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ناامیدی مردم نتیجه سیاه 
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 رئیس جمهور به دلیل گراني 
شدید از مردم عذرخواهي کند
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خبرنگار    انقالبی
 مطالبه گرحقوق مردم است

قلم  روز  چنین  در  پیش  بیست سال 
یک خبرنگار متعهد ایران اسالمی به 
خون آغشته شد و برگ ننگین دیگری 
بردفترنکبت بار حامالن اسالم آمریکایی 
اسالم  بین  فرق  مردم  تا  شد  اضافه 
آمریکایی و اسالم ناب محمدی را یکبار 
دیگر در عملکرد تندروهای افراطی و 
جاهالن بی خبر از اسالم به عینه ببینند.

محمود صارمی نمونه ای کامل از نسل 
تربیت یافته انقالب اسالمی و خبرنگار 
انقالبی بود که تا آخرین لحظه رسالت 
سنگین خویش را به درستی انجام داد 

و خداوند متعال نیز ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* سربازی

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4136

5پیام استاندار به مناسبت روز خبرنگار3 روز شلوغ آوا 2از »مود تا میشیگان«

 مطالبه حقوق شهروندان از تمام دستگاه ها
    صفحه 5

عکس:  مقامی

آمادگی بانک مهر اقتصاد 
برای مبارزه با ریزگردها در بیر جند

رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد خراسان جنوبی  با تبریک فرا رسیدن 17 مرداد ماه سالروز 
شهادت شهید صارمی که به نام  روز خبرنگار  نامگذاری شده از حرفه  : ...) ادامه در صفحه5(

محمد کریمی فرماندار شهرستان قاینات شد
وزیر کشور طی حکمی محمد کریمی را به سمت فرماندار قاینات منصوب کرد. با حکم وزیر کشور 
سرپرست فرمانداری زیرکوه و مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری به سمت 
فرماندار قاینات منصوب شد. در حکم رحمانی فضلی خطاب به کریمی آمده است: ...) ادامه در صفحه5(

شهردار بیرجند عنوان کرد:

بی
 طال

س:
عک

تغذیه فکری جامعه وابسته به رسانه ها  است/5

خاندان محترم صباغی
با نهایت تأسف درگذشت مرحوم کربالیی اسماعیل صباغی 

را حضورتان تسلیت عرض نموده، ضمن علو درجات آن شادروان و آرزوی صبر 
برای شما در جلسه بزرگداشت سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده که 

امروز پنجشنبه 97/5/18 از ساعت 16 الی 17 در محل هیئت ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می گردد، ضمن دعوت از سایر شهروندان  شرکت خواهیم نمود.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام

ضایعه درگذشت عموی مهربانم بزرگ خاندان

حاج علیجان بیک مختاری مسینایی
را از صمیم قلب خدمت خانواده آن مرحوم و تمام اقوام و خویشاوندان

 تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات
 و برای بازماندگان صبر جمیل طلب می کنیم.

ابراهیم مختاری و برادران

فراموش شدنی نیستند آنان که با خط مهر
 بر قلب مان حک شده اند

ششمین سالگرد درگذشت 

شادروان محمد تقی کاشانی
 را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

روحش شاد و یادش ماندگار
احمد عبداللهی

      همسر و پدر عزیزمان حضور آرامت در کنار ما نیست
 ولی سایه سار مهربانی ات مهمان همیشگی قلب های ماست

سومین سالگرد درگذشت عزیزمان

 شادروان حاج کربالیی احمد مالئی
 را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم. 

سکوتش قرین آرامش و یادش جاودانه باد
خانواده مالئی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان حاج علیجان بیک مختاری مسینایی
 )بازنشسته اداره کار و رفاه اجتماعی(

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن عزیز 
سفرکرده امروز پنجشنبه 97/5/18 ساعت 11 صبح در محل روستای 

بجد برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده مختاری  و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 
همسری مهربان  و پدری دلسوز 

زنده یاد محمد هادیانی
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 97/5/18 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر 
در محل مسجد الحسین )ع( جوادیه )واقع در خیابان شهید برگی( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده  هادیانی

                                                           ضمن تقدیر و تشکر از کلیه عزیزانی 
                 که در مراسم تشییع و تدفین و سوم

 شادروان حاج محمد امین رضازاده 
مدیرعامل فقید شرکت حمل و نقل 

زائرین عتبات خراسان جنوبی 
شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن 
مرحوم امروز پنجشنبه 97/5/18 از ساعت 16/30 الی 17/30 
در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده رضازاده

17 مرداد ماه ، روز خبرنگار
 یاد روز باشکوه تالشگران عرصه اندیشه و قلم را حضور خبرنگاران عزیز استان و کشور تبریک عرض نموده، ضمن پاسداشت 

این روز، خاطره شهدای اصحاب رسانه را در برافروختن چراغ اطالع رسانی مستقل و مسئوالنه ارج می نهیم.

  با آرزوی توفیق الهی
دیانی - هیئت مدیره موسسه قرآن و عترت سفینه النجاه و هیئت مدیره دارالشفاء امام حسین )ع( 

ضمن تبریک روز خبرنگار به تمامی خبرنگاران و خانواده بزرگ اطالع رسانی و اصحاب رسانه استان 
که بی چشمداشت در این عرصه فعالیت می کنند، از زحمات مدیران گرانقدر و خبرنگاران 
ارجمند رسانه های خبری استان که همواره همگام ، همراه و یاریگر ما در  ترویج 

فرهنگ کار و مهارت آموزی می باشند، صمیمانه تقدیر و تشکر نموده،
 توفیق روزافزون این عزیزان متعهد را در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج(

 و تحت زعامت رهبر معظم انقالب اسالمی از درگاه ایزد منان خواستارم.

پیام تبریک مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان به مناسبت روز خبرنگار

حسین خوش آیند- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی
روابط عمومی و امور بین الملل
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

همانا در آسمان ستارگانی هستند که با روشنی آنها می توان راه را یافت  و از ظلمات شب نجات یافت. 

در جلسه سی امین سالگرد  شهادت شهید محمدرضا رحمتی

 به یاد ستارگانی که راه را به ما نشان می دهند، گرد هم می آییم و یادش را گرامی می داریم. 
حضورتان گرمابخش محفل ما خواهد بود.

زمان: امروز پنجشنبه 18 مرداد 97 ساعت 5 عصر   مکان: حسینیه ابوالفضلی روستای نقنج

سخنران: حجت االسالم و المسلمین حاج حسین فاطمی
مداح : حاج علی مرصعی

 خانواده شهید رحمتی

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي( شماره )97-16(
دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند 

موضوع مناقصه : واگذاري حمل و نقل و ایاب و ذهاب دانشجویان
شرایط شرکت در مناقصه : کلیه شرکت هاي داراي مجوز و داراي صالحیت از مراجع ذیصالح

مدت و محل انجام کار : 9/5 ماه شمسي از تاریخ عقد قرارداد 
مدارك الزم جهت خرید اسناد مناقصه: 

الف( واریز مبلغ 000 150ریال به شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
  http://iets.mporg.ir  ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس

ج( جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره 32395251 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 150/000/000 ریال یا چک تضمین شده بانکي یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 

بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 97/05/18 لغایت 22 /97/05

مهلت تحویل اسناد : تا تاریخ 97/06/03
محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي - دبیرخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.

محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : ساعت 9 صبح 97/06/04 - سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه. 
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات حمل و نقل درون شهری و برون شهری می توانید عدد 29 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند
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زمان واریز یارانه مرداد اعالم شد

نودمین یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی، پنج شنبه ۲۵ مرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. یارانه نقدی 
۴۵۵۰۰ تومانی در حالی پنج شنبه ۲۵ مرداد ماه با ورود به ایستگاه نودم به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد، که 
طی این سال ها همواره قرار بر اصالح روند واریز این مبلغ بوده است.

