زیبندۀ نظام 
انقالبی ما نیست به گونه ای که در رتبه بندی از نظر 
قانون مداری باید با حسرت از جایگاهی که در مقایسه 
با سایر کشورها داریم، یاد کنیم. اثر این سهل انگاری و کمبود غیرت را در 
 احترام به قانون، در عدم شفافیت ها و مفاسد اقتصادی، تبعیض، قاچاق، رشوه ،
 رباخواری ، تقلب و تزویر، دروغ و عوام فریبی و ویژه خواری مشاهده می کنیم.

ردصالحيت گسترده ، افراد توانمند را از ما می گيرد

ابتکار، معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که 
آقای حجاریان گفته اگر ردصالحیت های گسترده 
طلبان  اصالح  حضور  به  ضرورتی  گیرد،  صورت 
در انتخابات نیست، گفت: فکر نمی کنم این طور 
باشد. آقای حجاریان نگران است و می گوید وقتی 
ردصالحیت گسترده اتفاق می افتد، افراد توانمند، شایسته و شجاع که بتوانند 
اصالحات و تغییرات مورد نیاز کشور را جلو ببرند از دست می دهیم. شکی ندارم 

که تمام دیدگاه های آقای حجاریان دلسوزانه است.

در شيوه رفتاري اختالف نظر داریم که باید  اصالح کنيم

عبدالرضا هاشم زایی نماینده مردم تهران با اشاره به 
محدودیت ها برای برخی افراد از جمله سیدمحمد 
خاتمی گفت: محدودیت هایی که برای افراد ایجاد می 
شود اینها اختالف برانگیز است چرا با افرادی که در 
جامعه محبوبیت دارند این گونه برخورد می کنیم؟ اینها 
همه محل اختالف است و باید در جایی این اختالفات مرتفع شود. لذا ما در 
اصول نه تنها با هم مشکلی نداریم بلکه همه اصولگراییم اما در شیوه های رفتاری 
اختالف نظر داریم که باید آنها را اصالح کنیم تا مقدمات وحدت ملی فراهم شود. 

اروپا آماده هموار کردن مسير تبادالت بانکی است 

از  حمایت  آماده  اروپا  کشورگفت:   خارجه  امور  وزیر 
شرکت ها و هموار کردن مسیر تبادالت بانکی است 
و این پیام مهمی برای جامعه اقتصادی است که با 
اطمینان به آینده کار کنند. بقیه کشورهای جهان در 
کنار آمریکا برای اعمال فشار نیستند و حتی در برابر 
آن ها هستند. ما می توانیم با استفاده از ظرفیت داخلی و همکاری بین المللی مسیر 
شکوفایی ایران را با سربلندی دنبال کنیم. آنها تعهد کردند، باالترین کاری که 
یک دولت می تواند بکند. اما اینکه آیا این تعهد کافی است، حتما کافی نیست. 

باید  برای امنيت ایران در خاورميانه هزینه کنيم

است  ممکن  گفت:  سیاسی  فعال  شیرزاد  احمد 
کشور  فالن  در  هزینه نکردن  درباره  متلک هایی 
منطقه یا میزان اختالس در فالن پرونده از سوی 
بخش هایی از جامعه گفته شود که پول از بین  رفته در 
آن، می توانست مسائل ایران را حل کند. حتما باید با 
شفافیت هرچه تمام تر، به مردم توضیح داده شود که در بحث سوریه یا مسائل 
منطقه هزینه هایی صورت گرفته که اوال اندازه آن نمی تواند مشکالتی که مردم 

مدعی آن هستند را حل کند و هیچ کاالیی باارزش تر از امنیت کشور نیست.

با  تلفنی  تماس  در  روحانی  حسن 
صدر اعظم آلمان، با اشاره به خروج 
یک جانبه آمریکا از برجام و فرصت 
قرار  اروپا  اختیار  در  که  محدودی 

گرفت تا مواضع خود را به طور روشن 
و صریح درباره چگونگی ادامه برجام 
خروج  از  پس  گفت:  کنند،  اعالم 
آمریکا از برجام مشکالتی در زمینه 

اقتصادی، روابط بانکی و نفتی ایجاد 
شده و شرکت های سرمایه گذار در 
ایران برای ادامه فعالیت شان دچار 
تردید شدند. رئیس جمهور با اشاره 

به ارائه بسته پیشنهادی سه کشور 
اروپایی در ارتباط با چگونگی عمل 
به تعهدات و همکاری های شان در 
برجام، آن را مایوس کننده عنوان کرد 

و گفت: متاسفانه در بسته پیشنهادی 
شیوه  و  عملیاتی  راهکار  شده  ارائه 
همکاری ها  ادامه  برای  مشخصی 
وجود نداشت و یک سری تعهدات 
کلی در حد بیانیه های سابق اتحادیه 
اروپا عنوان شده بود. وی با بیان اینکه 
برجام یک تعهد متقابل و دوطرفه 
بوده و بعد از حدود دو ماه انتظار ارائه 
یک برنامه روشن از سوی 3 کشور 
اروپایی داشتیم، اظهار امیدواری کرد: 
اروپایی در  اجالس وزرای ۵ کشور 
 وین، پیام صریح و امیدوار کننده ای

داشته  همراه  به  برجام  ادامه  برای 
وزرای  اجالس  کار  روند  اگر  باشد. 
برای  وین،  در  اروپایی  کشورهای 
ترغیب ایران به همکاری و فعالیت 
مسیر  باشد،  امیدوارکننده  مشترک 

همکاری را با اروپا ادامه خواهیم داد.

محمدعلی  پاسدار  سرلشکر  سردار 
گفت:  سپاه  کل  فرمانده  جعفری، 
ایستادگی و مقاومت بدون  رویکرد 
نگاه به بیرون، با تکیه به مردم مبنای 
طی  ایران  ملت  و  نظام  پیروزی 
ویژه در صحنه  به  اخیر  چهار دهه 
، است  بوده  دشوار  و  سخت   های 

تاکید می کنیم »هزینه مقاومت برابر 
دشمن به مراتب پایین تر از هزینه 
به  اشاره  با  وی  است«.  سازش 
پیشرفت ها و اقتدار امروز جمهوری 
و  دفاعی  عرصه  در  ایران  اسالمی 
امنیتی یادآور شد: حاکم بودن مبنای 
اعتقاد  مدیریتی  دیدگاه  و  فکری 
به مردم و نگاه انقالبی سبب شده 
است که در حوزه امنیت و دفاع از 
برخوردار  مطلوبی  بسیار  شرایط 
باشیم. سرلشکر جعفری با اشاره به 

برابر  رئیس جمهور  قاطعانه  مواضع 
شیطنت اخیر آمریکایی ها در طراحی 
تحریم های جدید نفتی علیه ایران و 
ابراز امیدواری نسبت به عملی شدن 

آن در صورت لزوم و تاکید بر همراه 
نظام  مسئولین  و  مردم  آحاد  بودن 
یقینا،  کرد:  تصریح  زمینه،  این  در 
شدن  عملی  با  محتمل  شرایط  در 

مواضع اخیر مسئوالن اجرایی کشور 
که در حال پیش گرفتن رویکرد و 
امروز  نبرد  در صحنه  انقالبی  نگاه 
با دشمن به ویژه آمریکای مکار و 

جنایتکار هستند، می توان به دشمنان 
فهماند که استفاده از تنگه هرمز برای 
همه و یا برای هیچ کس چه معنا 
باشد. داشته  تواند  می  مفهومی  و 

بسته پيشنهادي سه کشور اروپایي در ارتباط با چگونگي 
عمل به تعهدات شان در برجام مایوس کننده است

می توان به دشمنان فهماند که استفاده از تنگه هرمز
 برای همه یا برای هيچ کس چه مفهومی دارد

تقدیر و تشکر
از پزشکان گرامی ، پرستاران عزیز و پرسنل محترم بيمارستان رازی بيرجند علی الخصوص

 سرکـار خـانم دکتـر حميـدی
 صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم و از درگاه احدیت برای شما بزرگواران سالمتی و توفیقات الهی خواهانم.

سيده زهرا موسوی

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران
مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی در نظر دارد: از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، نسبت به شناسایی مناقصه گران خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی 
کارگر ساده و نیمه ماهر جهت انجام امور تولیدی و همچنین فعالیت های خدماتی از قبیل سورت محصول، تسمه کشی و استرچ پالت های محصوالت واحد بیرجند 
 اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران در ساعات اداری از تاریخ 97/04/16 لغایت 97/04/21  
به آدرس بیرجند، شهرک صنعتی، بلوار تولید، تولید ۵، واحد بازرگانی مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی مراجعه نموده و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی322۵۵186- 0۵6 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس

شناسه ملی: 10861788183       شماره ثبت: 3      سرمایه ثبتی: 6292212500 ریال 

به استناد صورتجلسه مورخ 97/4/4 هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده  از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان دعوت می شود در جلسه ای 
که راس ساعت 6 بعدازظهر روز شنبه 97/4/16 در محل سالن اجتماعات دبیرستان شبانه روزی 
رسول اکرم )ص( واقع در فاز 2 کوی امیر المومنین)ع( تشکیل خواهد شد، حضور بهم رسانند و 
یا وکالی خود را از بین اعضا معرفی نمایند. )حداکثر 3 رای وکالتی( برابر ماده 28 اساسنامه که 
اصل نمایندگی تام االختیار جهت اعضایی که نمی توانند در تاریخ مذکور در جلسه حضور یابند، 
ضروری است. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست شخصا به همراه نماینده خود به دفتر این 
شرکت تعاونی مراجعه نموده با ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و موکل فرم وکالتنامه را 
تکمیل نمایند. برگ وکالتنامه نمایندگی تام االختیار به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی جهت 
شرکت در مجمع عمومی حداکثر 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع در اختیار موکل خواهد گرفت.

دستور کار جلسه: 
تغییر ماده 6 اساسنامه مبنی بر اصالح آدرس شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس 2- تغییر بند 

ب ماده 12 مبنی بر عضویت کارکنان شاغل در فروشگاه با موافقت هیئت مدیره شرکت تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس

آگهی مجمع عمومی نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس
شناسه ملی: 10861788183    شماره ثبت: 3     سرمایه ثبتی: 6292212500 ریال 

 به استناد صورتجلسه مورخ 97/4/4 هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان دعوت می شود در 
جلسه ای که راس ساعت 6 بعدازظهر روز شنبه 97/4/16 در محل سالن اجتماعات دبیرستان 
شبانه روزی رسول اکرم )ص( واقع در فاز 2 کوی امیر المومنین )ع( تشکیل خواهد شد، حضور 
بهم رسانند و یا وکالی خود را از بین اعضا معرفی نمایند. )حداکثر 3 رای وکالتی( برابر ماده 28 
اساسنامه که اصل نمایندگی تام االختیار جهت اعضایی که نمی توانند در تاریخ مذکور در جلسه 
حضور یابند، ضروری است. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست شخصا به همراه نماینده 
خود به دفتر این شرکت تعاونی مراجعه نموده با ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و موکل 
فرم وکالتنامه را تکمیل نمایند. برگ وکالتنامه نمایندگی تام االختیار به انضمام کپی شناسنامه و 
کارت ملی جهت شرکت در مجمع عمومی حداکثر 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع در اختیار 

موکل خواهد گرفت.
دستور کار جلسه: 

تغییر ماده 6 اساسنامه مبنی بر اصالح آدرس شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس 2- تغییر 
بند ب ماده 12 مبنی بر عضویت کارکنان شاغل در فروشگاه با موافقت هیئت مدیره شرکت 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبستعاونی

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مصرف وحدت  )نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 97/4/16

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 در جلسه روز سه شنبه 97/۵/2 

ساعت 10 صبح شرکت نمایند. )تعداد آرای وکالتی هر عضو سه رای و غیر عضو یک رای خواهد بود(
مکان: پاسداران 14                                                                                           هیئت مدیره

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف وحدت )نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 97/4/16

مجمع عمومی شرکت تعاونی مصرف وحدت روز سه شنبه 97/۵/2 ساعت 9 صبح در محل شرکت تشکیل 
می شود. اعضا شخصا یا وکالتاً حضور یابند )آرای وکالتی هر عضو سه رای و غیر عضو یک رای خواهد بود(

دستور جلسه: مدارک مالی سال 96 خواهد بود.
 مکان: پاسداران 14                                                                                          هیئت مدیره

 آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور 
استانی به کارفرمای محترم

 1- احداث اسکلت بیمارستان 224 تختخوابی
 2- بیمارستان 224 تختخوابی )شرکت ایده آل(

شماره 1۵3۵6/ت  نامه  تصویب  ماده 8  تبصره ۵  اجرای  در 
3600۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 
1- احداث اسکلت بیمارستان 224 تختخوابی 2- بیمارستان 
224 تختخوابی )شرکت ایده آل( فعال مجهول المکان ابالغ می 
گردد آقای حسین زجاجی با کد شناسایی بیمه 68906492  
ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی راننده تراکتور و 
آرموتوربند داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور 
استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور 
تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 
تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 1۵ روز کاری، 
اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( 
تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای 

مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

مرکز  تخصصی
 اظهارنامه های امور ماليات 

مالکين محترم خودرو 
 وانت ، کاميون و غيره 

اظهار نامه مالیات
 بر خودرو

 مفاصا حساب خودرو

مالکين  محترم
 امالک اجاره ای 

اظهارنامه امالک اجاره ای

صاحبان  محترم مشاغلی که 
اظهارنامه معامالت فصلی 
اظهارنامه ارزش افزوده 
اظهارنامه مالیات بر حقوق
اظهارنامه ماليات شرکت ها

سریع- دقيق  و تضمينی

در دفتر پيشخوان دولت
 چمنی

صبح و عصر
 انجام می شود
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افزايش تعداد متولدين پسر از دختر
صداو سیما-تولد نوزادان پسر در سه ماه نخست امسال در استان، 95 نفر بیش از دخترها بود. مدیرکل ثبت احوال استان 
گفت: در سه ماه نخست امسال، 4 هزار و 375 نوزاد در خراسان جنوبی متولد شدند که از این تعداد، 2 هزار و 235 نفر پسر 

سالم آقای شهردار محترم بیرجند. لطفا سری به  و 2 هزار و 140 نفر دختر بودند. فاطمی افزود: در این مدت به ازای هر 104 نوزاد پسر ، 100 نوزاد دختر به دنیا آمده اند.
خیابان امامت حد فاصل خیابان رضویه و خیابان 
است  خاکی  رو  پیاده  اینکه  ضمن  بزنید  سپیده 
درخت  از  نقاط  بعضی  در  ندارد،  خوبی  وضعیت 

وفضای سبز هم خبری نیست ...
915...409
انگیزه  دانیم  نمی  هستیم  دولت  خیابان  اهالی  از 
شهرداری از تغییر نام رجایی هیجده به خیابان دولت چه 
بوده چندین سال می گذرد که فقط نام خیابان را یدک 
می کشیم ولی کوچه همچنان باقیست ضمن اینکه 
واقعا هر روزه تصادف داریم لطفا به داد ما هم برسید
915...618
واقعا برای من هم ثابت شدکه شدیدا  قحط الرجال 
یک  معاون  یا  مدیر  قبل  مدتی  که  کسی  داریم 
مجموعه بوده باز دوباره برمی گردد ... و این است 

علت عدم پیشرفت ما
910...250
بهسازی  از  خبر  پیش  دوسال  بیرجند  اتوبوسرانی 
برای  مکانیزه مجزا  ایستگاه  احداث  و  ابوذر  پایانه 
هرمسیر داده بود.اماهنوزهیچ اقدامی صورت نگرفته
937...897
چندین بار ازطریق آوا پیامک دادم ولی کو گوش 
سمت  به  اول  متری  بیست  سوم  راه  چهار  شنوا. 
بهشتی)سعیدی 5(هفته ای نیست که تصادفی رخ 
ندهد.پلیس و شهرداری قبل از اینکه خدای ناکرده 

حادثه جانی رخ دهد چاره اندیشی کنند
915...212
مسئوالن محترم شهر و آقای شهردار جناب دکتر 
جاوید مگر مردم بیرجند چه گناهی کرده اند که باید 
هر چی اتوبوس درون شهری کهنه تو کالنشهرها 
از رده خارج می شود  رو می آورند تو بیرجند و هر 
تا  اتوبوس  پشت  فضای  کند  می  حرکت  که  بار 
حداقل 30 متر سیاه می شود و دود خام گازوئیل با 
هر بار گاز دادن پدر مردم رو درآورده چرا نظارتی بر 
سازمان اتوبوسرانی نیست و چرا سازمان اتوبوسرانی 
نظارتی بر شرکت یا بخش خصوصی نمی کند چرا 
دستگاه های نو از بیرجند خارج شد کهنه جایگزین 
گرما  از  یا  مردم  داره  پرده  نه  داره  کولر  نه  شده 
 رنجورند یا از آفتاب می سوزند آدم به شهرهای دیگر
می رود کلی تفاوت رو احساس می کند همین سیستم 
اتوبوس رو دارند گازوئیلی ولی بدون دود آقای دکتر 

جاوید لطفا به داد مردم برسید.
915...065
باسالم و خسته نباشید خدمت ریاست محترم اداره راه 
و شهرسازی لطفا در خصوص آسفالت و جدول کشی 
محله جلیلیان واقع در بلوار صیاد شیرازی اقدامی نمایید.
915...358
پیمانکاران جاده بیرجند به قاین در طول سه ماه اول 
سال  صورت وضعیت شان 750 میلیون تومان شده!؟ 
اگر با همین دست فرمون بروند جلو انشاا... پروژه تا 
حدود سی سال دیگه به بهره برداری خواهد رسید. 
مخاطب  شعور  به  توهین  استان  راه  اداره  جوابیه 
برنامه  تمدید  مرحله  چندین  از  بعد  که  است.شما 
از  کدام  هیچ  اخیر  سال  چند  در  پروژه   زمانبندی 
پایان  مرحله  آخرین  در  نشده  عملی  هایتان  وعده 
امسال را برای افتتاح وعده داده اید؟لطفا یک تناسب 
بین حجم کار باقی مانده و کارکرد سه ماهه اول سال و 
بودجه طرح بگیرید تا مشخص شود وضع چگونه است
915...365
راننده  و  مردم  به سود  تاکسی خطی  سالم. وجود 
تاکسی هست که با گسترش شهر و بوجود آمدن 
که  نقل  و  حمل  نوع  این  مختلف  های  شهرک 
به  است ضروری  موجود  ها  استان  مراکز  تمام  در 
زمان  سه  در  ابتدا  می شود  پیشنهاد  می رسد؛  نظر 
و  ها  شهرک  همه  برای  خطی  تاکسی   اصلی 
خیابان ها اجرا و در صورت استقبال به صورت تمام 

وقت اجرا شود. با تشکر از شهردار خدمتگزار
915...384

جوابیه های شهرداری بیرجند

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما در تاریخ 
97/3/24 بنا بر اعالم سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
برنامه های شاد و  ورزشی شهرداری در خصوص 
متنوع برای خانواده های بیرجندی به استحضار می 
رساند: این سازمان در نظر دارد در ایام تابستان نسبت 
به برگزاری جشن ها، جشنواره ها، مسابقات ورزشی 
در شهر بیرجند اقدام که متعاقبا نسبت به اطالع رسانی 
از طریق جراید، صدا و سیما و تبلیغات محیطی به 

استحضار شهروندان محترم خواهد رسید.

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما در تاریخ 
97/3/29 بنا بر اعالم  واحد اجرائیات شهرداری در 
خصوص رعایت حال مردم در برخورد با دستفروشان 
با توجه به اوضاع اقتصادی و خشکسالی های اخیر به 
استحضار می رساند: شهرداری مدافع حقوق کل افراد 
جامعه می باشد و جهت رعایت حال و فعالیت این 
عزیزان 5 مکان مشخص نموده است و در صورتی که 
قصد خدمت می باشد به سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری مراجعه و نسبت به اخذ مجوز در بازارهای 
شهرداری اقدام فرمایند در غیر این صورت شهرداری 

برابر مقررات اقدام می نماید.

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما در تاریخ 
97/4/2 بنا بر اعالم  معاون خدمات شهری شهرداری 
به  زباله  های  سطل  وشوی  شست  خصوص  در 
استحضار می رساند: شست و شوی سطل ها هفته 
ای یک بار و جمع آوری زباله ها نیز یک روز درمیان 
انجام می شود لذا شهروندان محترم با توجه به فصل 

گرما، رعایت زمان بیرون گذاشتن زباله ها را بنمایند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

امین جم - شب پنجشنبه، همایش بنیاد پژوهش های 
فرهنگی هنری استان خراسان جنوبی با حضور تعدادی از 
اهالی فرهنگ و هنر  و مسئوالن مربوطه ، در هتل سپهر 
برگزار شد. در این جلسه ابتدا دکتر آذرکار مدیر هتل سپهر و از 
فعاالن فرهنگی استان سخنانی درباره این جلسه مطرح و از 

دست اندرکاران این بنیاد تشکر کرد.

این بنیاد باید سی سال پیش شکل می گرفت

در ادامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه 
باید سی سال پیش اتفاقی که برای بنیاد پژوهش ها افتاد و 
 چراغی که دکتر مجیدی روشن کردند رخ می داد، عنوان کرد:

 بدانید مفاخر و مشاهیر و داشته های فرهنگی و هنری 
استان از توان و عده بخش های اداری و بخش هایی که 
بخواهند به شکل معمول نسبت به پاسداشت و ... فعالیت 
المنفعه  عام  ای  مجموعه  باید  قطعا  است.  خارج  کنند 
این  را شکر در  توانمند و عاشق که خدا  انسان های  با 
مجموعه دور هم جمع شدند، به کمک بیایند. محبی بیان 
کرد: چند روزی بیشتر نیست که مجوز این بنیاد از اداره 
را  ارشاد صادر شده است و ما دکتر مجیدی  فرهنگ و 
فردی عالقه مند دیدیم وقتی دنبال این موضوع بودند و 
ما هم عاشقانه کنار این عزیز قرار گرفتیم. وی ادامه داد: 
بسیار  اندوخته های  با  مند  انسانی عالقه  دکتر مجیدی 
باال و کامال آشنا با مقوله های فرهنگی و ظرفیت های 

فرهنگی و هنری استان هستند.

اطمینان داریم با شروع به کار این بنیاد اتفاقات 
خوبی خواهد افتاد

به  اشاره  با  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
نام  به  منظوره  چند  هلدینگ  یا  تعاونی  مجموعه  اینکه 
بر  بالغ  که  است  گرفته  شکل  هنر  و  فرهنگ  اصحاب 
4000 نفر عضو آن خواهد بود، اظهار کرد: این هلدینگ 
با تمام توان در خدمت این مجموعه است و ما اطمینان 
پشتکاری  و  تجارب  و  بنیاد  این  کار  به  با شروع  داریم 
که از دکتر مجیدی سراغ داریم، مطمئنا در این استان 

اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

جای بنیادی از این دست در استان خالی بود

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان که سخنران 
بعدی این جلسه بود، در ابتدا ضمن تشکر از دکتر مجیدی 
که تالش و عالقه مندی و دغدغه های فرهنگی ایشان را 
همه جا شاهدیم و روشن شدن چراغ بنیاد ، محصول جد و 
جهد متعهدانه و مجاهدانه این عزیز است، عنوان کرد: فکر 
می کنم جای بنیادی از این دست در استان ما و به ویژه در 
شهر ما که یک مرکزیت فرهنگی و تاریخی هم دارد، خالی 
بود. رمضانی افزود: گرچه امروزه بیرجند در تقسیمات سیاسی 
به عنوان مرکز استان است، اما واقعیت این است از دیرباز 
یک مرکز فرهنگی بوده و شهرهای اطراف نیز تحت تاثیر 
آن بوده است. وی اظهار کرد: بنده به عنوان فردی که متولی 
این حوزه هستم، می گویم اگر کارها و پژوهش هایی که این 
بنیاد مردمی می تواند انجام دهد موکول به اعتبارات دولتی 
شود، باید طی دهه ها تامین اعتبار شود و این موضوعات 

ممکن است از تب و تاب نیز بیافتد.

خواهش می کنم این کار را جدی بگیریم

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان عنوان کرد: با 
وجود افراد فرهیخته ای که در این جمع  می بینم این بنیاد 
سرانجام خجسته و خوبی خواهد داشت و ما هم در حوزه 
آماده همه  میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری 
نوع کمک هستیم، چون معتقدیم منافع آن به همه مردم  
برخواهد گشت. رمضانی با بیان اینکه به عنوان خدمتگزار 
شما، خواهش می کنم این کار را جدی بگیریم، ادامه داد: از 
فرهیختگان انتظار این است و وظیفه فرهیختگان ما هست 
که در این حوزه تالش کنند. ما نیازمندیم این عقب ماندگی 

سنواتی را با تالش مضاعفی جبران کنیم.

به فرهنگ بیرجند بسیار امیدوار هستم

استان  علمی  مشاهیر  از  محصل  راشد  محمدرضا  دکتر 
سخنران بعدی این جلسه بود. وی در ابتدای سخنان خود 
ابراز امیدواری کرد: فرهنگ بیرجند این موقعیت را فراهم 
کند تا چون گذشته که این شهر به فرهنگ خود مشهور بود 
دوباره هم بتوانیم همان موقعیت و مقام را احیا کنیم. وی با 
بیان اینکه بنده بسیار به فرهنگ بیرجند به ویژه در دو سه 
سال اخیر امیدوار شده ام، تصریح کرد:  قبل از آن ناامید 
بودم به این دلیل که فکر می کردم آن موقعیت فرهنگی در 
بیرجند نیست.اما االن امیدوارم که مدیران فرهنگی، مردم 
فرهنگ دوست و بزرگانی چون آقای آذرکار و دیگران که 
مراکز فرهنگی تشکیل داده اند تا جلساتی فرهنگی در این 
حتما  جلسات  این  حاصل  و  باشد  داشته  وجود  ها  مکان 
پیشرفت فرهنگ خواهد بود، امیدواری ما بسیار است. وی 
افزود: افتخار ما به این بوده که بیرجند شهری فرهنگی 
بوده که در هر  به ستاره های کویری  افتخار ما  است و 
نقطه ای از ایران و خارج از کشورکه رفته اند نام و فرهنگ 

بیرجند را زنده نگه داشته ند.

امیدوارم این دفعه که همه اعالم آمادگی کردند 
این پژوهشگاه پا گرفته و کارهای 

عمده ای انجام دهد

دکتر راشد محصل با اشاره به دوران فعالیت خود در دهه 
به  داشتیم  بخشی  کرد:  شناسی،عنوان  خراسان  در  هفتاد 
عنوان شهرشناسی ها و مخصوص به بیرجند آمدم و بیرجند 
شناسی را دایر کردیم.اما بعد از مدتی تعطیل شد. زمانی هم، 
زنده یاد دکتر سیدعبدا.. علوی به عنوان پژوهشکده خراسان 
جنوبی تابلویی زد و ما امیدوار شدیم اما آن هم به دالیل 
مختلف پا نگرفت. امیدوارم این دفعه که همه آمادگی خود 
را اعالم کردند، این پژوهشگاه پا گرفته و کارهای عمده 
که  کارهایی  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی  دهد.  انجام  ای 
باید انجام شود، جمع آوری دایره المعارف بیرجند شناسی 
است که باید همه آثاری که به زبان فارسی یا عربی یا ... 
نام بیرجند در آنجا ذکر و در جاهای گوناگون این نام و یاد 
آمده است، جمع آوری کنیم، ادامه داد: این مطالب باید در 
مجموعه ای به نام دانشنامه فرهنگ بیرجند یا خراسان 
جنوبی ترتیب داده شود تا بتوانیم نام بلند فرهنگی بیرجند 
که  مقاالتی  دارم  تصمیم  کرد:  اظهار  کنیموی  بلندتر  را 
بیرجند  مورد  در  وابسته  افراد  و  من  برادران  بنده،  خود 
دارند، جمع آوری  و به صورت کتابی درآورده تا مشخص 
شود افرادی که در جاهای دیگر به عنوان مهاجر رفتند 
هنوز نام بیرجند از خاطرشان محو نشده است که امیدوارم 

در 7-6 ماه آینده این اثر را آماده کنم.

اینجاست که باید آستین همت را باال بزنیم

دکتر بهنام فر استاد دانشگاه نیز در این جلسه با بیان اینکه 
فال  به  را  قلم  روز  با  بنیاد  این  نشست  اولین  تقارن  باید 
نیک بگیریم،ابرازامیدواری کرد: این بنیاد نو بنیاد به بنیادی 
سخت بنیاد تبدیل شود. وی افزود: همان طور که دوستان 
اشاره کردند هم توان و ظرفیت این اتفاق در استان وجود 
دارد و هم مدیران فرهنگی و الیقی در این زمینه ها داریم 
باید  که  اینجاست  کنند.  می  ایجاد  را  کار  این  بستر  که 
آستین همت را باال بزنیم.وی اشاره  ای به حرکت های از 
این دست  که در این سی چهل سال شروع و بعد از مدتی 
به هر دلیلی تمام شد و اثری از آنها نیست نمود و تصریح 
کرد: اگر بخواهیم سرنوشت این بنیاد به سرنوشت انجمن 

های قبلی دچار نشود،باید آسیب شناسی کنیم.

برای پیشرفت استان، بایدایثارگری کنیم

وی در ذکر نکاتی پیرامون آسیب شناسی، عنوان کرد: اول 
اینکه به فرد یا گروه قایل بودند که بعدا با جابجایی ها یا ... 
به مشکل می خورد. دوم اینکه در کارهای علمی، باید مبنا 
فقط علم باشد و بحث عالقه شخصی و سیاسی و ... نداشته 
باشیم. باید ببینیم چه کسانی دلشان برای این استان می تپد 
و دغدغه مسایل فرهنگی دارند تا با آغوش باز بپذیریم.وی 
افزود:اگر می خواهیم  استان پیشرفت کند، باید ایثارگری 
کنیم حداقل در کوتاه مدت تا در دراز مدت به یک جامعه 
پیشرفته و فرهنگی برسیم و آن وقت بهره اش را بگیریم.