خبرنگار انقالبی،  مطالبه گر
حقوق مردم، دستاوردهای 
نظام و خون شهداست    

* سیدمحسن سربازی

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... تا مردم فرق بین اسالم 

آمریکایی و اسالم ناب محمدی را یکبار دیگر در 
از  خبر  بی  و جاهالن  افراطی  تندروهای  عملکرد 
ای  نمونه  صارمی  محمود  ببینند.  عینه  به  اسالم 
کامل از نسل تربیت یافته انقالب اسالمی و خبرنگار 
سنگین  رسالت  لحظه  آخرین  تا  که  بود  انقالبی 
خویش را به درستی انجام داد و خداوند متعال نیز 
عاقبتی نیکو برایش رقم زد تا همگان بدانند امروز 
رسالت تمام آحاد جامعه در هر منصب و مقامی که 
هستند انقالبی عمل کردن است تا دست جاهالن 
و یا کسانی که خود را به نادانی از مبانی و آموزه 
های انسان ساز کامل ترین دین یعنی اسالم زده 
این روز  به سهم خویش  برای مردم رو شود.  اند 
را که تا انتهای تاریخ با نام شهید صارمی خبرنگار 
به  را  است  قرین  بوم  و  مرز  این  بصیر  و  انقالبی 
ایران اسالمی  انقالبی  جامعه خبرنگاران متعهد و 
خراسان  بصیر  و  شجاع  خبرنگاران  خصوص  به 
اعتقاد  به  نمایم.  عرض  تهنیت  و  تبریک  جنوبی 
نگارنده آنچه امروز بیش از هر چیز دیگری بالی 
جان خبرنگاران شده، روحیه بی تفاوتی مسئوالن 
در برابر مطالبه گری خبرنگاران است. به خوبی در 
حافظه خبرنگاران این موضوع مانده که در چند سال 
اگر مطلبی اندک و جزئی در یکی از جراید شنیداری 
و یا نوشتاری در خصوص مشکل یک شهر و ارگان 
خاصی مطرح می شد، بالفاصله مدیرکل مربوطه با 
مدیر شهرستانی تماس می گرفت و از او توضیخ 
یا  و  حل  معضل  زودتر  چه  هر  که  خواست  می 
و  شود  داده  مطبوعات  قانون  برابر  منطقی  جواب 
این موضوع بسیار برای خبرنگاران اهمیت داشت 
که یک مسئول به مطالبه گری خبرنگاران حساس 
آنچه  این روزها  دارد. ولی  را  و قصد حل مشکل 
منجر به بی نتیجه ماندن مسائل منعکس شده در 
مطبوعات شده است، روحیه بی تفاوتی و اهمیت 
ندادن مسئوالن در قبال خبر یا گزارش از حوزه کاری 
خبرنگار است. این مشکل و معضل مهم به اعتقاد 
نگارنده به عدم مطالبه گری مسئوالن رده باالی 
از مدیران میانی و به همین نسبت مدیران  نظام 
موضوع  این  بدهید  اجازه  گردد.  برمی  شهرستانی 
بیان کنم. در وضع  را بدون تعارف و واضح  مهم 
فعلی وقتی یک مدیر شهرستانی اطمینان دارد که 
در مقابل انعکاس مشکالت مردم توسط خبرنگاران 
در جراید از طرف مدیرکل خود بازخواست نخواهد 
شد و وقتی به همین تناسب یک مدیرکل مطمئن 
است که از سوی وزیر مربوطه  بازخواست  نمی شود 
و در نهایت وقتی یک وزیر اطمینان دارد که از سوی 
شخص رئیس جمهور و یا معاون اول وی درباره 
مشکالتی که خبرنگاران از حوزه کاری وی منعکس 
می کنند مورد سوال قرار نمی گیرد، وضع چنین 
می شود که یک مدیر شهرستانی به خود جرات 
می دهد تا در مقابل مطالبه گری خبرنگاران از وی 
درباره علت بی تفاوتی و عدم تالش برای مشکلی 
که به طور مثال در جراید منعکس شده بگوید برو 
هر چی دلت می خواهد بنویس ما را خیالی نیست!؟ 
آفت مهمی که جامعه خبرنگاران را در حوزه ارتباط 
 با مسئوالن تهدید می کند به عبارت کوتاه و مفید 
بی تفاوتی مسئوالن به گزارشات منتشر شده در 
جراید و عدم پاسخگویی شفاف و یا عدم تالش 
موثر برای حل مشکالت منعکس شده است که 
مثل خوره به جان مسئوالن افتاده است. البته در کنار 
این موضوع و مشکل، مدیران پاسخگو و دغدغه 
مندی نیز وجود دارند که به محض انعکاس یک 
معضل تا حل آن از پای نمی ایستند و یا پاسخ الزم 
را بالفاصله برای روشن شدن اذهان عمومی ارائه 
می دهند که همین جا ضمن تجلیل از چنین مدیران 
انقالبی و متعهد، مرز بین این دو را باید جدا کرد. 
آنچه مسلم است این روز بهانه ای است که مردم 
هر چه بیشتر با مشکالت پیش روی خبرنگاران آشنا 
و بدانند خبرنگاری کار عشق است و هر کس به امید 
رسیدن به نان و نوایی و یا پول دارشدن به این وادی 
وارد شده اشتباه بزرگی مرتکب شده است. در استان 
ما نیز به دلیل سالم بودن نیروهای انسانی در تمام 
بخش ها که خبرنگاران نیز از این قاعده مستثنی 
نیستند، خوشبختانه تمام خبرنگاران استان متعهد و 
انقالبی عمل می کنند و چشم بینای نظام در مقابل 
هستند  مسئوالن  برخی  احتمالی  های  روی   کج 
گر چه استان خراسان جنوبی شکرخدا مدیران سالم و 
متعهدی دارد. در پایان الزم می دانم از طرف جامعه 
خبرنگاران استان از تمام مسئوالن و مدیران استانی 
و شهرستانی از باالترین مقام یعنی شخص استاندار 
معزز تا پایین ترین رده یعنی دهیاران روستاها تشکر 
و قدردانی کرده و رسالت مهم و حساس خبرنگاران 
کار  حوزه  در  رهبری  منویات  کردن  عملیاتی  را 
خبرنگاری بدانم و به همکاران خود به عنوان عضو 
کوچکی بگویم:  باید تمام تالش و اهتمام ما در 
خبر در راستای امید دادن به مردم و امیدواری آنها 
نسبت به آینده این نظام  باشد، موضوعی که مقام 
معظم رهبری به کرات بر آن صحه گذاشته و بدانیم 
 خیانتی بدتر از ناامیدی مردم از آینده وجود ندارد. ... 

)ادامه سرمقاله در ستون مقابل( 

به مدیران و مسئوالن روابط عمومی  سرمقاله(  )ادامه 

برادری کوچک  به عنوان  نیز  دستگاه های دولتی 
راحل  امام  راستای سخن  در  که  کنم  می  گوشزد 
 مبنی بر اینکه کارهایی که نظام برای مردم انجام 
می دهد را به مردم بگویید، تالش شان بیان عملکرد و 
حل مشکالت حوزه کاری خویش به خصوص سوژه 
هایی که رسانه ای می شود، باشد تا خبرنگاران نیز 
طعم شیرین گزارشات خویش را در عمل ببینند و بدانیم 
همه در قطار انقالب هدفی جز حفظ دستاوردهای 
نظام و پیشرفت ایران اسالمی در سایه سار والیت 
نداریم.   و  نداشته  )ص(  محمدی  ناب  اسالم  و 

سقف ارز مسافرتی اعالم شد 

بانک مرکزی در پیوست دستورالعمل خرید و فروش 
ارز در شبکه صرافی های مجاز، فهرست مصارف 
ارزی خدماتی را منتشر کرد. فهرست مصارف ارزی 
که باید ارز آن توسط صرافی ها تهیه شود، منتشر شد 
که براساس یکی از ۲3 محور آن، ارز مسافرتی تا 
سقف ۵۰۰۰ یورو پرداخت می شود که این پرداخت 
بلیت و گذرنامه است. اختیار داشتن  به در  منوط 

توزیع 2.6 میلیون سکه جدید آغاز شد

پیش  سکه های  توزیع  آغاز  از  مسئول  مقام  یک 
فروش شده ۶ ماهه از امروز در شعب منتخب بانک 
تحویل  روند  ادامه  به  اشاره  با  آقایی  خبرداد.  ملی 
سکه ها تا ۱۶ آبان ماه افزود: مشتریان با ارائه رسید 
های  سکه  توانند  می  شناسایی  کارت  و  مشتری 
خود را تحویل بگیرند. وی تعداد سکه های پیش 
فروش شده در حال تحویل را ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار 
قطعه دانست و گفت: پیش بینی می شود با ورود 
سکه های جدید به بازار نوسانات اخیر کاهش یابد. 

آهن 6۰ درصد گران شد

رئیس اتحادیه آهن فروشان با اعالم اینکه در حال حاضر 
قیمت آهن ۶۰ تا ۷۰ درصد نسبت به قیمت واقعی آن 
رشد پیدا کرده، گفت: کارخانه ها باید برای مدیریت 
قیمت ها افزایش عرضه را انجام دهند. در حال حاضر 
بازار آهن به عملکرد خود می پردازد و هیچ مغازه ای 
باالی  قیمت های  و  نیست. کاهش عرضه  تعطیل 
شمش در بورس باعث شده تا قیمت آهن از رقم واقعی 
خود به هر کیلو ۴ هزار و ۷۰۰ تا ۵ هزار تومان برسد.

سرمقاله

سیده الهام حسینی - دکتر “ اسدا.... زمانی پور” نگارنده  
نهارجان”  مرکز  مود،   “ و  دره هریوند”  “اسرار  کتاب های 
سال  سابقه سی  که  او  بود.  جنوبی  خراسان  آوای  مهمان 
خدمت آموزشی و پژوهشی در دانشگاه های مشهد و بیرجند و 
همزمان با آن سی سال هم نیمه وقت در دانشگاه آزاد اسالمی 
بیرجند را دارد، اکنون و در اواخر دهه شصت دوران حیات خود 

روزگار را گاهی در شهر و گاهی در ده می گذراند. 
وی در معرفی خود می گوید: 

من که هستم، بی دلی درد آشنا       آشنای دردهای بی دوا
گه تفاخر می کنم که این منم     گه خجالت می کشم از بودنم
این نویسنده اهل مود؛ مرکز نهارجان درباره گذران روزهای 
خود این چنین سخن می گوید: روزها بیلی بر دوشم در باغ و 
کشمان و شب ها قلمی در دستم برای نوشتن . حاصل کارم از 
این دو نوع فعالیت ، از اولی مقداری محصول عناب ، زرشک 
و پسته و از دومی کتاب در موضوعات فرهنگی، تاریخی و 
اجتماعی محل است که امیدوارم پیوسته ادامه داشته باشد. زیرا 
از فعالیت اولی برایم بوی جوی مولیان می آید و از دومی یاد 
یار مهربان حاصل می شود که هر دو به طریقی ارزشمند است. 
به ویژه که از منظر خردمندان هم در این روزگار می تواند قابل 

توجه و مورد تحسین باشد.
نشان دادن نمونه های فرهنگ اصیل این مرز و 

بوم در “اسرار دره هریوند” 
 زمانی پور با اشاره به کتاب “اسرار دره هریوند” و انگیزه تحریر 
آن بیان می کند: در این باره جای گفتگو بسیار است، اما 
مقصود اصلی از تحریر آن نشان دادن نمونه هایی از فرهنگ 
اصیل این مرز و بوم و معرفی جلوه هایی از فرهنگ این دیار 
به ویژه برای نسل جوان که از ضروری ترین امور و از بایسته 
ترین کارها به شمار می رود، می باشد. به گفته وی هنگام 
نوشتن کتاب “مود ، مرکز نهارجان” متوجه این ضرورت شدم 
و تشخیص دادم که اگر من مطالب نهفته و گفتنی های ناگفته 
این منطقه را تحت عنوان “اسرار دره هریوند” به قلم نیاورم   
به طور یقین از میان خواهد رفت و نسل های آینده را از آن 
بهره ای نخواهد بود. بنابراین به جای نوشتن جلد دوم کتاب 
“مود، مرکز نهارجان”، به تحریر کتاب “اسرار دره هریوند” که 
در واقع انعکاسی از معارف و فضائلی است که طی چهل سال 
در دلم جمع شده، پرداختم. بعالوه این کتاب سند محکم و 
منبعی مستحکم برای نشان دادن جلوه هایی از فرهنگ اصیل 
این دیار است، به ویژه برای کسانی که به گذشته با افتخار و 
گذشتگانی با اعتبار در منطقه می بالند و می نازند. وی ابراز 
امیدواری می کند که توفیق انتشار جلد دوم این کتاب در اواخر 
سال جاری حاصل شود و ادامه می دهد: در این راه، خداوند 
بزرگ را از صمیم قلب سپاس می گویم که مرا یاری نمود تا 
در تحریر این کتاب توفیق یابم و آن را تقدیم محضر بزرگان و 

فرهنگ دوستان و مشتاقان تاریخ این استان نمایم.
بررسی سیستماتیک اوضاع اقتصادی، اجتماعی و 

تاریخی منطقه در کتاب “مود، مرکز نهارجان” 
این پژوهشگر برجسته استان، اشاره ای نیز به کتاب “ مود ، 
مرکز نهارجان” می کند و می افزاید: برای اولین بار در ایران 
چنین کتابی به رشته تحریر درآمده است. دکتر زمانی پور با 
بیان این که اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دهات 
تحت عنوان مونوگرافی یا تک نگاری تا کنون بسیار انجام 
اوضاع  کتاب  این  در  اما  کند:  می  خاطرنشان  است،  شده 
اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تاریخی مود مرکز نهارجان 
به روش سیستماتیک مطالعه و بررسی شده است. بنابراین از 
نظر روش تحقیق کاری است جدید. وی مبتکر مطالعه دهات 
به روش سیستماتیک را پروفسور “جرج اکسین” استاد خود در 
دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا معرفی می کند و می گوید: 
در نزد او و مستقیما از محضر وی این روش را آموختم و 
مدیون او می باشم. به گفته وی کتاب مود مرکز نهارجان را نباید 
کوچک شمرد. زیرا حاصل مطالعات و پژوهش های سالیان دراز 
در داخل و خارج از کشور و نیز تجارب علمی فراگرفته شده در 
دهات و خوشه چینی از خرمن علمی اساتید نامدار و اندیشمندان 
واالتبار است. وی به نقل خاطره ای می پردازد و می گوید: 

یکی از اهالی دیار نهارجان کتاب را بیش از نه مرتبه خوانده به 
طوری که خودش می گفت هر بار چیز تازه ای از آن آموخته 
است، همچنین طبق گزارش واصله از دهات دوردست استان ، 
اهالی یک ده پس از فراغت از فعالیت های روزانه ، در یک خانه 
 دور هم جمع می شوند و یکی از آن ها که سواد خواندن دارد ،
گوش  دیگران  و  خواند  می  را  نهارجان  مرکز  مود   کتاب 
می دهند و از شنیدن مطالب  آن لذت می برند. دکتر زمانی پور 
می افزاید: کتاب مود مرکز نهارجان اگر چه هیچ گونه تبلیغی در 
معرفی و فروش آن نشده و حتی در رادیو و تلویزیون  استان 
تاکنون نامی از آن برده نشده است، با این وجود چاپ اول آن 
به اتمام رسیده و اکنون اقدامات الزم برای چاپ دوم آن  انجام 

می شود.
“غریب دیار قهستان” ذکر احواالت حضرت بی بی 

زینب خاتون )س(
وی از جلد دوم کتاب “مود ، مرکز نهارجان” و همچنین کتاب 
“اسرار دره هریوند” سخن می گوید و اضافه می کند: امیدوارم 
توفیق حاصل شود و در سال جاری به زیور طبع آراسته گردد.

این نویسنده اهل خراسان جنوبی، از کتاب “ مود تا میشیگان” 
 که در واقع شرح حال نگارنده در بستر زمان است، نیز خبر 
می دهد و می گوید: امیدوارم چرخ روزگار مدد کند  تا بتوانم 

به چاپ آن اقدام نمایم. این کتاب به لحاظ فرم و محتوا شبیه 
کتاب “از پاریز تا پاریس” اثر استاد فقید دکتر باستانی پاریزی 
می باشد. دکتر زمانی پور به کتاب دیگری که قسمتی از آن 
نوشته شده  و “غریب دیار قهستان” نام دارد نیز اشاره می کند 
و یادآور می شود: این کتاب شرح حال و ذکر احواالت حضرت 
بی بی زینب خاتون دختر امام موسی بن جعفر )ع( است. آستان 
قدس رضوی معتقد است که اگر کسی با دلیل و مدرک علمی 
ثابت کند که بی بی زینب خاتون مدفون به قریه کاهی، دختر 
امام هفتم است، در آن صورت حاضر به سرمایه گذاری های 
هنگفتی برای احداث بقعه و بارگاه آن حضرت و زیرساخت 
های فیزیکی محل می شود که فی الجمله باعث عمران و 
آبادی نه تنها قریه کاهی، بلکه در سراسر منطقه نهارجان و 
شرق بیرجند خواهد شد. البته نوشتن چنین کتابی ، با وجود قلت 
 منابع مربوطه و کمبود شدید ماخذ، کاری سخت و وظیفه ای

دشوار است و انجام آن جز از طریق استعانت از درگاه الهی و 
امدادهای غیبی میسر نمی شود. 

تاریخ قهستان غالبا مبهم و ابعاد آن تاریک است
نگارنده کتاب “ اسرار دره هریوند” ، عشق و عالقه  و دلبستگی 
به خاک دامنگیر وطن را علت اصلی عالقه خود به تاریخ این 
استان می داند و می گوید: اصوال تاریخ یعنی سرنوشت انسان 
ها در گذشته و سرگذشت آن ها در بستر حیات در یک پهنه 
جغرافیایی و چون نیک بنگریم همه چیز تاریخ است و مطالعه 
و بررسی همه چیز در یک منطقه در گذشته برایم عبرت انگیز 
و اشتیاق آور و در عین حال ممکن است گاهی مالل آور هم 
باشد. دکتر زمانی پور ادامه می دهد: تاریخ قهستان غالبا مبهم و 
ابعاد آن تاریک است. چرا که این سرزمین بنا به دالیل مختلف 
کمتر مورد مطالعه و بررسی تاریخ نویسان قرار گرفته است. به 
طوری که بنا به گفته استادم مرحوم دکتر رضوانی ، اگر کتب 
تاریخی را فی المثل هزار صفحه ورق بزنیم بندرت می توانیم 
یک یا دو خط در مورد سرزمین قهستان مطلب پیدا نماییم. 
همان سرزمینی که امروز استان خراسان جنوبی نامیده می شود. 
بنابراین عالقه من به تاریخ این استان از آن رواست که بسیاری 
امور و چیزهای ناشناخته دارد و کشف هر کدام مایه انبساط خاطر 
و احساس رسیدن از تاریکی به روشنایی است که می تواند لذت 
بخش باشد. وی علت دیگر اشتیاق خود را به تاریخ این منطقه 
چنین بیان می کند: مطالعه تاریخی این سرزمین نشان می دهد 
که پدران و اجداد ما چگونه توانسته اند با تمام محدودیت های 
طبیعی و مشکالت محیطی باز هم در این جا بمانند و زندگی 
را سامان دهند و ادامه حیات را میسر سازند. آن ها هنر زندگی 
کردن را در این منطقه به خوبی یاد گرفته بودند و مطالعه و 
بررسی این هنر ، موضوع اصلی تاریخ استان است و باعث عالقه 
مندی شدید نگارنده به تاریخ منطقه نیز می باشد ، کشف ذخائر 

مادی و معنوی نهفته در این منطقه عرصه کار من است.

عکس: حسینی

دکتر زمانی پور از کتاب جدید خود سخن گفت:

از »مود تا میشیگان«
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی مودی 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 سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک ۲۲۸۴- اصلی واقع در بخش ۲ 

شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 
۱۱۱۰۸۵ صفحه ۳۱۴ دفتر امالک جلد ۶۶۰  به نام علی مودی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 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 ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از 
امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل: بخش ۱۱ قطعه مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک ۱2۷۰- اصلی  ۱۵۳۶ فرعی آقای سید مهدی فقیه ششدانگ یک قطعه باغ نرسیده به میدان 

ابوالمفاخر در روز ۱۳97/۶/۱۰ انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح 
در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 
۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 
مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائناترا طبق مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار: ۱۳97/۵/۱۸

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳97۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۱۵۴7- ۱۳97/۵/۱۶ هیئت اول / دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا شایان پور فرزند علی به شماره شناسنامه 
۱ صادره از بیرجند و شماره ملی ۰۶۵۲۲۵۲۰۰۱ نسبت به ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت ۵۴/۶۵ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳9۶- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت محمد حسین دستگردی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندطبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳97/۵/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳97/۰۶/۰۴

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(

بدین وسیله به آقای حسین خسروی فرزند حاجی محمد به شماره ملی ۰۶۵۱۰۲۸۱۱۶ ساکن بیرجند، خیابان پاسداران، نبش پاسداران ۴ به عنوان وام گیرنده ابالغ می گردد: بانک سپه مدیریت شعب 
خراسان جنوبی از طرف شعبه شهید محالتی بیرجند مستند به قرارداد شماره ۲۰9۱۰۴۶۸۳- ۱۳9۱/۰۳/۳۰ جهت وصول مبلغ ۱۲/77۴/۵۶۵ ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ ۱۰/۱۲9/7۵۳ ریال اصل و مبلغ 
 ۱/۴۰9/۴۲7 ریال سود متعلقه و مبلغ ۱/۲۳۵/۳۸۵ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست صدور اجرائیه ۱۳97/۰۳/۲7 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما و ضامنین را نموده که پرونده ای
تحت شماره بایگانی 97۰۰۵۲۸ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه بر طبق گزارش مورخ ۱۳97/۰۴/۱۶ مامور ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد به نشانی فوق 
شناسایی نگردیده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نبوده، لذا بنا به تقاضای متعهدله و به استناد ماده ۱۸- آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور ، 

غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندعملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب می شود علیه شما ادامه خواهد یافت. تاریخ انتشار: ۱۳97/۵/۱۸

باطـری تلفنـی 724 عـدل
عرضه کننده:

 انواع باطری  ایرانی و ترک 
نصب در محل رایگان

قبل از خرید قیمت ها را از ما بخواهید
هدیه ما به شما محصول با کیفیت می باشد

خیابان قدس، بین قدس 11 و13، نرسیده به باشگاه فرهنگیان 
09155626247

17 مـاه 

گارانتی معتبر 

الکترونیکی

        بر شما باد به نماز جمعه که آن حج مستمندان است. پیامبر اکرم )ص(
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عرض تسلیت شهادت حضرت امام محمد تقی 
جواد االئمه )ع( و تبریک سالروز ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت زهرا )س( 

 ))روز ازدواج(( ، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز و امام شهدا 
به اطالع مردم والیتمدار و شهیدپرور بیرجند می رساند: نماز عبادی - سیاسی و دشمن شکن جمعه 

این هفته به امامت حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای نوفرستی
 امام جمعه موقت شهرستان بیرجند و قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان اقامه می گردد. 
سخنران قبل از خطبه ها :  برادر محترم جناب آقای حامد شبانی کارشناس مسائل سیاسی

 خواهند بود.

زمان: جمعه 97/5/19  ساعت 11/45
مکان: بلوار شهدای عبادی - بلوار صنعت و معدن - مصلی بزرگ المهدی )عج(

             ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

کامپیوتر کویر افزار شـرق

فروش دوربین مداربسته 
)با اقساط طوالنی مدت 3 ساله(

بدون معرفی به بانک

 با 20 سال سابقه فعالیت

نبش شهدا 3، ساختمان قائم ، طبقه 2 واحد 5 
) عرفی ، بهزادیان( 

09153613349-32210535

زرشک و عناب شما را نقداً خریداریم.
)خرید به صورت تناژ(

09126495242



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه * 18 مرداد 1397* شماره 4136

 اجرای طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان در محالت قاین
صداوسیما-اجرای طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان با هدف ارتقای سالمت اجتماعی در محالت شهرستان قاین آغاز شد. رئیس بهزیستی قاین گفت: این طرح به صورت 
پایلوت در محله های آسیب پذیر و پرتراکم این شهر تا پایان مهر ادامه دارد. زنگنه افزود: : این طرح با هدف افزایش شناخت آسیب های دوران نوجوانی، تغییر نگرش در زمینه 
کسانی که در بازار ارز و سکه و غیره و همچنین احتکار پیشگیری از این آسیب ها، جمع گرایی و کار گروهی نوجوانان در شناسایی مشکالت شان، ارائه ایده و خالقیت برای حل مشکالت و ایجاد نشاط اجتماعی اجرا می شود.

کنندگان شوک به بازار و مردم وارد کردند تاوان آن را 
در همین دنیا خواهند داد چه برسد به آخرت.