باید این آفت ها را جدی گرفته و برای رفع آنها سعی کنیم. 
بهنام فر تصریح کرد: دو چیز را باید در جامعه جدی بگیریم و 
جزو فرهنگ مردم کنیم؛یکی کار و تالش و دیگری امید. با 
تمام مشکالت و نابسامانی ها هیچ وقت نباید امید را از مردم 

بگیریم و همه باید بدانند تحت هر شرایطی باید کار کرد.

همه بایدیکدل شویم و باالخره کاری برای
 این استان انجام دهیم

مدیر موسسه فرهنگی هنری عرفان نیز در این جلسه با بیان 
و...  شناسی  شناسی،ایران  شناسی،شیراز  کرمان  بنیادهای 
در جای جای کشور وجود دارد اما در دیار ما که عنوان دیار  
فرهنگ و هنر را یدک می کشیم، متاسفانه تا این لحظه اتفاقی 
نیافتاده است. وی ادامه داد : سال 91 به همت دکتر مجیدی 
سفر یونسکو رقم خورد که حدود 30 نفر از هنرمندان و مدیران 
به فرانسه رفتند و نمایشگاه ها و سالن های متعددی آنجا شکل 

گرفت اما کمتر کسی از ریزه کاری های این جلسه مطلع شد 
و در اطالع رسانی آن خوب کار نشد. پروفسور  گنجی در آن 
سفر فقط به دنبال این بود که بیرجند و استان را معرفی کند.

امیدوارم همه ما دنبال این قضیه باشیم و درسی که از ایشان 
گرفته ایم را دنبال کنیم. امیر اکبرپور اظهار کرد: همه باید 
یکدل شویم و باالخره کاری برای این استان انجام دهیم. 
اگر کسی خدمتی برای استان می کند نباید سریع برچسب 

بزنیم، بلکه نیاز است حتی کمک کنیم.

وظیفه من حقیر این بود که این حرکت را آغاز کنم

مدیر بنیاد پژوهش های فرهنگی هنری استان هم در ابتدا 
ضمن تشکر از حضار بابت حضور و همکاری در این جلسه، 
اظهار کر : این کار اذن بزرگان بود و نیاز به اینکه کسی این 

حرکت را پیش گامی کند. بنده فقط کار اداری آن را انجام 
دادم وگرنه هیچ کاره هستم. این بنیادی عام المنفعه و موقوفه  
خواهد شد که باید آیندگان مدیریت کنند و بهره بگیرند البته 

وظیفه من حقیر این بود که این حرکت  را آغاز کنم.

پروفسور گنجی توصیه کردند برای استان 
و بیرجند کار کنید و فکر هم نکنید دیگران 

چه می گویند 

دکتر محمدرضا مجیدی با بیان اینکه حوزه فرهنگ حوزه وصل 
است و نمی توانیم  در استانی که 10 درصد از پهنای سرزمینی 
و کمتر از یک درصد از جمعیت کشور را تشکیل داده مردم را 
شمال و جنوب و شرق و غرب و اصالح طلب و اصولگرا و... 
تقسیم کرده و خود را از نعمت های فراوان خداوندی در این 
خطه محروم کنیم، عنوان کرد: پروفسور گنجی در سفری که 
سال 91 به یونسکو داشتند،هنگام خداحافظی توصیه کردند 
که برای بیرجند، برای استان و برای ایران کار کنید و فکر هم 

نکنید مردم چه  می گویند و چه خواهند گفت.

می خواهیم جای خالی را پر و بار بر زمین 
مانده را برداریم

وی با اشاره به اینکه این استان نوپاست ولی فرهنگش دیرینه 
است و بزرگانی در این خطه بودند که نام آشنا در عرصه بین 
المللی هستند، ادامه داد:ما قصد نداریم موازی کاری کنیم بلکه 
می خواهیم جای خالی را پر و بار بر زمین مانده را برداریم.ما 
آمده ایم دست گیری کنیم نه مچ گیری؛ اگر بحثی می کنیم، 

نمی خواهیم مچ بخش دولتی را بگیریم. مدیر بنیاد پژوهش 
های فرهنگی هنری استان اظهار کرد: شعب این بنیاد را در 
شهرستان ها خواهیم داشت و باید مشاهیر را فهرست کرده و 

مجموعه این آثار،  دانشنامه را تشکیل خواهد داد.

بناست ظرفیت های پراکنده  را با هم اندیشی،
هم زبانی  و هم دلی ، هم افزا شویم

مجیدی با بیان اینکه بناست این ظرفیت هایی که پراکنده 
 است را با هم اندیشی، هم زبانی و همگرایی و هم دلی ،

هم افزا شویم، عنوان کرد: قلم های موجود باید تقویت شود. 
استدعا دارم بزرگان در کمک های معنوی که می کنند، 
آثارشان را هم وقف این بنیاد کنند.وی ادامه داد: این دانشنامه 
موضوعی  و هم  بود  خواهد  ها  تمام شهرستان  برای  هم 

خواهد بود. یکی از کارهایی که باید انجام دهیم، این است 
که فهرست جامعی از کارهای انجام شده، جمع آوری شود تا 
موازی کاری نشود. درهمکاری با نهادهای ملی و بین المللی 

کارهایی شده اما نیاز به کارهای بیشتری است.

اگر بناست کاری کنیم االن وقت آن است

وی با بیان اینکه اگر بناست کاری کنیم حاال وقتش است 
و دیر می شود، افزود: کارها در کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت سازمان دهی می شود و تالش خواهد شد که 
دست خود را در جیب بگذاریم و کمک به بخش دولتی 
حوزه  و  عمومی  فرهنگ  حوزه  در  که  بزرگانی  اما  شود. 
مدرسه سازی کارهای بزرگی کردند، اجازه دهند بخشی 

از این نگاه ها به این حوزه  معطوف شود.

با نکوداشت بزرگان ، در نسل جوان هم 
ایجاد امید می شود

مدیر بنیاد پژوهش های فرهنگی هنری استان با اشاره به 
اینکه جلوی چشمان خود معاصرانی داریم  که اگر  نکو 
داشته شوند،  در نسل جوان ما در این خشکسالی اقتصادی 
و فرهنگی ایجاد امید می کند، ادامه داد : ما به هیچ قشری  
اکتفا نخواهیم کرد،ما در بازار بزرگانی داریم که اگر درست 
نکوداشت شوند فرهنگ اقتصادی مارا متحول می کند.در 
حوزه کارمندی نیز بزرگانی داریم که با نان کارمندی کارهای 

بزرگی کردند و در حوزه های  گوناگون دیگر نیز هستند.

نیازمند گلستانی هستیم که این خطه را 
بدرخشاند و جایگاه خاوران را احیا کند

مجیدی اظهار کرد : با نگاهی به گذشته و تبیین وضع موجود، 
نگاه ما به آینده خواهد بود. حرکت جمعی است. گل هایی 
پراکنده ای در استان وجود دارد و خیلی هم خوشبو ولی نیازمند 
بازه ای چه زمانی و مکانی یک گلستان هستیم که بتواند این 

خطه را بدرخشاند و جایگاه خاوران را احیا کند.

امنیت منطقه و اشتغال  اگر فکر آینده خود و 
جوانان هستید، به عرصه فرهنگ میدان دهید

وی با بیان اینکه در اردیبهشت ماه 1398 همایش بین المللی 
 کویر برگزار خواهد شد و بنیاد هم بانی این کار است، ادامه داد :

صادرات  اما  است،  نداشته  آب  خطه  این  است  درست 
منابع انسانی داشته و جهان امروز براساس نیروی انسانی 
استان  ارشد  مقامات  خوشبختانه   : افزود  چرخد.وی  می 
همراه  استان  مختلف  های  بخش  و  فرهنگ  حوزه  در 
ما بودند. استدعا دارم از بزرگان و خیران که دست این 
مجموعه را بگیرید. اگر فکر آینده خود و امنیت منطقه و 
اشتغال جوانان هستید، به عرصه فرهنگ میدان دهید. وی 
با بیان اینکه مخاطب ما در این بنیاد قریب به 870 هزار 
نفر ساکنان این خطه از استان های 31 گانه کشورماست 
عنوان  کرد،  خواهیم  استقبال  باشد  نظری  و  ایده  هر  و 
باید چشم  ماندگاری شود،  و  مانا  کار  بناست  اگر  کرد:  
انداز حداقل دو دهه آینده را قرار بدهیم تا اگر نبودیم آن 

نهادینه کردن اتفاق افتاده باشد.

درحاشیه : 
آقایان زرین پناه و ذوالفقاری ، آمادگی خود را برای کمک و 
همکاری با بنیاد در زمینه اجرای جلسات و ... اعالم کردند.زرین 
پناه نیز به مدت سه سال مکانی را در اختیار بنیاد پژوهش های 

فرهنگی و هنری استان قرار داد.

 امیدهایی تازه برای احیای ظرفیت های خراسان جنوبی
چراغ بنیاد پژوهش های فرهنگی هنری روشن شد

جم
ن 

 امی
س :

عک
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امینا تیلور مجری برنامه “پرس تی وی” گفت: در سایر شبکه های خبری، تنها از یک جنبه به رویدادها می پردازند و اطالعات مخاطبان نیز در 
همین حد محدود می شود اما پرس تی وی شبکه ای است که از جنبه دیگری به حقایق می پردازد و این امر سختی کار را دوچندان می کند چرا که 
باید صدای آنهایی را به گوش جهانیان رساند که سال ها به حاشیه رانده شدند و فرصتی برای سخن گفتن به آنها داده نشد. 

شنبه * 16 تیر 1397 * شماره 4108

یادداشت

رسالت قلم ، حق نوشتن است!

 محمد نظام دوست تامند 
سالمی گرم از اعماق جان بر جان جانان مهدی موعود 

)عج(
ای شمایانی که نجوا با قلم دارید! رسالت دفاع از حریم 
و َحَرم دین و انسانّیت و انقالب بر دوش جان و قلم 
شماست. تیربار قلم را با خون دلتان مسلّح سازید و قلب آدم 
 نمایان بی درد را که جز به انباشتگی جیب و شکم شان 
نمی اندیشند؛ سر در آخور بی خیالی دارند و خون ستمدیدگان 
 می مکند، بر کرسی بی حالی تکیه زده اند و عجب لذتی 
می برند؛ نشانه بگیرید! باشد که به خود آیند و حّق خلق 
بازپس دهند! حرمت قلم بدارید و قلم به چاپلوسی و تملق 
برمدارید و به رشوه و ریا و ربا و نامردمی بر کاغذ ننهید؛ به 
دفاع از حق و رواج حقیقت برخیزید با استکبار و مستکبران 
و بی معرفتی برخی مسئوالن بستیزید و از اََحدی جز 
خدای نترسید که خداوند متعال در راستای تحقق همین 
 رسالت در کتاب بی بدیل و جاودانه اش فرموده است:

 “ن و القلم و ما یسطرون ” 
قلم مونس من است! 

ای قلم ای محرم راز جهان/ ای که گشتی علم 
و دانش را زبان/ گر نبودی تو زمین تاریک بود/ 
همچو خورشید است قدر تو عیان/ گر خدا نام تو 
در قرآن نوشت/ چون که نازل گشته ای از آسمان/ 
ای مقّدس! حرمتت چون کعبه است پاس می دارم 
حریمت را به جان/ بی تو ای رعنا، جهان مخروبه 
بگو،  حق  جنان/  گردد  جهان  تو  صفای  از  است 
بنویس ای صاحب قلم/ تا بماند نام و یادت جاودان

 

با »ستایش ۳« به تلویزیون 
بر می گردم

عنایت بخشی، بازیگر سینما گفت: در حال حاضر دو 
پیشنهاد جدی برای بازیگری دارم که به امید خدا با آنها 
به عرصه بازیگری باز خواهم گشت. طی ماه گذشته 
بازی در فیلم سینمایی “زندانی ها” به کارگردانی ده 
نمکی و سریال “ستایش 3” به کارگردانی سلطانی 
اثر  دو  نظر من هر  از  است.  پیشنهاد شده  به من 
کیفیت خوبی خواهد داشت و کارگردانان خوبی هم 
دارند. هنوز فیلمنامه زندانی ها را نخوانده ام اما به 
محض تماس برای بازی در اثر حاضر خواهم بود.

رفع توقیف »نیلوفر« پس از ۱۱ سال

گفت:  »نیلوفر«  فیلم  تهیه کننده  طائرپور،  فرشته 
سرانجام پس از ١١ سال توقیف، فیلم نیلوفر که هم 
دارای پروانه ساخت بود و هم پروانه نمایش، اما هرگز 
فرصت نمایش در سینماها یا جشنواره ها را نیافت، با 
حذف چند صحنه دیگر وارد شبکه نمایش خانگی شد. 
هنوز یک هفته از توزیع آن نمی گذرد که شبکه های 
فارسی زبان ماهواره ای -همان ها که ما حق پخش 
آگهی های چند ثانیه ای فیلم های مان را در آنها 

نداریم- فیلم »نیلوفر« را تمام و کمال پخش کردند.

»سریک« با بازی سردار آزمون 
اکران می شود

پروانه نمایش مستند »سریک« صادر شده و قرار 
جهانی  جام  آغاز  با  شود.  اکران  مستند  این  است 
فوتبال، بهاره افشاری تهیه کننده و کارگردان فیلم 
مستند »سریک« راهی روسیه شد تا سکانس پایانی 
این فیلم را تصویربرداری کند. افشاری بازیگر سینما 
و تلویزیون در اولین تجربه فیلمسازی اش ساخت 
»سریک«  است.  کرده  کارگردانی  را  مستند  این 
از ن ژاد ترکمن است که به موازات آن  درباره اسبی 
عاطفی  ارتباط  و  شخصی  زندگی  از  بخش هایی 
سردار آزمون با اسبش نیز به تصویر کشیده می شود.