915...021
سالم برنامه آقای دکتر عابدی را دیروز نگاه کردم اگر 
مثل آقای دکتر در استان چهار نفر به فکر مردم باشند 

استان خوب خواهد شود.
915...046

سالم شهرداری محترم بنا به خواست به حق مردم 
نسبت به ساخت المان های زعفران،زرشک،عناب 
وکاج بعنوان هویت بیرجند در میادین شهر اقدام 

فرماید البته واقعا المان 
915...254

برنامه ای  آیا  بیرجند  سالم مسئوالن فضای سبز 
برای ادامه فضای سبز خیابان شهید آوینی دارند که 

سالهاست نیمه کاره رهاشده وبه انتها نرسیده
915...037

سال.تصمیم گیرنده این شهر کیست الاقل روزهایی 
که باد هست که بگویند عملیات های خاکبرداری 
و... را انجام ندهند. مسئوالن محترم رسیدگی کنند 

زمین های خاکی زیاد است
915...180

بلوارها در  نوع درختان  در  . شهرداری حتی  سالم 
قایل  تفاوت  بلوارها  سایر  و  غفاری  بلوار   قسمت 
می شود طوری که درختان شاه توت را در بلوار غفاری 
و درختان دیگر را در سایر بلوارها می کارد آیا نباید فکر 
کرد که کاشت این نوع درخت شاه توت ضمن کثیف 
شدن خیابان خطر تصادف عابرینی که برای کندن آن 
وارد بلوار می شوند را به همرا خواهد داشت ؟ هر چند 
که من دقت کردم یکی در میان درختان شاه توت را 
دزدیده اند و هیچ فکری برای جایگزینی آن با توجه به 

درخواستهای زیاد نشده که نشده. نوروز 98 ...
915...151

سالم. لطفا نمایندگان سه قوه یاس و نا امیدی رو در 
جامعه که منشا تمام گرفتاری های کنونی جامعه ماست، 

مداوا کنند. این از نون خوردن برای مردم واجبتره.
915...491

با سالم. بیست متری سوم مدرس به سمت فلکه توحید 
چنان بوی بدی از جوی آب به مشام می رسد که واقعا 

آدم مشمئز می شود . لطفا شهرداری رسیدگی کند
915...491

به نمایندگی از جمع افرادی هستم که به اندازه وسع 
شان در اراضی سراب زمین خریداری نموده و به امید 
خانه دار شدن، سالهاست در راهروی شهرداری چشم 
انتظار باز شدن گره ازکارشان هستند... اینهمه مسئوالن 
با ادعای خدمت به اقشار آسیب پذیر!!! یعنی حتی یک 
نفر از درد مردم اطالع ندارد؟ جناب آقای دکتر جاوید 
همه ما چشم به هّمت وکمک حضرتعالی دوخته ایم. 
915...268

کاری ، رضایی -   دیروز به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار 
روزنامه آوا میزبان مهمانان و مسئوالنی بود که برای  تبریک و 

خدا قوت  به خبرنگاران در  دفتر روزنامه حضور یافتند.

آوا ی خراسان جنوبی نقش بزرگی
 در شکوفایی استان  دارد

مسئول مجمع جهانی علی اصغر)ع(  در بازدید از  این مجموعه 
عنوان کرد:  یاد شهید صارمی را گرامی می داریم و امیدواریم 
این روزنامه که اولین روزنامه استان است، مثل گذشته موفق 
باشد. وی ادامه داد: مجمع علی اصغر )ع( جلسات خود را به 
صورت سراسری در کشور  و تعدادی از کشورهای 5 قاره 
در یک ساعت و یک شکل و به یک نام خاص انجام می 
دهد. وی افزود: روزنامه آوای خراسان جنوبی نقش بزرگی در 
شکوفایی استان داشته و دارد.  وی با اشاره به اینکه مجمع 
جهانی علی اصغر )ع( به واسطه اینکه مربوط به کودکان است 
اینکه چه تعداد  بازتاب گسترده ای دارد، خاطر نشان کرد: 
کودک در جنگ ها یا در اوج جنایات عربستان در یمن شهید 

می شود بازخورد بسیار زیادی در جهان  دارد.

روزنامه آوا  نفوذ  اجتماعی پررنگی 
در جامعه  دارد

عرب نژاد، مدیر کل بهزیستی هم در بازدید از روزنامه آوا تاکید 
کرد: بیشترین پیام های ارسالی به این سازمان از طرف این 
روزنامه است و این نشانگر آن است که این رسانه مردمی است. 
وی با اشاره به اینکه بهزیستی و سایر ارگان ها نیاز به رسانه 
دارد، افزود: رسالت بزرگی است تا در حوزه پیشگیری آموزش 
هایی داده شود و همه مجموعه ها نیاز به رسانه  دارند. عرب 
نژاد با اشاره به اینکه رویکرد بهزیستی در گذشته حمایتی بود، 
یادآور شد: بیشتر فعالیت درباره زنان و کودکانی است که دچار 
آسیب اجتماعی شده اند. مدیر کل بهزیستی  خاطر نشان کرد:  
رویکرد این نهاد به پیشگیری تغییر پیدا کرده و جایگاه حمایتی 
به پیشگیری و آموزش تبدیل شده است. وی تاکید کرد: برای 
کنترل و کاهش آسیب ها و معلولیت خانواده ها قبل از ازدواج و 

قبل از فرزند داشتن باید آموزش های کافی را ببینند.
وی با بیان اینکه باید فرهنگسازی کنیم و به رسانه ها تکیه 
کنیم، ادامه داد: در غربالگری هایی که انجام شده به جرات 
 می توانیم ادعا کنیم از این پس ناشنوا و نابینا نخواهیم داشت. 
عرب نژاد تاکید کرد: روزنامه آوا نفوذ اجتماعی خوبی در جامعه 

دارد و در بین رسانه ها حرف اول را می زند.

رسانه  نقش فرهنگسازی
 برای کاهس آسیب ها را دارد

شهریاری، مدیرعامل جمعیت هالل احمر  هم  در دیدار از روزنامه 
آوا گفت: مجموعه های دولتی و مردم نهاد باید آموزش برای 
سوانح و حوادث را ببینند تا زمانی که اتفاقی رخ می دهد کمترین 
آسیب را داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه گاهی با یک زلزله 5 

 ریشتری تمام شهر بهم می ریزد، ادامه داد: با کمک رسانه ها
باید فرهنگ سازی و اطالع رسانی برای کاهش آسیب ها شود.
وی یادآور شد: خراسان جنوبی  استانی حادثه خیز است و تقریبا 
هر 10 سال یک بار یک زلزله باالی 6 ریشتر را داشته ایم.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان با اشاره به اینکه اکنون 
هالل احمر در 11 شهرستان استان شعبه دارد، افزود: شماره 
تماس 112 پاسخگوی امدادی و پل ارتباطی این نهاد با مردم 
است و هر حادثه ای اتفاق بیفتد، می توانند با این شماره تماس 

بگیرند. وی تاکید کرد: بهترین امدادگر خود مردم هستند و با 
آموزش کافی کمترین آسیب را شاهد خواهیم بود.

خبرنگاران پرمخاطب ترین
 قشر جامعه هستند

رضایی مدیرکل کتابخانه های استان هم در روز خبرنگار در  

روزنامه آوا عنوان کرد: خبرنگاران پرمخاطب ترین قشر جامعه 
 هستند و جامعه هدف رسانه ها شامل همه گروه ها و قشرها 
می شود. وی خاطر نشان کرد: یک خبر خوب یا بد تاثیر 
گفتار   در  صداقت  داد:  ادامه  وی  دارد.   جامعه  در  شگرفی 
موجب جلب اعتماد جامعه است. رضایی با اشاره به اینکه 
الزم است نشست ها و گفتگوهایی برای اطالع رسانی در 
حوزه فرهنگ کتابخوانی برگزار شود، تاکید کرد: جلسات 
نقد کتاب  و مسابقه کتابخوانی و حافظ خوانی چرخه اطالع 

رسانی این نهاد است.

اختصاص120  میلیارد  تومان تسهیالت 
به جاده  بیرجند- قاین 

مدیر کل راه و شهرسازی استان هم بیان کرد: در خصوص 
 محور بیرجند- قاین پیگیری های خوبی انجام شده است، 

با حضور استاندار این  با وزیر راه و شهرسازی و  در دیدار 
موافقت انجام گرفته است که با استفاده از تسهیالت داخلی  
به نتیجه رسیده است. جعفری ادامه داد: برای باند دوم محور 
خراسان  استان  ملی  بانک  همکاری  با  نیز  بیرجند-قاین 
رضوی 120 میلیارد تومان تسهیالت اختصاص داده شده و 
همچنین برای تبدیل این محور به آزاد راه با توجه به شرایط 
اقتصادی فعلی پیگیر پرداخت مطالبات پیمانکاران هستیم و 

مشکل اصلی در این زمینه کمبود منابع مالی نمی باشد.

308 خانواده در استان جزو زندانیان هستند
هاشمی، مدیر کل زندان ها هم بیان کرد: سازمان زندان ها 
عالوه بر 110 اولویتی که دنبال می کند رسالت تربیتی و 
اصالحی نیز دارد. وی با اشاره به اینکه  یک هزار و 308 
خانواده در استان جزو زندانی ها هستند، ادامه داد: از این تعداد 
270 خانواده دارای فرزند می باشند، وقتی فردی وارد زندان می 
شود قربانی اصلی خانواده  او هستند که اگر مورد توجه قرار 
نگیرد در آینده دچار مشکالت زیادی خواهیم شد. مدیر کل 
زندان های استان با اشاره به  کار حساسی که خبرنگاران بر 
عهد ه دارند نقش این قشر را در اطالع رسانی به جامعه بسیار 
حائز اهمیت دانست و خبرنگاران با به چالش کشیدن بعضی 
مسائل و مشکالت، زمینه ای را برای حل هر چه بهتر آن 
فراهم می آورند. هاشمی افزود: از ابتدای سال تا کنون 23 نفر 

با مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون تومان بدهکاری آزاد شده اند.

اوقاف امین و مجری واقف است
مدیر کل اوقاف استان نیز با تبریک روز خبرنگار بیان کرد: 
مجموعه اوقاف وظایف زیادی بر عهده دارد که یکی از این 
وظایف خیریه است. عباسی ادامه داد: اوقاف به عنوان امین 
جاها  از  بسیاری  در  و  شود  می  محسوب  وقف  مجری  و 
نمی تواند بر خالف نیت واقف عمل کند و در زمینه اطالع 
رسانی  و شفاف سازی موضوعات مربوط به اوقاف، حاضر به 

همکاری با رسانه ها هستیم.

رفع نیاز های مردم
 در حد مقدورات شهرداری

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیز 
بیان کرد: شهرداری وظیفه خدمت رسانی به مردم را دارد 
ولی با توجه به 168 وظیفه ای که بر عهده دارد، رسیدگی  
داد:با  ادامه  امور کار بسیار مشکل است.قالسی  به همه 
توجه به اینکه منابع درآمدی شهرداری کاهش پیدا کرده 
دارد در حد مقدورات،نیازهای  نهاد سعی  این  ولی  است 

مردم را مرتفع کند. 
مدیر کل راهداری و حمل و نقل استان نیز ضمن تبریک روز 
خبرنگار بیان کرد: دستگاه ها و نهادهای دولتی می توانند با 
همکاری رسانه ها وظایف خود را بهتر انجام دهند.همچنین 
در روز خبرنگار مدیر عامل شعب بانک مسکن، مدیر عامل 
از  نیز  کشاورزی  جهاد  سازمان  مدیر  استان،  گاز  شرکت 

مجموعه روزنامه آوا بازدید کردند. 

 روز شلوغ آوا
به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار، دیدارها به اوج رسید 
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 کار
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س :ر
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به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط 
قاریان قرآن انجام می گردد و عواید آن 

صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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 دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویر تایر )نوبت دوم( 
تاریخ انتشار: 97/05/18 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویر تایر ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 
97/06/05 در محل مسجد حضرت رقیه )س( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش، به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 
حداکثر آرای  وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. الزم به ذکر است، با توجه به ثبت مجامع تعاونی 
در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی عضو الزامی می باشد. 
دستور جلسه: گزارش هیئت مدیره و بازرس تعاونی مسکن 2- تصویب صورت های مالی منتهی به ۹4/12/2۹، ۹5 
و ۹6 3- تصویب بودجه ۹7 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - انتخاب هیئت مدیره 
اصلی و علی البدل برای مدت 3 سال - تصمیم گیری در خصوص نحوه پرداخت اصل بیمه و جریمه - تصمیم گیری در 
خصوص اعضای 33 نفر جهت دریافت عواید از تاریخ مجمع به بعد - تصمیم گیری در خصوص نحوه برخورد با اعضایی 

که علیرغم اخطاریه و جریمه، به تعهدات خود عمل ننموده اند-  تعیین خط مشی آتی شرکت 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویر تایر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی    اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13976030۸00100113۲- 1397/3/31 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل ندافی فرزند محمد به شماره شناسنامه 9۸1 و شماره ملی 5۲39407509 نسبت به ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر یک اتاقک به مساحت ۲45 مترمربع از باقیمانده ۲۲7- اصلی 
بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت حاج محمد مهیابادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/5/1۸  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/03

اتحادیه صنف تولید کنندگان و بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبی      اخطاریه
 بدین وسیله برای آخرین بار با توجه به انقضای مهلت اخطار، به اطالع افراد ذیل که پروانه کسب ایشان منقضی گردیده، می رساند: ظرف مدت یک هفته جهت تعیین تکلیف پروانه کسب خود )تمدید یا ابطال( به اتحادیه تولیدکنندگان 
و بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبی به آدرس بیرجند، خیابان مطهری، بین مطهری 15 و 17 مراجعه نمایند. در غیر این صورت پس از انقضای مهلت پروانه کسب آنان ابطال خواهد شد.1-  عذرا زنگویی دارنده پروانه کسب 
شماره 1400  ۲- بانو زنگویی دارنده پروانه کسب شماره 13۲9 3- زهرا خاوران دارنده پروانه کسب شماره 1367 4- غالمرضا مصطفوی دارنده پروانه کسب شماره 1510  5- زینب گندمی دارنده پروانه کسب شماره 1360  
6- اعظم احمدی دارنده پروانه کسب شماره 1316  7- فاطمه نجفی مسک دارنده پروانه کسب شماره 1405  ۸- عذرا رضازاده دارنده پروانه کسب شماره 1۲07  9- مریم نوگیدری دارنده پروانه کسب شماره 13۲4 10- فاطمه 
حسینی دارنده پروانه کسب شماره 1374  11- فاطمه نخعی دارنده پروانه کسب شماره 1۲۲۸  1۲- اعظم چوبی دارنده پروانه کسب شماره 1301 13- فاطمه زحمت کش دارنده پروانه کسب شماره 1140  14- حلیمه جانی 
دارنده پروانه کسب شماره 1395   15- فاطمه زهرا شریفی دارنده پروانه کسب شماره 74۲  16- زهرا رضاپور دارنده پروانه کسب شماره 1353   17- علی اکبر مصطفوی دارنده پروانه کسب شماره 150۸  1۸- فاطمه حجازیان 
دارنده پروانه کسب شماره 761  19- هاجر خسروی دارنده پروانه کسب شماره 1190 ۲0- کلوخ نساء رهسپار دارنده پروانه کسب شماره 1317  ۲1- ام البنین نظام دوست به شماره پروانه 1۲۲۲  ۲۲- زهره اصغری دارنده پروانه 
کسب شماره ۸76   ۲3- محمد محمدی دارنده پروانه کسب شماره 9۲4  ۲4- لیلی رمضانی دارنده پروانه کسب شماره 13۸1   ۲5- پریناز مسلمی دارنده پروانه کسب شماره ۸69 ۲6- جهان خسروی دارنده پروانه کسب شماره 
1۲11  ۲7 - فاطمه بنی اسدی دارنده پروانه کسب شماره 1۲07  ۲۸- فاطمه پژمرده دارنده پروانه کسب شماره 1156  ۲9- علیرضا نارمنجی دارنده پروانه کسب شماره 576 30- محمد چهکندی نژاد دارنده پروانه کسب شماره 

اتحادیه تولید کنندگان و بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبی1504 31 - حسین رجبی دارنده پروانه کسب شماره 917 3۲- منصوره نخعی گازار دارنده پروانه کسب شماره ۲71



ت یم والیبال آموزشگاه های شهرستان بیرجند مدال آور مسابقات قهرمانی
 خراسان١٣٧٠ سالن تختی بیرجند.   گردآورنده: اصغری

 داده نما

دانه های خوراکی ضد استرس

از جمله مواد غذایی مفید برای رفع استرس، 
توت شیرین و شکالت را می توان نام برد که 
سبب ترشح ماده شیمیایی بتااندروفین در مغز 
می شود. توت، تمشک، توت فرنگی و ذغال 
اخته مشهورترین آنتی اکسیدان ها برای مبارزه 
با استرس هستند. دانه های آجیل نیز می توانند 
سبب تنظیم سطح قند خون، تنظیم اشتها و 

بهبود  متابولیسم بدن شوند. 

واژه های مثبت قدامی مغز را قدرت می بخشد 

دکتر اندرو نیوبرگ و مارک روبرت والدمن، نگارنده کتاب تغییر زندگی به نام 
»کلمات می توانند ذهن شما را تغییر دهند« این طور می نویسند: صرفا یک 
کلمه این قدرت را دارد که روی ژن تنظیم استرس روح و جسم تاثیر بگذارد. 
در همین راستا با استفاده از لغات مثبت در زندگی روزانه مان در واقع باعث 
 می شویم قسمت قدامی مغز با این واژه ها ورزش کند و تاثیرگذارتر باشد.

با تحریک فعالیت لوب فرونتال یا همان بخش قدامی مغز در حقیقت قسمتی 
از مغز را توسعه می دهید که مسئول گفتار واژه های درست و تفکیک آنها از 
نادرست هاست. همچنین با توسعه این قسمت در واقع توانایی نادیده گرفتن 

پاسخ های اجتماعی غیر قابل قبول را بسط می دهید.

موفقیت

داستان های دنباله دار

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری

... وقتی پیش پدرم رسیدم ، خیابان ها همه ساکت و خلوت بود. تک و توکی 
تاکسی می آمد و رد می شد. پدرم روی چرخ دستیش خوابیده بود، به طوری 
که اگر می خواستم من هم روی چرخ بخوابم، مجبور بودم او را بیدار کنم 
که پاهایش را کنار بکشد و جا بدهد. غیر از چرخ دستی ما چرخ های دیگری 
هم لب جو یا کنار دیوار بودند که کسانی رویشان خوابیده بودند. چند نفری 
هم کنار دیوار همین جوری روی زمین به خواب رفته بودند. اینجا چهار 
راهی بود و یکی از همشهری های ما در همین جا دکه یخ فروشی داشت. 

سراپا خوابم می گرفت. پای چرخ دستی مان افتادم و خوابیدم. 
جرینگ !... جرینگ !... جرینگ !... . آهای لطیف کجایی ؟ لطیف چرا جواب 
نمی دهی ؟چرا نمی آیی برویم بگردیم. جرینگ !... جرینگ ! ... جرینگ !... . 
لطیف جان ، صدایم را می شنوی ؟ من شترم. آمدم. برویم بگردیم د بیا سوار 
شو برویم. شتر که زیر ایوان رسید من از رختخوابم در آمدم و از آن باال پریدم 
و افتادم به پشت او و خنده کنان گفتم : من که نشسته ام پشت تو دیگر چرا 
داد می زنی؟ شتر از دیدن من خوشحال شد و کمی سقز به دهانش گذاشت 
و کمی هم به من داد و راه افتادیم. کمی راه رفته بودیم که شتر گفت : ساز 
دهنیت را هم آورده ام. بگیر بزن گوش کنیم. من ساز دهنی قشنگم را از شتر 
گرفتم و بنا کردم محکم در آن دمیدن. شتر هم با جرینگ جرینگ زنگ 

های بزرگ و کوچکش با ساز من همراهی می کرد.

آیه روز  

به  را[  ]آنان  بخواهیم  و چون  ایم  کرده   استوار  را  آنها  مفاصل  پیوند  و  آفریده  را  آنان  که  ماییم 
نظایرشان تبدیل می  کنیم. سوره انسان/آیه 28

حدیث روز  

پنهان کننده کار نیک ]پاداشش[ برابر هفتاد حسنه است، و آشکارکننده کار بد سرافکنده است، و 
پنهان کننده کار بد آمرزیده است. امام رضا )علیه السالم(

پنجشنبه   * 18 مرداد  1397 * شماره 4135 
4

اهمال کاری یا تعلل ورزی 
 از کجا می آید؟ 

تنبلی به معنای »انجام ندادن هیچ کاری« نیست. منظور بیشتر این 
است که ما کارهای مان را عقب می اندازیم. دیر تصمیم های مان 
را عملی می کنیم و به قول روان شناس ها »اهمال کار« یا »تعلل 
ورزیم«. به نظرتان چرا آدم ها اهمال کاری می کنند؟ خیلی ها ، 
مخصوصا آنها که یک اهمال کار روی اعصاب دور و برشان دارند، 
جواب شان بیشتر به فحش شبیه است و اهمال کارها را با انواع و 
اقسام برچسب های روانی مثل »بی مسئولیتی« و »بی وجدانی« 
و ویژگی های غیرقابل چاپ دیگر همراه می کنند، اما راستش را 
بخواهید باید وارد دنیای اهمال کارها شوید تا بدانید پشت این »پشت 

هم اندازی« همیشگی علت های نادیده دیگری هم هست.
١- از شکست می ترسند 

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

2- معیارهایشان برای کار خوب زیادی باالست 
یک زمانی  یک مطلب داشتیم با تیتر »کمالگراها به بهشت نمی روند«. 
همان جا هم پته آدم هایی که توی ذهن شان فقط نمره 20 و رتبه 1 
و مدال طالی موفقیت و بقیه حتی نمره 19 و رتبه 2 و مدال نقره یک 
شکست تمام عیار به حساب می آید را ریختیم روی آب.  این آدم ها 