دهیاران پروژه های اولویت دار در روستاها را با زمان بندی مشخص انجام دهند
در گردهمایی دهیاران بخش مرکزی به مناسبت روز دهیاران بیان شد:

جوادرضایی- پنجشنبه 14 تیر به مناسبت، روز دهیار،گردهمایی  دهیاران بخش مرکزی بیرجند 
با حضور فرماندار و مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، بخشدار مرکزی در محل 

سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
برگزاریدورههایآموزشیدرروستاهاکمکبزرگیبهاقتصادخانوارهایروستاییاست
بخشدار مرکزی ضمن تبریک روز دهیار اظهار کرد : 14۷ دهیار در سطح روستاهای بخش مرکزی 
بیرجند فعالیت دارند. مالکی بیرجندی افزود: بخش مرکزی بیرجند ۳۰4 آبادی دارای سکنه دارد 
که 1۶1 روستا باالی ۲۰ خانوار و 1۵4 روستا دارای شورای اسالمی هستند. وی ادامه داد: 4۷۰ 
عضو اصلی شوراهای اسالمی بخش مرکزی شامل 1۵۰ شورای اسالمی سه نفره و 4 شورای اسالمی 
حاجی آباد ، امیرآباد ، دستگرد و چهکند پنج نفره می باشند. بخشدار مرکزی بیرجند با اشاره به 
 اقدامات شاخص دولت تدبیر و امید در سطح روستاهای بخش مرکزی گفت : اختصاص قیر رایگان ،
گازرسانی و لوله گذاری مزارع کشاورزی از شاخص ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در سطح 
روستاهای بخش مرکزی بیرجند بوده است. مالکی بیرجندی برگزاری کالس های آموزشی در حوزه 
صنایع دستی در راستای اشتغالزایی و رونق صنایع دستی در سطح روستاهای بخش مرکزی را 
اقدامی ارزشمند برشمرد و گفت : با عنایت به خشکسالی های اخیر برگزاری این دوره های آموزشی 
کمک بزرگی به اقتصاد خانوار های روستایی می کند. بخشدار مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی 
به دهیاران یادآور شد: ضمن برنامه ریزی و اولویت بندی پروژه های عمرانی سطح روستا ، کلیه امور 

عمرانی در سطح روستا را با هماهنگی بخشداری انجام دهند.
اختصاص43میلیاردتومانبهدهیاریهادرسالگذشته

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بیان کرد: 14 تیر به نام روز دهیاران نامگذاری 
شده و نقطه همیاری دولت با مشارکت های مردمی است که نشانگر توجه ویژه دولت به جهاد در 
کشور می باشد. با همکاری مردم و دولت شاهد رونق و توسعه دهیاری ها در روستاهای کشور هستیم 
که هدف آن ایجاد شرایطی در روستاها تا مردم زندگی مطلوبتر داشته باشند. خواجوی با اشاره به 
اینکه موضوع اقتصاد در روستاها مورد غفلت واقع شده است، افزود: در گذشته شهرها به روستاها 
وابسته بوده اند ولی اکنون شاهد این هستیم که با تمرکز امکانات در شهرها، روستاها به شهرها 
وابستگی پیدا کرده اند و همچنین در بسیاری از روستاها با وجود امکانات و زیرساخت ها نیز شاهد 
مهاجرت جمعیت و موضوع حاشیه نشینی در شهرها هستیم که برای این منظور دولت نسبت به 
توانمند سازی و معیشت روستاییان اقدامات خوبی را انجام داده است. وی بیان کرد: برای توسعه و 
خودکفایی دهیاری ها طرح های درآمد زای دهیاری ها از سوی دولت پیش بینی شده است که با 
امضای تفاهم نامه ای بین  معاونت دهیاری های کشور و پست بانک، تسهیالت به دهیاری ها داده 
می شود، همچنین دهیاری ها می توانند طرح هایی که در روستاها درآمد زا هستند را به دفتر امور 
روستایی ارجاع دهند تا پیگیری های الزم صورت گیرد و بتوان با همکاری مردم تغییرات خوبی 
در روستاها ایجاد کرد. مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری با اشاره به اینکه دهیاران 

48 وظیفه بر عهده دارند که باید نسبت به انجام آن اقدام نمایند،ادامه داد: سال گذشته 4۳ میلیارد 
تومان به دهیاری های استان اختصاص داده شده است تا دهیارها بتوانند در هزینه کردها اقدامات 

موثری انجام دهند.
اختصاص12هزارمیلیاردتومانبرایایجادطرحهایاشتغالزادرمناطقروستاییو

عشایریدرکلکشور
فرماندار بیان کرد: با توجه به اینکه در سال های اخیر روستاهای استان دچار خشکسالی های پی در 
پی شده اند،موضوع معیشت در روستاها دچار مشکل جدی شده است و این موضوع کار دهیاران را 
از پیش بسیار سخت تر کرده است.ناصری با اشاره به اینکه دهیاران در حوزه کاری خود با مسائل 
گوناگونی سر و کار دارند،نقش دهیاران را در بهبود بخشیدن به مشکالت روستا حایز اهمیت دانست 
و افزود: دهیاری ها به عنوان نهاد خدمت رسان باید با توجه به اندک بودند اعتبارات و بودجه ها 
تالش بسیاری در زمینه ی صرفه جویی انجام دهند تا مردم بیش ترین استفاده را ببرند. وی ادامه 
داد:باید فعالیت هایی که برای روستاها صورت می گیرد کم و کیف آن به مردم توضیح داده شود تا از 
ایجاد شبهات جلوگیری شود. فرماندار همچنین مدیریت آب در روستاها بسیار حایز اهمیت دانست 
و با تاکید بر لزوم استفاده صحیح در این حوزه بیان کرد:در بعضی از روستاها، مخصوصا روستاهای 
حاشیه ی شهرها با توجه به کمبود منابع آب،فرسودگی و عدم جوابگویی شبکه ی آبرسانی به دلیل 
افزایش جمعیت، دچار مشکل شده اند. ناصری افزود:در روستاها پر جمعیت حاشیه ی شهرها موضوع 
مدارس یکی از دغدغه ها است که امیدواریم اقداماتی برای تجهیز و نوسازی این مدارس صورت 
بگیرد و همچنین مدارسی که به دلیل کمبود دانش آموز تعطیل می شوند با استفاده از ظرفیت 
شوراها سعی شود تا حد امکان این مدارس حفظ شود که البته در سال های گذشته کارهای خوبی 
انجام شده است . وی ادامه داد: در موضوع اعتبارات نسبت به گذشته دچار محدودیت های هستیم 
ولی سعی شده است که از محل دیگری جبران شود و برای بهینه مصرف کردن عالوه بر مدیریت 

منابع، دهیاران باید  پروژه های اولویت دار در روستاها را با زمان بندی مشخص انجام دهند.  
فرماندار اطالع داشتن دهیاران از موضوعات حقوقی مربوط به حوزه ی کاری را برای برقراری ارتباط 
بهتر با دستگاه های اجرایی حایز اهمیت دانست و با تاکید بر اهمیت اقتصاد در روستا بیان کرد:با 
توجه به اختصاص 1۲ هزار میلیارد تومان برایجاد طرح های اشتغال زا در مناطق روستایی و عشایری  
در کل کشور،سهمی هم به استان با توجه به میزان و جذابیت طرح ها که توسط کار گروه های 
گوناگون ارائه می شود اختصاص داده می شود که خوشبختانه در سال 9۶ با بیش ترین میزان پروژ،  
۵۰۰طرح در سامانه ثبت نام کرده اند،که حدود 1۲۳ پروژه مصوب کارگروه استانی شده وبه بانک 
های عامل ارجاع داد شده است که در حال پیگیری است و امیدواریم که با این اقدامات سهم قابل 
توجهی از اعتبارات به شهرستان تعلق پیدا بکند. وی با بیان اینکه فرمانداری،در حوزه های گوناگون 
یاری رسان دهیاری ها خواهد بود، از دهیاران خواست تا طرح هایی را در زمینه ی اشتغال انتخاب 

کنند که عالوه بر ایجاد اشتغال درآمد زا باشد تا در آینده ثبات بهتری داشته  باشند. 

عکس: شریف

علی رضائی - اخیراً در آستانه بهار ١397 و در استقبال از نوروز در 
شامگاه چهارم اسفندماه ١396 بود که غریو مرگ به گوش رسید و 
یک خواهر و برادر 4 و 6  ساله به علت برق گرفتگی بسان دسته 
توابع  از  تیگاب  روستای  در  خانواده  یک  بوستان  شاداب  های  گل 
شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی در کمال ناباوری پرپر شدند 
و باز هم داغی بر دل ها گذاشته شد. خیلی ساده می توان از اتفاق 

این گونه حوادث جانکاه ممانعت کرد. 
رعایت  عدم  علت  به  متاسفانه  که  داشت  آن  از  حکایت  ها  بررسی 
علت  به  که  منزل  در  روی  از  برق  های  سیم  عبور  و  ایمنی  نکات 
آفتاب خوردگی، پوسته آن خشک و متالشی شده و در نهایت منجر 
به اتصال هادی فاز با در  شده و نیز بارندگی که بستر کار را فراهم 
ساخته و نهایتا به علت تماس دست دو کودک با در ، برق دو جگر 
گوشه یک خانواده را می گیرد ؛ کافی بود که آن منزل فقط به یک 
تا چنین  نام کلید محافظ جان مجهز می بود  تجهیز بسیار ساده به 
افتاد. یادداشت پیش رو به دفعات توسط اینجانب  اتفاق تلخی نمی 
در رسانه ها به چاپ رسیده و اما با چاپ مجدد آن بر این باورم که 

نباید به دست  آموزش و آگاهی آحاد جامعه وظیفه مهمی است که 
عوامل  مهمترین  از  یکی  که  گفت  توان  می  شود.  سپرده  فراموشی 
در  ویژه  به  جانی  تلفات  و  صدمات   ، مالی  خسارات  بروز  در  اصلی 
منازل مسکونی ، مراکز اداری ، تجاری و مجتمع های صنعتی عدم 
رعایت مسائل ایمنی در استفاده از انرژی برق می باشد. طبق اعالم 
قانونی در ده سال گذشته شش هزار و هشتصد و  سازمان پزشکی 
از  را  خود  جان  کشور  در  گرفتگی  برق  علت  به  نفر  هفت  و  چهل 

دست داده اند. 
و  گرفتگی  برق  خطر  مقابل  در  افراد  جان  از  حفاظت  منظور  به  لذا 
کلید  از  استفاده   ، مختلف  اماکن  در  آتش سوزی  از خطر  جلوگیری 
محافظ جان توصیه می شود. کلید محافظ جان نوعی کلید است که 
با مقایسه جریان سیم های رفت و برگشت، در صورتی که اختالفی 
بین جریان رفت و برگشت وجود داشته باشد مدار را قطع می کند. در 
حالت عادی مدارهای الکتریکی، جریان رفت با جریان برگشت برابر 
است، اما اگر به هر دلیلی جریان بین سیم فاز و نول )در مدارهای 
تکفاز( اختالف داشته باشد کلید محافظ جان عمل خواهد کرد. وجود 

دستگاه های  از  یکی  بدنه  اتصال  اثر  بر  است  ممکن  اختالف  این 
راه  از  برگشتن  به جای  الکتریکی  باشد که در آن جریان  الکتریکی 
می گویند  اصطالحًا  که  برمی گردد  منبع  به  زمین  راه  از  نول،  سیم 
جریان نشت پیدا کرده است. این دستگاه جریان های نشتی کوچکی 
آتش  زمینه ساز  می توانند  اما  نمی شوند،  شناسایی  فیوز  توسط  که  را 
در چند  را  الکتریکی  مدار  و  برق گرفتگی شوند شناسایی  یا  سوزی 
دهم یا صدم ثانیه قطع می کند. جریان نشتی ممکن است از راه بدن 
برقدار  قسمت  با  دستش  تصادفًا  و  دارد  تماس  زمین  با  که  فردی 
به  آید، کلیدهای محافظ جان  پیدا کرده است به وجود  مدار تماس 
را  مدار  فرد  به  آسیب رسیدن  از  پیش  که  می شوند  طراحی  گونه ای 

قطع می کنند. 
استفاده از کلیدهای محافظ جان عالوه بر حفاظت با توجه به کاهش 
انرژی، صرفه جویی اقتصادی و حفظ ثروت های  میزان هدر رفتن 
ملی را نیز در بر خواهد داشت. قیمت تقریبی کلید محافظ جان تکفاز 
به طور متوسط  در بازار حدود هفتاد هزار تومان می باشد. نصب آن 

بسیار ساده و هر برقکار نیمه ماهری از پس آن بر می آید.

تجهیزسادهایکهمیتوانستجاندوکودکراازبرقگرفتگیومرگحتمینجاتدهد

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 4۳ 42 66/۳2 66 44 ۳2     

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

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

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر

شهرام  مداحی
09۱5  ۳6۳  ۳647 

ود  
حد

وم
ه  

یژ
ش و

رو
ف

درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   

09155614880
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،باشیدخوشبختخواهیدمیاگر
.بزنیدگرههدفیکبهرازندگی

اشیاءوهاآدمبهنه

زنیممیکارهاییبهدست،شدنبرندهبرایگاهی
ایندر،استناسازگارمادرونیهایارزشباکه

موارد،بازندهیاصلیماهستیم

درفقرفقیرباشودرصفوتصاف
بافقروصفادرآتودرکارمصاف
گرخصمتوصدتیغبرآردزغالف
چونهیچنبیندنزندزخمگزاف

دلحرف،کردسکوتبایدگاه،زدحرفنبایدهمیشه
یکباکهکسی،باشدآدمشباید!نیستگفتنیکه

نگاهکردنبهچشمتتاتهبغضترابفهمد

کهزنیحالبهمتاسفمواقعا:)کریمینیکی(شهال
...بگذرهخودشبودنآدماز،شوهرخاطربه

)فیلممنهمسرشهستم(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

و خجسته است كسى كه فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است از 
آن اوست و  به سوى او برگردانيده مى  شويد . سوره الزخرف/ آيه 85

حدیث روز  

براى انسان عيب نيست كه حقش تاخير افتد، عيب آن است كه چيزى را كه حقش نيست بگيرد.
حضرت على )عليه السالم(

سبک زندگی

با آدم های منفی، چگونه رفتار کنیم؟
کهایدداشتهخانوادهدرفردییاهمکار،دوستحالبهتاآیا
چهکاراینبدهد؟شمابهبدیحسوبگیردراتانحالمدام
چیزهرچهواواخالقیخصوصیاتازچهوباشداوعادت
هایچالشتوانندمیگاهیآدمهااینحالهربه،دیگری
که است این واقعیت !کنند ایجاد مانزندگی در جالبی
.بگیریم یاد هاموقعیت این از توانیممی زیادی چیزهای
شرایطیوافرادچنینباگوییممیشمابهمطلبایندر
بهباشدیادتانکافیستفقط.کنیدبرخوردترراحتچطور
از،کنیددورخودازراآدمیچنیناردنگییکبااینکهجای
فرصتاستفادهکنیدودرموردخودتانچیزهایییادبگیرید!

1(ببینیدچهچیزهاییمیتوانید
ازآدمهایمنفییادبگیرید

زندگیدرکهکاریمهمتریناحتماالوکارهااولینازیکی
کهاستایندهممیانجاممنفیافرادبامواجههدرخودم
،دهدمیآزارمراآدمایندرچیزیچهپرسممیخودماز
احساسفرداینبا مواجههدرشودمیباعثچیزیچه
یادم به را تلخ ایخاطرهیا تجربهآیا ،باشم داشته بدی
برمانعیآیا،انگیزدبرمیمندرراخاصیحسآیا،آوردمی
ایندرراچیزیچهبفهمیمکند.وقتیمیایجادراهمسر
بررسیتوانیممیکندمیبدراحالمانونداریمدوستآدم
آنخودمانوجوددراولبتوانیمکهاستچیزیآیاکنیم
خودمانبهبایداولاینکهدلیل.کنیمهماهنگیاکنترلرا
نقشی چه شخص این ببینیم که است این کنیم نگاه

وقتیاوقاتبیشتر.باشدداشتهماخودشناسیدرتواندمی
ناپدیدمانزندگیازآدمهااینکنیممیکارخودمانروی
کنیدمینگاهخودتانبهکنند.وقتیمیتغییریاشوندمی
مورددرشماقضاوتازمشکلشویدمتوجهاستممکن
کهدهندمیانجامکارهاییاستممکنیا.آدمهاستاین
برایونیستنداعتمادقابلهمشاید،نداریددوستشما
حالهربه.آورندمیبوجودتانزندگیدرمشکالتیهمین
در و ندهید ادامه بد حسهمانبا که است این هدف
یکبهاستدادنرویحالدرکهچیزیبهنسبتعوض
حذفرامنفیعاملبتوانیدتابرسیدنسبیپذیرشیاصلح
جزراهیدیدیدهابررسیازبعدرا!اگرآدمشلزومانه،کنید
توانیدمیحاالنداریدخودزندگیازمنفیآدمگذاشتنکنار
این موضوع ،دهید انجام را کار این تریراحت خیال با
نباشداینتانزندگیازمنفیآدمهایحذفدلیلکهاست
آزارتانخودتاندرونازکهراچیزیباروبروییتوانکه
این گرفت خواهید که اینتیجه بهترین .ندارید دهدمی
استکهانگیزههایمنفیدرونخودتانراپیدامیکنید.