که بهشان می گویند کمالگرا، مستعد اهمال کاری هم هستند. آنها خیلی 
معیارهای باالیی برای موفقیت دارند و اگر احتمال دهند که به آن معیارها 
نرسند، انگیزه شان می آید پایین یا کال بی خیال می شوند یا فوقش 

کارشان را عقب می اندازند.
٣- خودشان را دست کم می گیرند 

آدم های اهمال کار خودشان و کارهایشان را دست کم می گیرند. 
وقتی کارهای کوچکت را دست کم بگیری، معلوم است که زمان 
انجام دادنش هم خیلی برایت اهمیت ندارد. باالخره زندگی روزمره از 
همین کارهای کوچک و جزئی تشکیل شده و اگر همین ها را هم به 
حساب نیاورید، فقط خستگی آخر روز توی تن تان می ماند و اهمال 

کاری مزمن توی روان تان.
 4- نمی توانند نه بگویند 

خب پسر خوب! دختر خوب! یه »نه« ناقابل بگو و نه خودت را توی 
دردسر بینداز و نه دیگران را از انتظار ذله کن. بعضی از اهمال کارها 
کال مهارت نه گفتن ندارند. به همه می گویند بله و سر خودشان را 
شلوغ می کنند و زمان شان را نمی توانند مدیریت کنند و هی کار همه 
با هم عقب می افتد. تازه این بخش آگاهانه ماجراست، در ناخودآگاه 
تان شما دارید از کسانی که این قدر کار ریخته اند روی سرتان انتقام 
می گیرید و عمدا کارهایشان را عقب تر هم می اندازید. گفتم که 

اهمال کارها آدم های پیچیده ای هستند.

یک لحظه مکث کن . . . 

چرا هنگام مسواک زدن 
از لثه خون می آید؟

 

نادرست مسواک زدن، تنها دلیل خونریزی 
را  دندان ها  بار  دو  روزی  اگر  نیست.  لثه 
مسواک بزنید باز هم این احتمال وجود دارد 
که با خونریزی لثه مواجه شوید. مهمترین 
قسمتی  از:  عبارتند  لثه  خونریزی  دالیل 
نمی زنید،  مسواک  خوب  را  دندان ها  از 
استرس  ریخته اند،  هم  به  هورمون هایتان 

دارید یا خوب نمی خوابید، عارضه  دارویی.

مسمومیت های شایع تابستان

مسمومیت غذایی یکی از بیماری های روده 
ای در تابستان است که با مصرف بستنی، مواد 
یخی، غذاهای آماده و چرب که در معرض نور 
خورشید قرار می گیرد و غذاهایی که سریع فاسد 
می شوند به وجود می آید. بیماری گاستروآنتریت 
)التهاب معده ای روده ای( در فصل تابستان 
بیشتر است که به از دست دادن آب بدن منجر 
می شود و با تب، اسهال و استفراغ همراه است.

غذا نخورید: حداقل از دو ساعت قبل از حرکت با هر وسیله نقلیه، 
غذای سنگین نخورید. هر چه معده خالی تر باشد، احتمال بروز این 
بروز  بروز، نشانه ها کمتر  یافت و در صورت  حالت کاهش خواهد 
خواهدکرد. سر را مستقیم نگه دارید: هنگام حرکت با هر وسیله 
نقلیه ای سرتان را زیاد تکان ندهید و به طور خاص، پایین نیندازید. 

در حرکت مطالعه نکرده یا به تلفن همراه تان نگاه نکنید.
غذاهای چرب و شیرین نخورید: یک ساعت قبل از حرکت 

و در طول سفر از خوردن غذاها و تنقالت چرب و شیرین خودداری 
کنید. این خوراکی ها محرک بوده و عاملی برای تشدید حالت تهوع 
خوردن  یا  بوکردن  باشد:  تان  همراه  لیمو  هستند.  استفراغ  و 
تهوع  ایجاد حالت  از  برای جلوگیری  راهی  لیموترش هنگام سفر 
 است. دارو مصرف کنید: بعضی از داروها مانع از بروز حالت تهوع 
از این داروها را خریده و نیم  با مشورت پزشک، یکی  می شوند. 

ساعت قبل از هر نوع سفری آن را میل کنید.

 در سفر تابستانی این نکته ها یادتان باشد

96
145

826
9256

84
7123

539
475

67
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

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

شماره 4135                         

652489371

389217654

714635928

841372596

527196483

963548217

438951762

196723845

275864139

جدول سودوکو

تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102 - مختاری

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

صد ت
 در

100

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

را تجربه کنید.   09158668002
تخریب ساختمان )حسینی(

قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 
خریداریم(    09153423744

به یک فروشنده آقا یا خانم با روابط 
عمومی باال نیازمندیم. بین مدرس 53-
55 - پوشاک ژرژت  09361526176

کارت بازرگانی شرکت داد و ستد پاسارگاد 
ترنم خاوران به شماره 10380584640مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک خانم برای کار روزانه منزل
 و آشپزی نیازمندیم.
09132529491

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

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و 

کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و 

بارگیری اثاثیه منزل داریم(
 09159639065- علـی آبادی 

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

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

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

حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

به چند نفر استادکار نقاش ساختمان صنایع ریخته گری بیرجند ذوب
به صورت قراردادی و ثابت با حقوق 
عالی نیازمندیم.    09153614838

به یک آشپز با تجربه نیازمندیم.
تمام شیفت - 09359280927 

09151582675

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

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

دفتر فروش: بیرجند،میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181
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رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد خراسان 
جنوبی  با تبریک فرا رسیدن 17 مرداد ماه سالروز 
شهادت شهید صارمی که به نام  روز خبرنگار  
نامگذاری شده از حرفه خبرنگاری به عنوان یک 

حرفه خطیر، حساس و پر مسئولیت  یاد کرد و 
گفت: در شرایط فعلی که فضای مجازی با انواع 
و اقسام خبر که تشخیص سره از ناسره بسیار 
دشوار همه افکار مردم را تحت تسلط خود گرفته 

این خبرنگاران هستند که می توانند با شفاف 
جواد  کنند.  سازی  اعتماد  موضوعات،  سازی 
گروهی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مردم  
به اخبار درج شده در رسانه ها اعم از روزنامه ها و 
خبرگزاری ها اعتماد می کنند ، افزود: خبرنگاران 
و رسانه ها باید با درج اخبار درست و دقیق  این 

اعتماد را حفظ کنند.
رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد بیان 
راستای مسئولیت  در  اقتصاد  مهر  بانک  کرد: 
با  های اجتماعی خود در سطح ملی توانسته 
درختکاری 180 هکتار از اراضی استان خوزستان 
و نگه داری و آبیاری آن، ایفای نقش کند. وی 
ادامه داد: اگر در استان خراسان جنوبی حمایت 
صورت بگیرد، بانک مهر اقتصاد آماده همکاری 

با سایر سازمان های مسئول است.

گروهی اظهار کرد: در عرصه شعار سال “حمایت 
از کاالی ایرانی” به 12 هزار پرونده تسهیالت 
اقتصاد مقاومتی از جمله در بخش دام و طیور 
و بسته بندی خشکبار، مبلغ 600 میلیارد ریال 

تسهیالت داده شده است. 

با بانکداری اسالمی همچنان
 فاصله وجود دارد 

وی با تاکید بر این که از شروع سال کاری جدید 
و مدت یک هفته به 150 پرونده تسهیالت داده 
شد، افزود: در سال های اخیر بیش از 80 هزار 
نفر موفق به گرفتن تسهیالت به مبلغ 10 هزار 
ابتدای سال جاری  از  اند و  میلیارد ریال شده 
هم به 4 هزار پرونده، مبلغ 1000 میلیارد ریال 
تسهیالت داده شده که 35 درصد آن قرض 

الحسنه بوده است. مدیر شعب بانک مهر اقتصاد 
تاکید کرد: اعتقاد داریم دو بال تولید و اقتصاد 
مقاومتی، بانک ها و صنایع هستند. وی اضافه 
کرد: در این خصوص به همراه تیم اعتباری بانک 
با تولیدگران و صنعتگران مالقات هایی داشته 
ایم و در این عرصه که نیاز به نقدینگی وجود 

دارد قادر به تامین نقدینگی هستیم.
گروهی با اشاره به این که در حوزه بانکداری 
دارد،  وجود  فاصله  مطلوب  نقطه  با  اسالمی 
افزود: تالش ما این است که به این سمت گام 
برداریم و در راستای تحقق بانکداری اسالمی، 
همه  برای  آموزش  به  اقتصاد  مهر  بانک 
کارشناسان تسهیالت خود زیرنظر متخصصان 
علوم دینی در قم اقدام کرده است و آماده پاسخ 

گویی به شبهات در معامالت بانکی است.

کاری- روز گذشته محمد علی جاوید، در نشست 
کرد:  عنوان  خبرنگار  روز  مناسب  به  خبری 
چند روز آینده الیحه ای مبنی بر احداث میدان 
»اجتماعات« برای مناسبت های ملی و مذهبی 

تقدیم شورای شهر خواهد شد و  به احتمال  قوی 
میدان ابوذر برای این مهم انتخاب شود.وی افزود: 
شهرداری بیرجند حقوق شهروندان را از تمام 
دستگاه های اجرایی مطالبه می کند و با هیچ 

فردی رودربایستی نداریم.

طرح پارک جنگلی تامین اعتبار می شود
شهردار بیرجند یادآور شد: پارک جنگلی بیرجند 
تامین اعتبار می شود و برای اینکه کار  بهتر 
انجام شود تصمیم گرفتیم که طرح پارک را 
از 20  این موضوع  فراخوان کنیم.که مناقصه 
مرداد تا 20 شهریور به صورت مسابقه ای اجرا 
و پس از تأیید طرح عملیات عمرانی آن آغاز 
کور  گره های  به  اشاره  ضمن  می شود.جاوید 
ترافیکی بیرجند خاطر نشان کرد: طرح جامع 
ترافیکی شهر بیرجند جزو طرح های مغفول مانده 
بود که فاز اول آن انجام و پیمانکار مشخص و 
طرح فاز اول آن هفته آینده توسط پیمانکار در 
شورای ترافیکی ارائه خواهد شد.شهردار بیرجند با 
اشاره به اینکه ارائه خدمات الکترونیک را از دیگر 

فعالیت های شهرداری است ادامه داد: آسفالت و 
روکش خیابان ها، توسعه فضای سبز، خط انتقال 
آب فضای سبز به طول 9 کیلومتر، آیلندگذاری 
پل  پارک ها،  آبیاری  سیستم  تغییر  خیابان ها، 
پرونده های  تکلیف  تعیین  جعفر)ع(  موسی بن 
سنگن مانند باغ کارگشا و زیباسازی میادین و 
بلوارهای شهری از مهم ترین کارهای انجام شده 

توسط شهرداری بیرجند است.
وی به تشریح پروژه های قابل افتتاح شهرداری 
در هفته دولت پرداخت و اعالم کرد: پارک سایت 
اداری بیرجند به مساحت 13 هزار مترمربع و 
پروژه های  جزو  عبادی  آیت ا...  بلوار  تعریض 
شاخص شهرداری بیرجند در هفته دولت است.
وی با اشاره به اینکه  زمانی که شهرداری بیرجند 
را تحویل گرفتم 30 میلیارد تومان بدهی داشت 
نماییم  پرداخت  را  ها  بدهی  توانستیم  افزود: 

و  اکنون شهرداری جزو یکی از دستگاه های 
خوش حساب به شمار می رود و بی اعتمادی مردم 

به اعتماد کامل تبدیل شده است.