2(برایخودتانوقتبگذارید
کردنپیدا:استارتباطدراولیتوصیهباحدودیتاهماین
نگاهخودتانبهترعمیقکمی.دهدمیآزارتانکهچیزی
کردنصرفوقتومنفیآدمهایازگرفتنفاصله،کنید
که است موثر و عالی بسیار راهی گاهی خودتان برای
باوبزنیدمحکگوناگونشرایطدرراخودتاناحساسات

هربهکهداردوجودزندگیدرزمانهایی.کنیدمقایسههم
مثال(باشیمداشتهاطرافمانرامنفیآدمهایمجبوریمدلیلی
افراداینازگرفتنفاصلهبابگیریمیاداگراما،)کارمحیطدر
توانیممیکنیمشارژراخود،خودمانبرایگذاشتنوقتو
قضاوتهایدرگیروبرسیمدرونیآرامشوصلحیکبه
این منظور.کندآشفتهرامانذهنکهنشویمایوقفهبی
،کنیمتحملرااشخاصاینعمرآخرتامجبوریمکهنیست
وداریمنیازچیزیچهبهببینیمکهاستاینهدفبلکه
آرامش،منفیوسمیآدمهایباوجودبگیریمیادنهایتدر

درونیخودراحفظکنیمودوستخودمانباقیبمانیم.
3(قضاوتشاننکنید؛واقعبینانه

باآنهاابرازهمدردیکنید
شویمگرفتارشتوانیممیکهچیزهاییبزرگترینازیکی
کاراینگاهی.استدیگرانقضاوت،کنیمعادتآنبهو
نفریکقضاوت!بدانیمحتیاینکهبدوندهیممیانجامرا
صرفاراآنکهباشدآوراعتیادآنقدرتواندمیحتیدیگر
دهیمانجامشدهمارفتارونگرشازجزئیاینکهدلیلبه
ما.ببینیمهمرادیگرانقوتنقاطکهکنیمفراموشو
انجامراکاریکهدلیلاینبهکنیممیقضاوترادیگران
.کنندنمیعملمامانندیاداریمدوستماکهدهندنمی
،پریشانی و دستپاچگی تواندمی دیگران قضاوت دلیل
کهچههرماقضاوتعلت.باشدترسحتییاوحسادت
این.کنیمرهاخودخواهانهعادتاینازراخودبایدباشد

وباورهااینبلکهکنید؛میقضاوتکهنیستیدشماِخود
توهماتخلقباباکهاستپسندانهخودنگاههایوافکار
ودرستچیزیچهکهکندمیالقامابهباطلخیاالتو

چهچیزینادرستاست.
4(رفتارآنهارابهخودتاننگیرید

حتی.نیستیمآگاهدیگرانرفتارهایعلتازهمهمیشهما
حملهشما»شخص«بهدقیقاافراداینبرسدنظربهاگر
مربوطشمابهتماماموضوعاستممکنهمباز،کنندمی
درتنهانهشودمیباعثمهمموضوعاینیادآوری.نباشد
کندمیتانکمکبلکهبرسیدبیشتریصلحبهتاندرون
راچیزهمه.دهیدنشانتندواکنشوشویدخشمگینکمتر
شخصیتلقیکردنگاهیواقعاشرایطراناخوشایندمیکند.

5(نبایدازرفتارآنهابهسادگیهمبگذرید
فوریوتندواکنشآنهارفتاربهنهکهاستاینمنظور
بلکه،کنیدپوشیچشمآنازسادگیبهنهودهیدنشان
راتواناییاینشما.کنیدکنترلوتعدیلراموقعیتباید
واکنشیکانتخابودیگرانرفتارهایدرکباکهدارید
توانیممیاوقاتبعضی.بگذاریدتاثیردیگرانروی،مناسب
،استتجربهبیوجوانخیلیهنوزاوخببسیار:بگوییم
قبولباید.دارددوستاینگونهواوستیسلیقهاین:یا
پسندموردکهکنندمیرفتارجوریآدمهاگاهیکهکنیم
بلکهاستخودتاننفعبهتنهانهدیدگاهتغییر.نیستهمه
بهنفعهمهیآنهاییکهدرموقعیتهستندنیزمیباشد.
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گیرگوشهفرد.استهمراهمتعددعالیمباگیریگوشه
واقعیتعالمدرراخودمشکالتومسائلتواندنمیچون
استهدفبی،پردازدمیخیالبافیوتخیلبه،کندحل
طرحیچهاشآیندهبرایوبکندبایدچهداندنمیو
عنوانبهراخواهشوتمناواستگریزانمردماز.بریزد
.کندمیمقاومتشدتبهآنبرابردروداندمیتحمیل
کشمکشوتضاددچاراطرافیانباارتباطدر،روایناز
گیریکنارهوکندنمیاقدامحقشازدفاعبرای.گرددمی

رابرتالشترجیحمیدهد.
میادعامردمازبعضی:اجتماعیهایمهارتفقدان
دیگرچیزیحقیقتاما،باشندتنهادارنددوستکهکنند
.کنندبرقراررابطهچگونهکهدانندنمیآنهاواقعدراست
اینادعایکیازروشهایفریبندهیذهنانساناست.
واستاجتماعیموجودیانسان:اجتماعیعالقهعدم
یکدیگربهماندنزندهبرایوکندزندگیتنهاتواندنمی
توسطکودکیسنیندرکهافرادیازبعضی.دارندنیاز
به ،اند گرفته قرار سورفتار مورد اطرافیان و مراقبین
دهندرشدرااجتماعیروابطاندنتوانستهدلیلهمین

ودرنتیجهمنزویوگوشهگیرمیشوند.
کهکنندمیادعامردمازبعضی:محافظتیدیوارهای
اعتمادقابل،هستندبدافرادچونباشندتنهادارنددوست
کسانی معموال افراد این .اند رسان آسیب یا نیستند
نمیوبرندمیرنجگذشتهتلختجربیاتازکههستند
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میگیریگوشهدالیلازیکی.ندارنداجتماعیروابط

توانددرونگرابودنفردباشد.

گلدستهوفلکاثرجاللآلاحمد
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ودستمپشتبودزده.نگوکهکردبادچنان،گوییمی
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آخر»ندیدی؟مگه.دیگهبودشخمارخوبگرفتی؟عزا
نگفتم؛هیچیمن.گرفتمیامگریهداشتکهاینمثل
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،نشستمنتظرجورهمینکهشدنمی.کردیممیکاری
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بیرتخاسلوزان4
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برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

زمینی به مساحت 25 متر مربع 
)4×6( واقع در خراشاد کنار 

شرانه آب محله بوستان که صدای 
آبشار نیاگارا را در بردارد، با سند 

ثبتی، متری یک میلیون تومان
 021- 33072387

09191010495 

 زمینی واقع در خراشاد مجاور 
قلعه باستانی، به مساحت 1800 
متر مربع، با سند ثبتی و تایید 
مدارک آن توسط اداره منابع 

طبیعی در محوطه ای دنج و باصفا 
و خصوصی با چشم انداز زیبای 

روستا به قیمت فروش زمین های 
مسکونی از طرف بنیاد مسکن 

شهرستان بیرجند
 021- 33072387

09191010495 

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، 

شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 

کامپیوتـر کویـر افـزار شـرق
 با 20 سال سابقه فعالیت

فروش )کامپیوتر- لپ تاپ(
با اقساط طوالنی مدت 3 سال 

بدون معرفی به بانک
بیرجند- نبش شهدا 3، پالک 24
 طبقه دوم، واحد غربی )شماره 5(

056-32210535/09153613349

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

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

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

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

را تجربه کنید.   09158668002
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در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

شرکت شتاب گستر رهاورد طلوع بیرجند 
تعدادی بازاریاب و پشتیبان جذب می نماید. 

آدرس:طالقانی 2 ساختمان آلما ، طبقه دو 
واحد 203      32236199

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

حمل بار حمـل  اثاثیـه 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

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

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

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

هـوا مطبـوع شـرق
دنیـای مـس

نمایندگی فروش و خدمات پس از 
فروش اسپیلت های گرین ، ایران 

رادیاتور، وستن ایر در خراسان جنوبی 

فروش به صورت
 نقد و اقساط 

09158636100
05632234606

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس

 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، 
انواع طرح )کاغذ، سنگ و ...( 

 09156655054 

ساخت استخر  ژئو ممبران      
09153637917

رهـن و اجـاره 
منزل ویالیی به متراژ 900 متر 

با تمام امکانات
 واقع در خیابان ارتش
09155612199

مرکـز آبزیـان 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
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کاهش وزن چه ارتباطی با ریزش 
مو دارد

اگر به سرعت وزن خود را کاهش دهید، احتمال 
تشدید ریزش مو افزایش می یابد. اگر تغییرات 
کرده  ایجاد  خود  غذایی  رژیم  در  چشمگیری 
به  را  خود  روزانه  دریافتی  کالری های  میزان  و 
شدت کاهش دهید، تجربه نازک شدن و ریزش 

مو دور از انتظار نیست. به ویژه در افراد مبتال به 
بی اشتهایی عصبی شایع است. در این مورد، کمبود 
مواد مغذی به واسطه تغییرات چشمگیر و سریع 
کاهش وزن دلیل ریزش مو محسوب می شود. اگر 
مواد مغذی مورد نیاز بدن را به میزان کافی مصرف 
نکنید، برخی مکانیزم های دفاعی بدن وارد عمل 
خواهند شد و تغذیه اندام ها و بخش های مهم بدن 
با این مواد مغذی را در دستور کار قرار می دهند. 

با این خوراکی چروک های پوست 
را نابود کنید

مصرف  بر  عالوه  زیبایی  در  تواند  می  زیتون 
خوراکی به طور موضعی نیز بسیار موثر باشد. 
هسته چند عدد زیتون تازه را گرفته و آنها را 
قرار  خطوط  روی  و  کنید  له  خوب  و  بکوبید 
دهید )بین ابرو، دو طرف دهان و گاهی خطوط 

عمیق اطراف چشم ها( و مدت زمان 15 تا 20 
دقیقه به حالت خوابیده و آرام بمانید تا خوب 
جذب پوست تان شود. می توانید زیتون های 
روی  و  کنید  رنده  نیز  درشت  را  هسته  بدون 
یک  یا  روز  هر  را  کار  این  بخوابانید.  خطوط 
روز در میان انجام دهید تا در عمیق تر نشدن 
به  خطوط  کردن  پر  حدودی  تا  و  ها  چروک 
طور طبیعی به پوست تان کمک کرده باشید.

موز چه بیماری هایی را درمان 
می کند

تاثیرات  کلسیم  کمبود  و  نمک  باالی  مصرف 
است که  مهم  دارد. خیلی  فشارخون  بر  منفی 
میزان پتاسیم خون را در حد متعادل نگه دارید و 
موز یکی از بهترین منابع پتاسیم به شمار می رود. 
بتوانید  تا  کنید  موز مصرف  عدد  یک  صبح ها 

فشارخون را همیشه در بهترین وضع نگه دارید. 
موز حاوی پکتین که نوعی فیبر است، هضم و 
گوارش را سرعت داده و به خارج شدن سموم 
از بدن کمک می کند. عالوه بر آن، موز حاوی 
خواص پروبیوتیک است که گوارش را تقویت 
کرده و فشار موجود در روده ها به خاطر یبوست 
 B6 را کاهش می دهد. موز سرشار از ویتامین
است که تاثیر مثبتی بر سطح گلوکز خون دارد.

علل تنفس بدبو که نمی دانستید
  

باکتری های روی زبان علت اصلی نفس بدبو 
است. زبان خود را به وسیله مسواک یا تمیزکننده 
های زبان شست و شو دهید. اسکراپرها وسیله ای 
برای سایش روی زبان است. از نوع پالستیکی 
شکننده که می تواند ضربه محکم و ناگهانی وارد 
آورد و همچنین نوع فلزی که می تواند تیز بوده 

و باعث بریدن زبان شود، اجتناب کنید. هنگامی 
که شما کربوهیدرات را قطع می کنید و میزان 
پروتئین مصرفی را افزایش می دهید، بدن شما 
کند.  انرژی می  برای  به سوختن چربی  شروع 
این فرآیند باعث می شود ترکیباتی به نام کتون 
ساخته شود که باعث نفس بد بویی می شود. 
عفونت های دستگاه تنفسی مانند سرماخوردگی 
و برونشیت نیز می تواند به شما نفس بد بو بدهد.

فواید هندوانه در روزهای تابستان

هندوانه حاوی فیبر است، فیبر کارکرد درست 
دستگاه گوارش را تقویت می کند و به آن نظم 
می دهد. ویتامین A باعث درخشندگی پوست 
می شود. ویتامین A به مرطوب نگه داشتن پوست 
و مو کمک می کند. از طرفی کالژن های پوست 
را تقویت می کند.کالژن ها باعث حفظ خاصیت 

در  موجود  لیکوپن  پوست می شوند.  االستیکی 
هندوانه، از این میوه یک خوراکی ضد التهاب 
مهار  را  التهابی  فرآیندهای  لیکوپن  می سازد. 
می کند و به  عنوان یک آنتی اکسیدان به خنثی 
کردن رادیکال های آزاد کمک می کند. عالوه بر 
این، کولین موجود در هندوانه التهابات مزمن را 
به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. هندوانه 
است. بدن  به  آب  رسانی  برای  کاملی  نمونه  

یادداشت

7 کشته و زخمی در حادثه رانندگی در جاده نهبندان 

تصادف رانندگی در جاده نهبندان 7 کشته و زخمی بر جای گذاشت. 
رئیس پلیس راه استان گفت: ساعت 3 و 40 دقیقه دیروز در کیلومتر 
35 جاده نهبندان به زاهدان سواری پراید که از طرف زاهدان به بیرجند 
با کامیونی که از نهبندان به زاهدان در حال حرکت بود به صورت رخ 
به رخ برخورد می کند و  5 نفر از سرنشینان پراید در محل فوت و دو 
کودک 5 ساله و 7 ساله مجروح می شوند. سرهنگ رضایی افزود: حال 
کودک 7 ساله که به بیمارستان شهید آتشدست نهبندان منتقل شده، 
وخیم  است. وی علت حادثه را خستگی و خواب آلودگی  و انحراف به 
چپ راننده پراید اعالم کرد و از مسافران خواست از تردد در ساعت 11 
شب تا صبح که ساعت خوابیدن بدن است در جاده ها خودداری کنند.