 شهرداری حقوق شهروندان را از تمام 
دستگاه ها طلب می کند

جاوید  به طرح تفکیک پسماندهای خانگی از 
مبدأ اشاره و  یادآور شد: این مهم به عنوان یک 
مطالبه جدی در دستور کار شهرداری قرار دارد و 
عملیات اجرایی آن از چند روز آینده توسط پیمانکار 
آغاز می شود. وی تاکید کرد: قصد داریم شهری 
زباله گرد  از  بلکه عاری  زباله  از  فقط عاری  نه 
داشته باشیم. وی با بیان اینکه پادگاه 04 بیرجند 
همچنان بالتکلیف است افزود:  این مکان به راه 
و شهرسازی واگذار شده و باید کاربری های باقی 

مانده در آن تعیین تکلیف شود.

جواد رضایی-روز گذشته نشست اتحادیه تعاونی 
های مرزنشینان که با حضور مدیر کل تعاون،کار و 
رفاه اجتماعی و همچنین رئیس اتحادیه مرزنشینان 
استان برگزار شد در این نشست بر لزوم معرفی و 

ترویج فرهنگ تعاون تاکید شد. 
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان بیان 
کرد: 46 هزار تعاونی فعال با 585 هزار عضو در 
استان وجود دارد که از این میزان 31.5 درصد در 
بخش خدمات، 19 درصد صنعت و 17 درصد 
مربوط به  بخش کشاورزی می باشد. رکنی 
ادامه داد:60 تعاونی در استان متقاضی تسهیالت 
 49 برای  که  هستند  روستایی  پایدار  اشتغال 
تعاونی، مبلغ  383 میلیارد و240 میلیون ریال 
در کمیته فنی مقرر شده است و به بانک عامل 
معرفی شده اند.وی با اشاره به قانون برنامه ششم 
باید سهم  قانون  این  کرد: طبق  بیان  توسعه 
تعاونی ها 25 درصد باشد که در حال حاضر 
این میزان کمتر از 10 درصد است و امیدواریم 
با برنامه ریزی های که انجام می گیرد سهم 
تعاونی ها به 25 درصد برسد. مدیر کل تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی افزود: هر چه تعاونی ها تقویت 

شوند عدالت اجتماعی گسترش خواهد یافت و 
در این راستا ترویج فرهنگ تعاون موضوع بسیار 
مهمی است که باید با دید ویژه ای به آن نگاه 
 شود. رکنی،آموزش رایگان به مدیران تعاونی ها
،تحکیم اقدامات شبکه، تقویت همکاری های 

از  را  ها  تعاونی  مالی  تامین  دستگاهی،  بین 
کارهای انجام گرفته توسط اداره کار ،تعاون و 
رفاه اجتماعی برشمرد و تصریح کرد:اتاق تعاون 

یکی از شرکای اصلی اداره تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی است که باید این دو نهاد با همکاری 
هم و در چارچوب مقررات تعامل داشته باشند 
و همچنین مواردی که جنبه رصد گرایانه دارد 
مانند حوزه های آموزشی به اتاق تعاون واگذار 

شود.وی ادامه داد:در حال پیگیری برای جذب 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
و  ندارد  پرداخت  باز  سال  یک  که  هستیم 

همچنین با سود 6 درصد برای روستاییان و 4 
درصد برای مرز نشینان است و انتظار می رود 
که تعاونی ها در جذب این تسهیالت پیشتاژ 
باشند. رکنی افزود: موضوع تعاون باید به شکل 
ویژه ای دیده شود و با شرایط جدید حاکم بر 
کشور نیاز به تعامل بیشتر بین اداره کار،تعاون و 

رفاه اجتماعی و اتاق تعاون احساس می شود.

57 هزار خانوار در استان 
داری کارت مرزنشینان هستند

رئیس اتحادیه مرزنشینان استان بیان کرد: از 
مشکالتی که تعاونی ها دارند کمبود نقدینگی 
و سرمایه گذاری در تعاونی ها است و بانک 
ها نیز حاضر به ارائه تسهیالت در این زمینه 
به دلیل عدم  نیز  نیستند و بخش خصوصی 
سرمایه  به  رغبتی  حوزه  این  در  باال  بازدهی 
ها  تعاونی  از  تعدادی  ندارد،همچنین  گذاری 
پرداخت  به  قادر  که  اند  رفته  مالیاتی  بار  زیر 
اینکه  به  اشاره  با  زاده  باشند.اسعد  نمی  آن 
دارای کارت  استان  حدود 57 هزار خانوار در 
مرزنشینان هستند، افزود: از مشکالت پیش رو 

در مورد کارت مرزنشیان این است که هنوز 
هم خانواده هایی مراجعه می کنند که کارت 
داد:  ادامه  وی  اند.  نکرده  دریافت  مرزنشینی 
 تعاون در تمام دستگاه ها در اولویت قرار گیرد ،
 همچنین تعاون گران کمک کنند تا در کنار 
خوبی  اقدامات  تعاون  زمینه  در  مسئوالن 
گذشته  سال  در  راستا  این  در  بگیرد،  انجام 
زیر  های  تعاونی  برای  آموزشی  های  دوره 
بر  نظارت  شد،همچنین  برگزار  مجموعه 
یزدان،  بازارچه  ها،بازگشایی  تعاونی  اقدامات 
میل 78 و دوکوهانه که نقش موثری را در 
صادرات دارد،از اقدامات اتحادیه تعاونی های 

استان است.
افزود:  استان  های  تعاونی  اتحادیه  رئیس 
پرورش  پذیر،  تجدید  های  انرژی  از  استفاده 
صنایع  احیای  مرغ،  شتر  پرورش  سانن،  بز 
دستی،احیای سنتی های زیستی از دیگر برنامه 
هایی است که  نیازمند همکاری و هم افزایی 
مرزنشینان با تعاون،کار و رفاه اجتماعی است 
که امیدواریم تا پایان سال 97 در راستای ترویج 

فرهنگ  تعاون به نتایج مطلوبی برسیم.

تقویت تعاونی ها، باعث گسترش عدالت اجتماعی می شود

شهردار بیرجند عنوان کرد:

کاهش سرعت وزش باد از امروز 

غالمی-سرعت وزش باد در خراسان جنوبی از امروز تا پایان هفته کاهش می یابد. کارشناس هواشناسی استان  با بیان اینکه از امروز 
تا فردا جمعه گاهی وزش تند باد پیش بینی می شود، افزود: در شبانه روز گذشته در بیرجند سرعت وزش باد به 79 کیلومتر بر ساعت، 
نهبندان 76 ، سربیشه 70 ، حاجی آباد زیرکوه 60 و سرایان به 54 کیلومتر بر ساعت رسید که سبب کاهش دید افقی در این مناطق شد.

اخبار  ورزشی 

آمادگی بانک مهر اقتصاد برای مبارزه با ریزگردها در بیر جند

 مطالبه حقوق شهروندان از تمام دستگاه ها

 آغاز مسابقات دو و میدانی سازمان 
تامین اجتماعی کشور در بیرجند 

چهاردهمین دوره مسابقات دو و میدانی سازمان تامین 
اجتماعی کشور در بیرجند آغاز شد. مدیرکل سازمان 
تأمین تاجتماعی گفت: در این مسابقات 70 ورزشکار 
از 25 استان در ورزشگاه غدیر بیرجند با هم رقابت می 
کنند. درویشی با بیان اینکه مسابقات دو ومیدانی سازمان 
تأمین اجتماعی کشور در هفت رشته دو و میدانی 100 
متر، 800 متر، 1000متر و 1200 متر با مانع برگزار می 
شود، افزود: هدف از این مسابقات ایجاد روحیه نشاط و 

شادابی بین پرسنل تأمین اجتماعی است.  

آغاز آمار برداری سراسری 
 از چاه های استان

مرحله سوم آمار برداری سراسری از چاه های خراسان 
جنوبی آغاز شد.به گزارش صداوسیما، مدیر مدیریت 
مطالعات پایه منابع  آب، شرکت آب منطقه ای گفت: 
برای اجرای طرح آمار برداری و نظارت در خراسان 
اختصاص  ریال  میلیون  و 870  میلیارد  جنوبی 19 
یافته است که 13 کارشناس  آن را انجام خواهند داد. 
شهابی فر هدف آمار برداری منابع و مصارف آبی موجود 
را دست یابی به بخش مهمی از اطالعات مربوط به 
بیالن منابع آب، شناسایی دقیق پتانسیل ها و ظرفیت 
های موجود و برنامه ریزی برای تأمین نیازهای آینده 
منابع و مصارف آب عنوان کرد.وی با بیان اینکه مرحله 
اول این طرح سال 80-81 و مرحله دوم  سال 90-89 
انجام شد گفت:  آماربرداری و نظارت چاهها هر ده یا 5 

سال یکبارصورت می گیرد.

کارهای خوبی در شهر بیرجند
  در دست اقدام است

تسنیم-رئیس شورای شهر بیرجند در نشست خبری در 
جمع خبرنگاران با تبریک 17 مرداد ماه اظهار کرد: در 
یک سال فعالیت شورای پنجم و شهرداری بیرجند طرح 
های خوبی برای بیرجند انجام و در دست اقدام است. 
تقی زاده بیان کرد: برخی از پروژه ها سال ها بالتکلیف 
بوده و متولی که پیگیری کند، نبوده اما با اقداماتی که 
صورت گرفته کارهای خوبی در شهر بیرجند در دست 
انجام است که یکی از آنها به زودی شاهد اتصال پل 
موسی بن جعفر)ع( خواهیم بود و دیگری پارک جنگلی 

بیرجند است که برنامه هایی در دست اجراست.

متحدالشکل شدن لباس فرم
 تاکسیرانان فرودگاه بیرجند

صداوسیما-رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
از  این طرح که  اجرای  بیرجند گفت: در  شهرداری 
دی پارسال شروع شده، تاکنون در دو مرحله لباس 
فرم تاکسیرانان شبکه بی سیم و لباس فرم تاکسیرانان 
سامانه تاکسی اینترنتی آی تاکسی متحدالشکل شده 
است و اکنون نیز در مرحله سوم، لباس فرم تاکسیرانان 
فرودگاه بیرجند یک شکل شد. غالمپور با بیان اینکه 
متحدالشکل کردن لباس فرم سایر تاکسیرانان خطوط 
مختلف شهری بیرجند در آینده اجرا می شود، افزود: 
در اجرای این طرح تاکسیرانان ملزم به پوشیدن لباس 
فرم یکسان هستند تا نظم ظاهری رانندگان از شرایط 
مطلوب تری برخوردار شود. بنا به گفته وی در صورت 
استفاده نکردن  از لباس فرم در هنگام ارائه سرویس ، با 
فرد خاطی برابر آیین نامه انضباطی، برخورد خواهد  شد.