کشف گوشی های تلفن همراه قاچاق در بیرجند

معاون  شد.  کشف  بیرجند  در  قاچاق  همراه  تلفن  گوشی  عدد   27
بازرسی  و  ایست  مأموران  استان گفت:  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی 
علی آباد بیرجند هنگام کنترل و بازرسی خودروهای عبوری به یک 
دستگاه سواری پژو 405 مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر 
متوقف کردند. سرهنگ سرفرازی با بیان اینکه در پی این کشف یک 
متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شد، افزود: 

ارزش این تعداد گوشی همراه قاچاق  204 میلیون ریال است.

زلزله 2 و 7 دهم ریشتری در بیرجند

زمین لرزه ای به بزرگی2 و 7 دهم ریشتر ساعت 21 و 39 دقیقه 
لرزه  در عمق 3  این زمین  لرزاند.  را  بیرجند  پنجشنبه شب گذشته 
کیلومتری زمین رخ داد. به گفته میرجلیلی مدیرکل مدیریت بحران 
استان این زمین لرزه خسارتی نداشته است اما به علت عمق کم مردم 

آن را احساس کردند.

برق گرفتگی جان جوان بیرجندی را گرفت

بیرجند  در شهرستان  پیکور  اتصال دستگاه  و  برق گرفتگی  اثر  بر 
جوان 29 ساله ای جان خود را از دست داد. سرهنگ علیرضا فوالدی 
سرپرست فزماندهی انتظامی شهرستان بیرجند درباره این حادثه گفت: 
چهارشنبه هفته قبل گذشته با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 
مبنی بر برق گرفتگی در خیابان نرجس شهرستان بیرجند بالفاصله 
نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس به محل حادثه اعزام شدند. وی 
 29 جوانی  کردند  مشاهده  حادثه  محل  در  حضور  با  مأموران  گفت: 
ساله هنگام حفر چاه با دستگاه پیکور بر اثر اتصالی دستگاه دچار برق 
گرفتگی شده است که سریعا با اورژانس به بیمارستان امام رضا )ع( 
منتقل شد. سرهنگ فوالدی افزود: طبق اعالم مأموران مصدوم هنگام 

انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.

حوادث استان

کاریکاتور  داده نما

همان طور که همه می دانیم هیچ وقت نباید به طور مرتب به ناخن ها الک 
بزنیم، چون ناخن ها خشک و زرد رنگ می شوند. اما ظاهرا این وسیله آرایشی 
ضررهای جدی تری به سالمت بدن می رساند. مهم ترین دلیل خطرناک 
بودن الک ها سمی بودن آن است. بعضی از لوازم آرایشی جدید دربردارنده 
مواد زیر می باشند که قادر هستند خطرناک ترین آسیب ها را به بدن برسانند.
تولوئن: این ماده شیمیایی حاللی است که روی ناخن ها را صاف و صیقلی 
می کند و از رنگدانه ها محافظت می کند. تولوئن روی سیستم عصب 

مرکز تاثیر می گذارد و باعث ایجاد اختالل باروری می شود. سردرد، ضعف 
و حالت تهوع از جمله عوارض استفاده از این ماده روی ناخن هاست.

فرمالدئید: گاز بی رنگی است که عمر الک را بیشتر می کند. اگر از 
باعث  است  ممکن  فرمالدئید  با  تماس  برید  می  رنج  آلرژی  مشکل 
بیماری درماتیتیس و سوختگی های شیمیایی شود. در مراحل شدیدتر 
این ماده باعث اختالل در ضربان قلب، تشنج و سرطان نیز خواهد شد.

الک  عطر  عنوان  به  که  خطرناک  عنصر  این  فتاالت:  بوتیل  دی 

استفاده می شود، ممکن است باعث بروز بیماری هایی چون اختالالت 
غدد درون ریز، یکسری بیماری های زنانه و مشکالت تنفسی شود.
در یک آزمایش 24 زن ۶ ساعت بعد از الک زدن مورد آزمایش قرار گرفتند. 
در بیشتر آن ها سطح دی فنیل فسفات از مشتقات تری فنیل فسفات که در 
روند متابولیسم تشکیل می شود افزایش پیدا کرد. 10 ساعت بعد از شروع 
آزمایش سطح دی فنیل فسفات در بدن افراد 7 برابر بیشتر از حالت عادی 
افزایش پیدا کرد و این عالمت خطری است که باید جدی گرفته شود.

اگر زیاد الک می زنید، حتما بخوانید

  غـذا آمـاده بـرادران خزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 

خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
شعبه 1: بلوار شعبانیه ، وصال  32311717

شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008
نمایندگی انحصاری

 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی

فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

*حسابداری عمومی،مالی،حقوق و دستمزد، تولید و مونتاژ و ...
*مدیریت رستوران و فست فود،کارواش و تاکسی سرویس

*فروشگاهی،شخصی،شرکتی،خدماتی و ..
*پخش مویرگی با نسخه تبلت 

*هایپر مارکت با دیتابیس۱۵۰۰۰ کاال بصورت رایگان
تاییدشده توسط سازمان امور مالیاتی

شش ساعت آموزش رایگان اصول حسابداری و آموزش کار با نرم افزار

نرم افزارهای حسابداری و مدیریت کسب و کار زمرد

@ZomorodBir :کانال تلگرام   نمایندگی  بیر جند:      09159۶29۶۳5   حاجی پور 

زمرد  سادگی،کارایی،پویایی،

قیمت مناسب،خدمات و پشتیبانی

 مطمئن و دائمی       

یک سال پشتیبانی و به روزرسانی رایگان  مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه ۵ ساله

05۶۳2۳2۳179 - 0915۳۶۳۴7۶7

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

091۵۵6008۵0

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

کلینیک گیاه پزشکی و فروشگاه سبز گستر
مجهز به آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی 

فروش انواع سموم دفع آفات نباتی * کود، بذر، ادوات کشاورزی
بیرجند ، میدان امام ، جنب کالنتری 12    مدیریت: فرزاد نیا

32220072 - 09152207442
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امین جم - روز پنجشنبه نشست کمیسیون 
با  ایمنی حمل و نقل استان  اجرایی مدیریت 
حضور مسئوالن مربوطه، معاون عمرانی استاندار 
شد.فرمانده  برگزار  کشور  راه  پلیس  رئیس  و 
پلیس راه کشور با بیان اینکه محورهای جنوبی 
ارتقا پیدا نکرده و بخش عمده تصادفات را به 
خود اختصاص داده است ، عنوان کرد: شاخص 
بقیه  از  خودروها  واژگونی  در  جنوبی  خراسان 
استان ها باالتر است و این امر نشان می دهد 
خدمات بین راهی استان ضعیف است. سردار 

حمیدی با اشاره به اینکه نُرم کشوری در واژگونی 
۳۸ درصد و در خراسان جنوبی ۵۸ درصد است، 
اظهار کرد: عقب افتادگی در بخش زیرساخت ها 

باعث بروز بسیاری از مشکالت شده است. 
 

لزوم توجه برپایی پایگاه های اورژانس 
بین جاده  ای در خراسان جنوبی 

وی با بیان اینکه  نمی توان در بروز یک تصادف 
۱۰۰ درصد عامل انسانی و یا ۱۰۰ درصد عامل 
خودرو  را مقصر دانست ، ادامه داد: نکته دیگر 

امداد و نجات به  این است که اگر نیروهای 
موقع در محل حاضر شده و مصدومان را به 
بیمارستان ها برسانند، تلفات تصادفات کاهش 
می یابد که این امر نیازمند برپایی پایگاه های 
اورژانس بین جاده  ای است که باید در خراسان 

جنوبی هم مورد توجه قرار گیرد. 
 

دولت به تنهایی تا ۳۰ سال آینده
 نمی تواند اتفاق مطلوبی  را در 

آزادراه ها ایجاد کند 
اینکه  بر  تاکید  با  کشور  پلیس راه  فرمانده   
راه های روستایی باید ایمن سازی شود، عنوان 
کرد: باید  آموزش فرهنگ رانندگی و استراحت 
گاه های بین راهی مورد توجه باشدکه در گامی 
موثر استراحت گاه های کم هزینه بین راهی 
طراحی و به بخش خصوصی واگذار کرده ایم. 
باید  گاه ها  استراحت  افزود:  حمیدی  سردار 
همچنین  و  شود  تقویت  جنوبی  خراسان  در 
ارتقا  قابل  استان  این  بین راهی  مجتمع های 
بوده که باید مورد توجه باشد.وی با اشاره به 
آزادراه ها  هزینه  کرد:  بیان  آزادراه ها  ضرورت 
با  است.وی  واگذار شده  بخش خصوصی  به 
بیان اینکه دولت به تنهایی تا ۳۰ سال آینده 
نمی تواند اتفاق مطلوبی  را در آزادراه ها ایجاد 

کند، افزود: رشد و توسعه آزادراه ها به بخش 
خصوصی واگذار شده است.

 ۳77 راه،  آزاد  کیلومتر   145 به  نیاز 
راه  کیلومتر  و 451  دوم  باند  کیلومتر 
اصلی برای رسیدن به میانگین کشوری 
 مدیرکل راه و شهرسازی  با بیان اینکه محور 
بیرجند ـ قاین در حوزه استان ۱7۰ کیلومتر 
است که ۱۱2 کیلومتر از باند دوم این محور 
ساخته شده و ۵۸ کیلومتر در حال اجراست، 
عنوان کرد: از ۱۰ کریدور مهم کشور تعداد 2 
کریدور در استان خراسان جنوبی واقع شده 
است. کریدورهای بیرجند ـ چابهار و مشهد 
که 42۱ کیلومتر آن در خراسان جنوبی است 
این  درصد  معادل 4۰  کیلومتر  تاکنون ۱72 
کیلومتر   2۸ و  رسیده  بهره برداری  به  مسیر 
آماده آسفالت است.وی با بیان اینکه معادل 
خراسان  اصلی  راه های  طول  درصد   ۱۱
داریم  دوم  باند  کیلومتر   477 یعنی  جنوبی 
باندهای دوم استان آماده  از  و  94 کیلومتر 
آسفالت است، اظهار کرد: طول  راه های مورد 
نیاز خراسان جنوبی برای رسیدن به میانگین 
کشوری ۱4۵ کیلومتر آزاد راه، ۳77 کیلومتر 

باند دوم و 4۵۱ کیلومتر راه اصلی است. 

واژگونی استان اولویت سوم کشور است 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه 
در استان 6۸ دوربین ثبت تخلف جاده ای داریم 
که 27 دوربین به صورت دستی است، عنوان 
امسال ۳۰ هزار تخلف  ماه  کرد: در مدت ۳ 
توسط 72 تردد شمار جاده ای استان خراسان 
به ثبت رسیده که متاسفانه در مورد  جنوبی 
سوم  رتبه  جنوبی  خراسان  استان  واژگونی، 
به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی  است.  کشور 
درصد واژگونی زیاد در خراسان جنوبی برنامه 
داریم تا ۱۳۰ کیلومتر شیار لرزاننده را در این 
راستا در خراسان جنوبی اجرا کنیم، اظهار کرد: 
2۸ راهدارخانه و در مجموع 69 مجتمع بین 
راهی در خراسان جنوبی وجود دارد که تالش 
یا ۳ مجتمع  است، ساالنه حداقل 2  این  ما 
به این آمار افزوده شود. مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی افزود: از 
کارت  مورد  و 66۰  هزار  امسال یک  ابتدای 
صادر  جنوبی  خراسان  در  رانندگان  سالمت 
شده و سه مرکز معاینه فنی در استان وجود 
دارد که روزانه به طور متوسط ۱6 معاینه فنی 
صادر می شود و امسال بیش از ۱2۰  بازدید از 

مراکز معاینه فنی انجام شده است.

حسینی- درد ما در خراسان جنوبی این است 
که خیلی درگیرتعارفات هستیم ونگرانیم بایک 
حرف کسی خوش یا بدش می آید یا رای های 
از سخنان   این بخشی  فالنی کم می شود.  
امنیتی استاندار در  اسماعیلی معاون سیاسی  
دومین جلسه شورای  اطالع رسانی استان بود 
که صبح پنجشنبه  برگزار شد. بهاری مدیر کل 
با قرائت دستور کار  استانداری  روابط عمومی 
جلسه، با ارئه گزارشی از مصوبه های قبلی جلسه 
بیان کرد: سایت شورای اطالع رسانی استان به 
در صورت  و  بارگذاری شده  آزمایشی  صورت 
اجرایی  های  دستگاه  اطالع  به  کار،  تکمیل 
پروژه  اجرایی  روند  و  اخبار  تا  رسید  خواهد 
اعالم  این طریق  از  را  ها و طرح های خود 
کنند.وی با بیان این که نتیجه ارزیابی روابط 
عمومی های ۱۱2 دستگاه اجرایی در سال 96 
مشخص شده، ادامه داد: رتبه بندی بر اساس 
ارتباط با رسانه ها، فعالیت الکترونیک، پژوهشی 
و تحقیقاتی، تبلیغاتی و نمایشگاهی و سمعی 
تر  مهم  همه  از  و  مردم  با  ارتباط  بصری،  و 

واگذاری امور به بخش خصوصی است.

لیست شاگرد اول ها!
در ادامه جلسه بهاری به دستگاه های برتر اشاره 
و بیان کرد: جهادکشاورزی- صنعت، معدن و 
تجارت- میراث فرهنگی- فنی و حرفه ای-

تعاون، کار و رفاه اجتماعی- امور مالیاتی- شرکت 
اداره کل بهزیستی- آب و فاضالب شهری- 

ثبت احوال و اداره کل راهداری و حمل و نقل 
به ترتیب رتبه های اول تا دهم را کسب کردند. 
بندی  رتبه  این  از  پس  کرد:  خاطرنشان  وی 
جلسه آسیب شناسی برگزار خواهد شد، همچنین 
مستندات  با  است  معترض  که  دستگاهی  هر 
مراجعه کند تا بررسی و رنکینگ را اعالم کنیم.

مدیران را به طور منظم 
پاسخگو خواهیم کرد

در این جلسه مصوبه آماده بودن مسئوالن در 
راستای پاسخ به سواالت خبرنگاران نیز مطرح 
شد که پس از نظرخواهی از رسانه های حاضر 
در جلسه مشخص شد  این مصوبه چندان موفق 
نبوده است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار در همین راستا دستور داد: رسانه ها در 
قالب تشکیالت صنفی این مسائل و مدیران 
ضعیف در پاسخگویی را منتقل کنند؛ از این 
جلسه روش تغییر خواهد کرد و همه مدیران را 

به طور منظم پاسخگو خواهیم کرد.
همچنین مصوب شد، براساس هماهنگی های 
صورت گرفته درخواست هرگونه سوال کتبی از 

خبرنگاران توسط مدیران ممنوع باشد.

مصوبه دیگر برگزاری دوره های تخصصی و 
کارگاه های آموزشی برای مدیران و خبرنگاران 
معاون  که  بود  ها  رسانه  مسئول  مدیران  و 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با تاکید بر 
هر چه سریع تر اجرایی شدن آن بیان کرد: 
و  امنیتی  مسائل  و  موارد  که  هایی  دستگاه 
با قانون دارند حتما برای توضیح آن  مطابق 

خودشان حضور پیدا کنند.
مسئول سایت شورای اطالع رسانی استان هم 
درباره این سایت توضیحاتی ارائه داد و افزود: 
پیشنهاد می دهم هر روابط عمومی از رخدادهای 
مهم دستگاه اجرایی خود مستنداتی تهیه و آن را در 
سایت بارگذاری کند تا آرشیوی برای استان باشد.

اولویت اخبار روابط عمومی ها 
معضالت استان باشد

حقوقی  امور  و  بازرسی  مسئول  موسوی 
اخبار  که  پیشنهاد  این  با  هم  استانداری 
بارگذاری شده روی سایت بر اساس اولویت 
باید  و  بوده  استان  مهم  مسائل  و  معضالت 
که   این  کرد:  اضافه  شوند،  گذاری  سیاست 
روابط عمومی ها فقط اخباری را روی سایت 
بگذارند، تاثیری ندارد و شاید به همین علت 
است که در این جلسه به جای شرکت مدیران 

کل، نمایندگان آن ها را می بینیم. 
باید  از طرفی در استان کم معضل نداریم و 
و  امنیتی  سیاسی،  پرداخت.معاون  ها  آن  به 
اظهارات  این  به  پاسخ  در  استاندار  اجتماعی 
با تایید پیشنهاد داده شده، بیان کرد: مشکل 
فعلی ما در شورای اطالع رسانی این است که 
هنوز مرده ای در این قبر نداشتیم تا برای آن 
گریه کنیم! یعنی هنوز شورا شکل نگرفته که 
بخواهیم سیاست گذاری کنیم. اسماعیلی تاکید 
باید تمام کمیته های عضو شورا مانند  کرد: 

سیاسی، اجتماعی و زیربنایی را فعال کنیم.

نگرانیم که با یک حرف کسی
 خوش یا بدش می آید

 در پایان جلسه اسماعیلی معاون سیاسی ، امنیتی 
و اجتماعی استانداری، با اشاره به این که در نظام 
جمهوری اسالمی ، حکومت مردم بر مردم است، 
خاطرنشان کرد: به همین علت در این جلسه 
نشسته ایم و نقدها را در چهارچوب و با نیات 
خالصانه می پذیریم. وی هدف دیگر این جلسه 
را ساماندهی اطالع رسانی و استفاده از ظرفیت 
های قانونی پاسخگویی مدیران اعالم و افزود: 
البته حقوق و تکالیف متقابل است و حکومت 
و دولت عالوه بر تکالیف و وظایف خود، حقوقی 
هم دارد. به گفته وی مدیران کل و مسئوالن 
باید از وظایف خود این گونه مطلع شده و پاسخ 
گو باشند، از طرفی حقوق شان هم رعایت شود و 
این شفاف سازی از افتخارات نظام و دولت است.

اسماعیلی با تاکید بر این که نمی خواهیم تمام 
دستاوردها را زیر سوال ببریم، خاطرنشان کرد: 
اگر در شرایط سختی که نظام و کشور دچار 
اطالع  با  باید  کند  سوءاستفاده  کسی  شده، 
رسانی مشخص شود. وی تصریح کرد: درد 
خیلی  که  است  این  جنوبی  خراسان  در  ما 
درگیر تعارفات هستیم و نگرانیم با یک حرف 
کسی خوشش یا بدش می آید و یا فالنی رای 
هایش کم می شود.معاون سیاسی استاندار با 
انتقاد از گسترش توهین، تهمت و دروغ در 
فضای مجازی و برخی رسانه ها بیان کرد: 
از  با بهره گیری  بیاییم کاری کنیم و  یکبار 
آموزه های دینی ، اخالقی و انسانی خود برای 

تصحیح این فضا استفاده کنیم.

نباید شاهد “شنیده می شود” ها باشیم
که  نیستیم  این  دنبال  کرد:  اضافه  اسماعیلی 
و  کردیم  کارهایی  دورانی  در  بگوییم  روزی 
فردا به ما رای بدهید، بلکه در این شرایط می 

خواهیم خودمان پیش قدم شویم تا تعارفات کنار 
گذاشته شود و این به نفع خود ما است تا صادقانه 
به  را  تمهیدات  و  تزریقات  موانع،  مشکالت، 
اطالع مردم برسانیم. به گفته وی اگر این شرایط 
نباشد، به سمت “شنیده می شود “ ها می رود؛ 
در نتیجه آن فضای پچ پچ، کلونی های خنده دار 
و تحلیل های فضایی شکل می گیرد ، دولت و 

استانداری باید این وضع را ساماندهی می کرد.
سایت  اندازی  راه  تر  کالن  هدف  اسماعیلی 
اطالع رسانی را این گونه بیان کرد: کشور ما 
در شرایط حساسی قرار گرفته و انواع و اقسام 
تهدیدها و ناجوانمردی در عرصه بین الملل علیه 
مردم مظلوم تحمیل می شود، کسانی در جامعه 
 هستند که به انواع روش ها می خواهند مردم را 
نا امید کنند. در این وضع باید خدمات نظام 
در این پایگاه مشخص شود، سخنگوی شورا 

هم هر دو هفته به مردم اعالم می کند که 
چه اتفاقاتی در این دولت و نظام افتاده است تا 

بساط شایعه پراکنی جمع شود.

تا در این استان هستم اجازه اقدامات 
خارج از فضای قانون انتخابات را نمی دهم

 اسماعیلی اظهار کرد: همه این کارها برای دفاع از 
مدیران و عملکرد دستگاه هاست و انتظار می رود 
هر دستگاهی وظیفه خود را انجام دهد و اصل 
پاسخگویی در هر دستگاه وجود داشته باشد.وی با 
اشاره به این که برخی مباحث انتخاباتی از اکنون 
آغاز شده است، گفت: تا روزی که در این استان 
هستم،  اجازه نمی دهم خارج از فضای قانونی 

انتخابات، مطالب را سیاسی و انتخاباتی کنند.

این استان کشش دعوا ندارد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با تاکید 
بر این که این استان کشش دعوا را ندارد و نباید 
مردم را به برخی امور سرگرم کرد، اضافه کرد: 

خدمات دستگاه های دولتی فقط خدمات دولت 
نیست بلکه متعلق به نظام جمهوری اسالمی است 
و بیان آنها اقدامی در راستای اشاعه امید و امنیت 
در جامعه می باشد.اسماعیلی تصریح کرد: اگر مردم 
بدانند مسئوالن برای رفع مشکل آنها خدمت می 
کنند همه تشویق می شوند برای خدمت رسانی 

بیشتر و از سوءاستفاده ها هم جلوگیری می شود.

در حاشیه: 
هنگام اعالم اسامی روابط عمومی های دستگاه 
های برتر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار بر اطالع رسانی دقیق به مردم در این 
باره تاکید کرد و افزود: این گونه دستگاه های 
برتر تشویق شده و دستگاه های دارای ضعف به 

دنبال تقویت خود خواهند رفت.
قرائی رئیس شورای شهر قاین و رئیس شورای 
اسالمی استان، دیگر عضو حاضر در این شورا 
بود که انتقادات شدیدی از اظهارات مطرح شده 
در این جلسه داشت. وی با بیان این که سطح 
جلسه را در حد شورای اطالع رسانی استان نمی 
بینم، بیان کرد: مردم اگر این جا باشند به ما می 
خندند که پس از شروع جلسه با مدیران تماس 
می گیرید که چرا حاضر نشدند! وی اضافه کرد: 
آیا قبل از ارزیابی به شهرداری ها و دهیاری ها 
اعالم کردید که قرار است اسامی آن ها اعالم 
شود؟ دیده اید که دهیاری در نقطه ای محروم 
آیا اصال نیروی روابط عمومی دارد که رتبه بندی 
کردید؟  آیا معیار های شما برای ارزیابی بومی بوده 
 است؟ به جای این کار از مدیران اداراتی که زحمت
 می کشند تشکر کنید! اسماعیلی معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار اما پاسخ داد: قانون 
دسترسی آزاد به اطالعات حق مردم است و اقتضا 
می کند در جریان قرار بگیرند. از طرفی تعارفات و 

عوام فریبی باید از بین مردم جمع شود.

قضاوت را به مردم واگذار کنید
مدیر مسئول خبرگزاری ایرنا هم با تاکید بر این که 
با توجه به مشکالت و شرایط اخیر حاکم بر جامعه، 
باید کم کاری ها مشخص شود، اضافه کرد: امروز 
دوره سانسور اطالعات گذشته و مردم هم از شعور 
باالیی برخوردارند، کافیست قضاوت را به مردم 
واگذار کنید.صائب معاون بخش خبری صدا و 
سیما هم با بیان این که نتایج ارزیابی ها مادامی که 
محرمانه نیست باید انتشار شود، خاطرنشان کرد: 
فردی که جلوی انتشار اطالعات غیر محرمانه را 
می گیرید باید مجرم شناخته شود زیرا که امالک و 
حقوق های نجومی ناشی از بسته شدن دسترسی 
خبرنگاران به این موضوعات بود.به گفته وی هر 
ارزیابی برای مردم جذابیت دارد و به مردم نشان 

می دهد مملکت روی اصل حرکت می کند.

ملی  موسسه  مدیره  هیئت  خبر-رئیس  گروه 
سالمت مرهم گفت:  پنجشنبه گذشته ۵۰ بیمار 
شکاف لب و کام در بیرجند تحت عمل جراحی 
قرار گرفتند که این یک رکورد در دنیا محسوب 
می شود.پروفسور عبدالجلیل کالنتر هرمزی، ۱4 
تیر در نشستی که با حضور مسئوالن استانی 

برگزار شد، اظهار کرد: بیش از ۱۵۰۰ بیمار به 
صورت الکترونیک ویزیت شدند و از زمان حضور 
گروه پزشکی در این منطقه روزانه تعداد زیادی 
از بیماران ویزیت می شوند. وی افزود: با انجام 
۵۰ عمل جراحی شکاف لب در باالترین سطح 
و کیفیت رکورد این عمل در جهان شکسته شد.

اسماعیلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار خراسان جنوبی نیز در این نشست اظهار 
کرد: مشارکت در هر کاری باعث موفقیت در 
آن کار می شود. وی یادآور شد: بسیار مسروریم 

در این استان رکورد یک رویداد علمی زده شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  نیز گفت: 

بیماران در دو شیفت صبح و عصر در بیمارستان 
فوق تخصصی رازی بیرجند ویزیت شدند که 
روز نخست 2۵ عمل، روز دوم ۵۰ عمل جراحی 
و روز سوم 4۳  عمل جراحی انجام شد. وی 
اظهارکرد: با برآوردی که داریم تیم مذکور از 
جهت آمادگی بیمارستان برای پذیرش بیماران 

رضایت کامل دارند همچنین نظم و انضباط در 
کار، پذیرش، بخش انتظار و ویزیت برنامه ریزی 
شده، انجام می شود. قائمی گفت: خوشبختانه تا 
این لحظه مشکلی وجود نداشت و چهره های 
مردم حاکی از رضایتمندی از این جریان بزرگ 

درمانی در استان است.

درد ما، تعارف است

معاون سیاسی استاندار:

دیدار شهردار بیرجند با اعضای کانون هنرمندان

دادرس مقدم-شهردار بیرجند در دیدار با اعضای کانون هنرمندان استان اظهار کرد: این افتخار من است که در بخشی از عمر کاری خود در شهر فرهنگی بیرجند و در کنار شهروندان فرهنگ 
دوست بیرجندی خدمت می کنم. جاوید افزود: شهرداری جدای از فرهنگ نیست و اقدامات فرهنگی بخشی از وظایف شهرداری می باشد. وی ضمن اشاره به بخشی از اقدامات شهرداری در این 
راستا افزود: شهرداری جهت تکمیل سالن اجتماعات فرهنگسرا حدود 4 میلیارد تومان اختصاص داده است و همچنین ایجاد پیاده راه فرهنگی نیز اقدام دیگری از شهرداری در این راستا می باشد.

مرهم، رکورد دنیا را شکست

واژگونی خودرو در استان 20 درصد بیشتر از کشور 

فعال شدن 18 سامانه ثبت سرعت جدید 
در محورهای استان 

اداره  راه های  مدیریت  مرکز  کاوش-سرپرست 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای از فعال شدن 
۱۸ سامانه ثبت سرعت جدید در محورهای استان 

خراسان جنوبی خبر داد. هادی بهمنی ادامه داد: در 
گذشته تعداد ۳4 سامانه ثبت سرعت در محورهای 
استان فعالیت داشت که با پیگیری های مرکز مدیریت 
راه های استان این مقدار به تعداد ۵2 سامانه ثبت 
سرعت ارتقا یافت که غالب این سامانه ها، قابلیت ثبت 
سرعت متوسط را عالوه بر ثبت سرعت لحظه ای را 
دارا می باشد.وی، در ادامه افزود: براساس تحلیل انجام 
از 2۱۰۰  بیش  در طول  ترافیک عبوری  بر  گرفته 
کیلومتر راه های شریانی استان، درصد تخلف از سرعت 
مجاز در طول راه ها بین24 تا 2۸ درصد است که ۸ 
درصد بیش تر از میانگین کشوری می باشد.بهمنی بیان 
کرد: غالب این سامانه ها، قابلیت ثبت سرعت متوسط 
را عالوه بر ثبت سرعت لحظه ای، را دارا می باشد، 
همچنین بیش از۱4۰۰۰تخلف سرعت در اردیبهشت 
سال جاری در محورهای خراسان جنوبی ثبت گردید. 
وی گفت: روزانه میانگین بیش از4۵۰  تخلف توسط 

این دوربین ها ثبت می شود.

افزایش روزهای ناسالم
 در خراسان جنوبی

صداوسیما-روزهای ناسالم هوای خراسان جنوبی از 
ابتدای امسال تاکنون ۳۰ روز بیشتر از مدت مشابه 
استان  هواشناسی  مدیرکل  است.  بوده  قبل  سال 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱2 روز هوای استان 
با کاهش کیفیت مواجه بوده که شهر نهبندان با 27 
روز بیشترین روزهای ناسالم را دراستان داشته است.

با بیان اینکه طبس با 24 روز، بیرجند  خندان رو 
آباد ۱2 روز ، سرایان 9  ۱۳روز، فردوس و حاجی 
های  رتبه  در  روز  قاین 6  و  روز  سربیشه 7  روز، 
دارد،  قرار  ناسالم  روزهای  تعداد  لحاظ  به  بعدی 
افزود: سال گذشته در مجموع ۸2 روز هوای استان 
با کاهش کیفیت هوا و دید افقی بر اثر وزش باد 
شدید مواجه بوده است.بنا به گفته وی، عمده دلیل 
افزایش روزهای ناسالم خشکسالی و کاهش مقدار 
بارندگی در استان می باشد.وی با بیان اینکه امسال 
مقدار بارندگی در طبس دو برابر سال قبل بود، گفت: 
پارسال ۳6 روز در این شهرستان هوای ناسالم بوده 
که امسال به دلیل بارش های خوب تعداد روزهای 
ناسالم نسبت به سال قبل ۱2 روز کاهش داشته است.

رونمایی از کتاب “اسرار دره هریوند”

قوسی-پنبجشنبه شب گذشته در مراسمی با حضور 
اهالی فرهنگ از کتاب “ اسرار دره هریوند” رونمایی شد. 
اسرار دره هریوند دومین اثر اسدا... زمانی پور نویسنده 
برجسته خراسان جنوبی است. این کتاب حاصل 4۰ 
سال تحقیق است که با تیراژ ۱۰۰۰ عدد به زودی 

توسط نشر رزقی روانه بازار می شود.

سهم عمده پارچه های خارجی
 از بازار بیرجند

بازار  پارچه های موجود در  صداوسیما- 7۰ درصد 
بیرجند خارجی است. رئیس اتحادیه پارچه فروشان 
های  پارچه  درصد   ۳۰ تا   2۰ تنها  گفت:  بیرجند 
موجود در بازار بیرجند ایرانی است و در میان پارچه 
های خارجی موجود در بازار هم 9۰ درصد چینی 
و مابقی کره ای است.خانی نژاد افزود: پارچه های 
ملحفه ای تولید بروجرد کیفیت باالیی دارد و به 
آلمان صادر می شود. خانی نژاد افزود: با توجه به 
افزایش نرخ دالر، بازار پارچه فروشان از رونق افتاده 
و قیمت پارچه های خارجی تا ۱۰۰ درصد و پارچه 
تا ۱۵  وارداتی است  ایرانی هم که نخ شان  های 
کم شده  پارچه  مشتریان  و  اند  شده  گران  درصد 
بیرجند گفت:  فروشان  پارچه  اتحادیه  است.رئیس 
رکود بازار، افزایش قیمت ها و نرخ باالی اجاره مغازه 
از  ها موجب شده کسبه پارچه فروش یکی پس 
دیگری واحد صنفی خود را تعطیل کنند.وی افزود: 
فروشی  پارچه  بیرجند ۱۳۰  در  قبل  چند سال  تا 
فعال بود که حاال به حدود ۸۰ مغازه کاهش یافته 
است. خانی نژاد گفت: از ابتدای امسال فقط یک 
مغازه پارچه فروشی در بیرجند راه اندازی شد و اگر 
کسی خواهان راه اندازی پارچه فروشی در شهر باشد 

از طرف اتحادیه استقبال و حمایت می کنیم.

امام جمعه شهرستان درمیان معارفه شد

رئیس نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
درمیان  جمعه  امام  معارفه  و  تکریم  آیین  گفت: 
آبادی در  برگزارشد. حجت االسالم مهدی رحیم 
گفت وگو با تسنیم اظهارکرد: آیین تکریم و معارفه 
امام جمعه شهر اسدیه مرکز شهرستان درمیان در 
محل مسجد محمد رسول ا...)ص( این شهر برگزار 
شد.وی بیان کرد: با توجه به پایان ماموریت حجت 
االسالم حسینی امام جمعه درمیان، حجت االسالم 
مصیب خزاعی امام جمعه شهر قهستان به عنوان 
امام جمعه مرکز شهرستان درمیان معرفی شد.رئیس 
نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه با اشاره 
انتخاب امام جمعه  اینکه هنوز تصمیمی برای  به 
زمان  تا  افزود:  است،  نشده  گرفته  قهستان  شهر 
مشخص شدن، امام جمعه موقت نماز جمعه شهر 

قهستان را اقامه خواهد کرد.

 معامالت صوری واسطه ها 
باعث افزایش قیمت مسکن شد

معامالت صوری  ویژه طبس گفت:  ایرنا-فرماندار 
دالل  ها و واسطه ها عامل بخشی از افزایش قیمت 
طالئی  مهدی  است.  شهرستان  این  در  مسکن 
مقدم در نشست خبری با بیان این که بخشی از 
افزایش قیمت ها بی رویه است، افزود: دالل ها و 
واسطه هایی که با معامالت صوری باعث افزایش 
بی رویه قیمت مسکن در طبس هستند مورد پیگرد 
قانونی قرار می گیرند و تاکنون پنج نفر شناسایی 
شدند که افراد شناسایی شده هم کدام از ۱۰ تا ۱۰۰ 
تشکیل شورای  به  اشاره  با  دارند.وی  زمین  قطعه 
تامین و کمیته نظارت بر قیمت ها و شورای مسکن 
گفت: مقرر شد نیروی انتظامی گزارش کامل این 
اخاللگران را به دادستان بدهد تا برخورد قانونی شود.

“ خطبه های آدینه”

مدیران بی کفایت را در اسرع وقت کنار بگذارید
جمعه  امام  عبادی،  محمدباقر  سید  حجت االسالم 
موقت بیرجند در خطبه های نماز جمعه، با بیان اینکه 
رئیس بانک مرکزی قابل استیضاح توسط مجلس 
نیست چون جزو وزرا نیست، گفت: باید رفاقت ها و 
رودربایستی ها را کنار بگذاریم و هر مدیر بی کفایتی را 

در اسرع وقت کنار بگذاریم.
دشمن به دنبال القای ناکارآمدی نظام در 

افکار عمومی جامعه است
حجت االسالم احمد نجمی پور امام جمعه سرایان 
در جمع نمازگزاران این شهرستان با بیان اینکه یکی 
از اهداف دشمنان نظام اسالمی اعتماد زدایی از نظام 
جمهوری اسالمی است،گفت: آن ها با دنبال کردن  
القای ناکارآمدی انقالب در افکار عمومی، تشویق 
مردم به اعتراضات صنفی و فاصله انداختن میان 
مردم و مسئوالن و سرپوش گذاشتن دستاوردهای 

4۰ ساله انقالب هستند.
قانون کشف حجاب رضا خان یک لکه

 ننگ در تاریخ است
حجت االسالم عرب امام جمعه موقت سربیشه با 
اشاره به روز عفاف و حجاب  به اقدام رضا خان با 
الگو گیری از غرب  در اجرای قانون کشف حجاب 
اشاره و آن را یک لکه ننگ در تاریخ آن حکومت 
زیبایی  آرامش زن، سالمت و  بیان و مصونیت و 
از  را  مفاسد  بنیان خانواده و کاهش  جامعه، حفظ 
جمله فایده های این آموزه دینی) حجاب( بیان کرد.

آموزش نظامی خدمت بی نام و نشان 
در جامعه است

نماینده ولی فقیه در استان گفت: آموزش های نظامی 
نوعی خدمت نامرئی و بی نام و نشان در جامعه است 
که شاید خیلی ها از این خدمت بزرگ مطلع نباشند در 
حالی که از اهمیت زیادی برخوردار است. به گزارش 
ایرنا، حجت االسالم عبادی روز پنجشنبه در دیدار 

فرمانده مرکز آموزش ۰4 امام رضا )ع( بیرجند افزود: 
جایگاه ارتش از چند زاویه قابل مالحظه است که 
باالترین آنها بیعت با بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 
بود. وی اظهار کرد: فداکاری در جهت اعتالی حق 
و ابطال باطل باالترین مقام است. وی اضافه کرد: 
این موضوع مهمترین توفیق است اما جایگاه ارتش 
به ویژه در شرایط کنونی در رده های بعدی عالوه بر 
جنبه های الهی، دینی و خدایی از جنبه های خدمت 
به جامعه، کشور و مردم پیداست.آیت ا... عبادی عنوان 
کرد: نقش ارتش ایران که مراد بیشتر مراکز آموزشی 
است برای تربیت و کارایی جوانان بزرگترین خدمت 
نامرئی است که موضوع بسیار با اهمیتی است. فرمانده 
مرکز آموزش ۰4 امام رضا )ع( بیرجند هم در این دیدار 
گفت: این مرکز در راستای ماموریت های خود در دو 
حوزه نظامی و عقیدتی و پرورشی سربازان و جوانانی 
که آمده اند به خیل مدافعان نظام مقدس اسالمی 
بپیوندند، انجام می دهد. سرهنگ حسنعلی زمانی 
با  متناسب  نظامی  حوزه  های  آموزش  کرد:  بیان 
تهدیدهای روز برای سربازان تازه وارد برگزار می 
 شود که در این زمینه از نتایج خوبی برخوردار بوده ایم.

وی ادامه داد: بعد دیگر آموزش ها، پرورش و ارتقای 
سطح بینش و آگاهی سربازان است که اکنون حوزه 
مهمتری برای ماست و در این راستا با همکاری 
های  سازمان  و  فرماندهی  سامانه  بین  که  خوبی 
عقیدتی سیاسی و حفاظت اطالعات وجود دارد، گام 

های خوبی برداشته شده است.

*سرپرست آموزش و پرورش استان گفت: پیش بینی 
می شود تابستان امسال در خراسان جنوبی حدود 2 هزار 

دانش آموز در طرح هجرت شرکت کنند.
*مدیر ستاد اقامه نماز گفت: 6۱ جایگاه نماز در جاده 
های استان، برای مسافران تابستان آماده سازی شد.
*مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
خراسان جنوبی گفت: مصرف گاز سی ان جی در سال 
97 بالغ  بر ۱۳ میلیون و 922 متر مکعب بوده که نسبت 
به سه ماهه اول سال 96 معادل ۱۱ درصد رشد داشته 
که در این ارتباط افزون بر ۱4 میلیون لیتر بنزین در 

استان صرفه جویی شد.
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 امام صادق علیه  السالم فرمودند :
، حتّی یَستَْغِفَر ا... عّز وجّل  إّن رسوَل ا... صلی  ا...  علیه  و آله کاَن ال یَقوُم من َمجلٍِس، وإْن َخفَّ

َخْمسا وِعشریَن َمّرًة
پیامبر خدا هرگاه از مجلسی  بر می  خاست، اگر چه زمانی کوتاه در آن جا نشسته بود، بیست و پنج 

مرتبه از خدا آمرزش می  طلبید.   )کافی : ج4 ، ص504 ، ح2(
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واضيجْت -3 ضٍظ ظطفهستزُ حساوثط هَظفٌس بطًسگاىهعايسُ ًمسيبِ ٍضْطساظيپطزاذتهبلغ ولضاُ ّايعولياتيازاضُ ّعيٌِ ٍ زضآهس ازاضُ
ًػطافاظابِهٌعلِزضهْلتهمطضهلهذطاساىجٌَبيهطاجعًِوَزٍُاغلفيصپطزاذتيضابِاهَضهاليازاضُولتسلينًوايٌسعسمپطزاذتبْاء

ٍهتماضيذطيستلميٍهَضزهعايسُبِبطًسگاىزٍمباضعايتهمطضاتهطبَطٍِاگصاضهيگطزز.وِزضايٌػَضتسپطزُتَزيعيبًِفعازاضُولضبط
 ّيچگًَِازعاييًرَاّسزاضت.

 سُهعايسُهيباضس.وليِّعيٌِّايهتعلمِضاهلًملٍاًتمال،ّعيٌِآهازُساظيٍغيطُوالًبِعْسُبطً -4

 زضهحلازاضُولاًجامذَاّسضس.06/05/97هَضخضٌبِغبحضٍظ9ساعتباظگطاييپاواتضاس -5

هساذلٍِظضاءًٍوايٌسگاىهجلسييٍواضهٌساىزٍلتزضهعاهالتزٍلتيٍوطَضيهيباضٌسحكضطوتوساًيوِهطوَلاليحِلاًًَيضاجعبِهٌع -6
 زضهعايسُضاًساضًس.%


 ادارٌ ارتباطات ياطالع رساوي

 ادارٌ كل راٌ يشُزساسي خزاسان جىًبي

 مساحت عزصٍ پالک ثبتي كاربزي
 )متزمزبع(

 قيمت پايٍ مشايدٌ 
 ريالبٍ اساء َز متز مزبع 

مبلغ قابل پزداخت بابت 
 آدرس تحًيل   مدارک آدرس ملك درصد ضماوتىام5ٍ

 5812/5745/1 مسكًوي
 اصلي 

متر  70/203
 900.000 مرتع 

9.166.500  
 ريال



 

 وُثىدان ، 
 2فاز 

مسكه 
 مُر

 ، تيرجىد
 ، تلًار شُيد آييىي

 يشُرسازيميدان راٌ 
ادارٌ  ريتريي صدايسيما،،

زي كل را ٌ ي شُرسا
خراسان جىًتي ، 
ساختمان مركسي

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس 
خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
به همت  دارد:   نظر  استان در  ام اس  انجمن 
خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای خانواده 

نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید.

منتظر یاری سبزتان هستیم

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

شماره کارت بانک
 قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540

قابـل توجـه مودیـان محتـرم مالیـات بـر ارزش افـزوده: 
امروز آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال 1397 از طریق سامانه www.evat.ir می باشد.

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی 
»مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526«

شناسه آگهی : 195095

آگهی مزایده عمومی شماره 97/2 » نوبت دوم«    
بانک توسعه تعاون در نظر دارد: یک فقره از امالک مازاد خود در استان خراسان جنوبی به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی 
به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1397/4/9 لغایت ساعت 8 صبح سه شنبه 
97/4/26 جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به دایره اداری / مالی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان خراسان جنوبی به نشانی: 
بیرجند خیابان پاسداران، نبش پاسداران 7 مراجه نمایند و پس از هماهنگی و بازدید از ملک مورد مزایده، پیشنهاد قیمت خود را در 
 دو پاکت جداگانه الف و ب )پاکت الف پیشنهاد قیمت و پاکت ب: تضمین شرکت در مزایده( به شرح اوراق مزایده تنظیم و حداکثر 
تا ساعت 13/30 روز سه شنبه  مورخ 1397/4/26 به دایره اداری /  مالی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان خراسان جنوبی به 

نشانی فوق الذکر تسلیم و رسید دریافت نمایند.

اعیانی مشخصات امالک مورد نظر 
)متر(

قیمت پایه توضیحات
کارشناسی )ریال(

مبلغ تضمین
متراژکاربریپالک ثبتیآدرسردیف

بیرجند خیابان 1
مدرس ،خیابان شهید 

تیمورپور پالک 51

209/9 مسکونی249/313
متر

تخلیه بر 155
عهده برنده 

می باشد 

2/573/800/000128/700/000

هزینه مزایده شامل هزینه نشر آگهی در روزنامه و هزینه ارزیابی کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.
شماره حساب جاری 4000/111/10000/5 به نام امور مالی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان در نزد شعبه مرکزی بیرجند 

به عنوان حساب واریز مبلغ  5 درصد تضمین معرفی می گردد. 
تضمین شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه به صورت وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی معتبر می باشد. - زمان و محل 
بازگشایی پاکت های پیشنهاد: پاکت ها راس ساعت 10 صبح پنجشنبه 1397/4/28 در محل مدیریت شعب استان خراسان 

جنوبی به نشانی بیرجند خیابان پاسداران، نبش پاسداران 7 ، مدیریت شعب بانک توسعه تعاون بازگشایی خواهد گردید. 
تلفن تماس: 32420791 و 056-32448061