محمد کریمی فرماندار
 شهرستان قاینات شد

وزیر کشور طی حکمی محمد کریمی را به سمت 
فرماندار شهرستان قاینات منصوب کرد. به گزارش 
فرمانداری  سرپرست  کشور  وزیر  حکم  با  فارس، 
شهرستان زیرکوه و مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات 
فرماندار  سمت  به  استانداری  کشوری  تقسیمات  و 
قاینات منصوب شد. در حکم رحمانی فضلی خطاب 
این حکم  به  موجب  به محمد کریمی آمده است: 
و بنا به پیشنهاد استاندار محترم خراسان جنوبی به 
سمت فرماندار شهرستان قاینات منصوب می شوید.
گفتنی است؛ محمد کریمی 7 خرداد ماه 1393 شهردار 
سرایان بود که با حکم وزیر کشور و حضور خدمتگزار، 
استاندار وقت خراسان جنوبی جایگزین محمد نبی زاده 
در فرمانداری این شهرستان شد. اول خرداد ماه 1397 
با حکم مروج الشریعه »کریمی« به عنوان مدیرکل 
دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری 
منصوب شد. در پی انتصاب حجت ا... خانزاد به عنوان 
مدیرکل دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین 
خارجی استانداری خراسان شمالی، محمد کریمی با 
حفظ سمت مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات 
کشوری استانداری خراسان جنوبی با حکم مروج الشریعه 
زیرکوه معرفی شد. فرمانداری  به عنوان سرپرست 

راهیابی 5 نفر به مرحله کشوری 
مسابقات معارف قرآن کریم 

فارس-رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه خراسان جنوبی از راه یابی پنج نفر از خراسان جنوبی 
به مرحله کشوری مسابقات معارف قرآن کریم خبر داد. 
عباسی با اعالم اینکه مرحله استانی چهل و یکمین دوره 
مسابقات معارف قرآن کریم 21 تیر برگزار شد، بیان کرد: 
این آزمون به صورت کتبی در بخش خواهران و برادران 
برگزار شد.وی همچنین از راه یابی 136 نفر به مرحله 

استانی مسابقات معارف قرآن کریم خبر داد.

اجرای سه  طرح آب و فاضالب شهری 

صداوسیما-سه طرح آب و فاضالب شهری در خراسان 
جنوبی تکمیل شد. این طرح ها شامل اصالح 3435 
متر از شبکه آب شهر حاجی آباد و بهسازی 485 متر 
از انشعابات شهر زهان شهرستان زیرکوه، رفع ترکیدگی 
خط انتقال پمپاژ بمرود زیرکوه و همسطح سازی 84 
مورد حوضچه و دریچه فاضالب شهر بیرجند است.
برای اجرای طرح اصالح شبکه آب شهر حاجی آباد 
و زهان که از اول تیر امسال آغاز شده 2 میلیارد و 75 
میلیون ریال اختصاص یافته است که تا کنون 50 درصد 

این طرح به اتمام رسیده است.

تغذیه فکری جامعه وابسته به رسانه ها ست

 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: تغذیه فکری 
جامعه وابسته به رسانه هاست، لذا باید خبرنگاران با 
رعایت اصل امانت داری و صداقت در تزریق اطالعات 
به افکار مردم دقت کنند. به گزارش ایرنا،حجت االسالم 
عبادی روز گذشته به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار در 
دیدار با اصحاب رسانه اظهار کرد: شهیدان صارمی و 
ناصری دو الگوی ارزشمند برای خبرنگاران هستند. وی 
با بیان اینکه خبرنگاران پیام مردم و جامعه را به گوش 
دیگران می رسانند افزود: قول می دهیم ما هم پیام و 
دغدغه های خبرنگاران را به گوش مسئوالن برسانیم. 
امام جمعه بیرجند با تاکید براهمیت آگاهی در همه امور 

بیان کرد: هیچ کاری را نمی توان با جهل انجام داد. 
رساندن  آگاهی  حیث  از  را  خبرنگاری  حرفه  وی 
به جامعه ارزشمند دانست و افزود: در گذشته که 
امکانات رسانه ای نبود نیز تاریخ نویسان با نگارش 
وقایع از جهت مثبت و منفی بر جامعه اثرگذار بوده 
اند. وی به نقش حساس خبرنگاران در عرصه جنگ 
نرم اشاره کرد و گفت: در این عرصه باید واقعیت ها 
برای مردم طوری روشنگری شود که بتوانند نسبت 
به حیله های دشمنان که به شکل نرم از طریق 
رسانه های غربی به کشور نفوذ پیدا می کند قضاوت 
کنند.عبادی در توصیه  ای به خبرنگاران یادآور شد: 
بخش خدایی کار خود را با هیچ چیز عوض نکنید و 
تا آخرین فرصتی که دارید از حق دفاع کرده چرا که 

این حرفه یک جهاد بزرگ است. 

*مدیرکل راه آهن شرق گفت: بیش از 22 هزار نفر ساعت 
دوره آموزشی از ابتدای سال در راه آهن شرق برگزار شد.
* به گفته مدیرکل ثبت احوال استان 479 هزار و 339  نفر 
در خراسان جنوبی کارت هوشمند خود را دریافت کردند.
*مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: 
متهم قاچاق ماده گیاهی اعتیاد آور به 17 میلیون و 351 

هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.
*شبکه دامپزشکی سرایان با هدف پیشگیری از بروز و 
شیوع بیماری تب کریمه کنگو، بیش از 500 لیتر سم 
برای انواع دامها در بین دامداران این شهرستان توزیع کرد.

اخبار کوتاه

کنونی  در شرایط  مسئله  مهمترین  سربازی- 
جهان اسالم والیت است و باید همه همت کنند 
تا غدیر شناسی و خطبه غدیر برای مردم تبیین 
و علماء به  شبهاتی که در این باره مطرح است 
پاسخ متقن دهند در غیر این همه در پیشگاه 
حضرت  و  اسالم)ص(  گرامی  پیامبر  خداوند، 
علی)ع( و بخصوص حضرت فاطمه زهرا)س( 
به عنوان مدافع حریم والیت و امامت مسئول 
هستیم.به گزارش خبرنگار ما، امام جمعه فردوس 
با بیان این مطلب در جمع برنامه ریزان ستاد غدیر 
شهرستان فردوس اظهار کرد: به فرموده پیامبر 
عظیم الشان اسالم، جبرئیل سه مرتبه در روز غدیر 
بر آن حضرت نازل شد و موضوع غدیر را مطرح 
کرد که این نشان از اهمیت و جایگاه ویژه غدیر در 

نزد خداوند و اسالم دارد.
کثرت  کرد:  تصریح  بابایی  االسالم  حجت 
منافقان، کم بودن مومنین، دغل بازی مالمت 
کنندگان و مکر و حیله کسانی که اسالم را 
به سخره گرفته بودن چهار دلیل مهمی است 
که به فرموده خود حضرت، پیامبر اسالم در 
علنی کردن غدیر، از آنها بیم داشتند و امروز نیز 

همین دالیل گریبانگیر اسالم  شده و نخبگان 
جامعه باید در تبیین جایگاه غدیر مسئولیت و 

نقش مهم خود را ایفا کنند.

ضرورت آموزش افراد 
برای غدیر شناسی

وی با بیان اینکه ضروری است افرادی برای 
از  پس  و  اعزام  قم  به  شناسی  غدیر  آموزش 
و  در شهرستان  آموزش های الزم  فراگرفتن 
به خصوص نسل جوان به تبلیغ و تبیین جایگاه 
غدیر در اسالم  بپردازند، تاکید کرد: این موضوع 
را باید اعضای ستاد غدیر شهرستان بطور جد 
پیگیری و عملیاتی کنند. در این جلسه  پس 
از بحث و تبادل نظر برنامه های محوری دهه 
پس  فردوس  شهرستان  در  امامت  و  والیت 
از تامین منابع مالی و قول مساعد خیرین به 

تصویب اعضای ستاد غدیر فردوس رسید.

سه همایش مهم ورزشی 
در هفته امامت و والیت

والیت  هفته  ورزشی  های  برنامه  بخش  در 

روی  پیاده  بزرگ  همایش  برگزاری  امامت،  و 
و  خواهران  کوهپیمایی  همایش  خانوادگی، 

دوچرخه سواری برادران به تصویب اعضا رسید.
مسئول نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر شهرستان 
فردوس نیز به تشریح برنامه های مهم هفته 
امامت و والیت پرداخت و گفت: برنامه محوری 
هیئت  در  غدیر  عید سعید  در صبح  دهه  این 
سادات شهرستان فردوس با حضور تمام  سادات 
شهرستان و تبریک مردم و مسئوالن به این 
عزیران همراه با تکریم سادات، با برنامه های شاد 

و متنوع همراه خواهد بود.

امامان مساجد به صورت جهادی به 
تبیین جایگاه غدیر می پردازند

سید شرف الدین اختر،  تبیین خطبه غدیر توسط 
امامان مساجد شهر و اینکه هر امام جماعت 
موظف به سخنرانی در ده مسجد شهرستان 
است،  چرخشی  بصورت  غدیر  جایگاه  درباره 
قرائت بخشی از خطبه غدیر در نماز جماعت 
دهد، مطرح  اجازه  وقت  که  در حدی  مساجد 
کردن 10 سوال در 10 شب از نهج البالغه در 

باره غدیردر مساجد با اهدای جایزه از طریق قرعه 
کشی و قرائت بخشی از وصیت نامه شهداء در 
مساجد که در خصوص والیت بیان شده را از 

برنامه های مهم این هفته در فردوس برشمرد.

تزئین و فضا سازی شهر فردوس
 با پرچم های سبز علوی

وی ادامه داد: تجلیل از سادات نمازگزار مساجد، 

توزیع بسته های غذایی ویژه نیازمندان سادات 
توسط  محالت  مساجد  محدوده  در  ایتام  و 
از  پذیرایی  و  خیرین  و  مساجد  امناء  هیئت 
نمازگزاران طی هفته، نصب بنرپیرامون غدیر،  
فضای سازی سطح شهر و مساجد، اداره ها و 
سر درمغازه ها با پرچم سبز علوی و جمالت 
کوتاه در باره غدیراز دیگر برنامه های مهم این 

دهه در فردوس است.

امروز مهمترین مسئله در اسالم والیت است
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یادواره شهدای دیده بان برگزار شد

کاوش-یادواره شهدای دیده بان خراسان جنوبی در 
بیرجند برگزار شد. حجت االسالم تقی عزیزی در این 
یادواره از خاطرات خود در طول دوران دفاع مقدس 
خود با همرزم شهیدش )غالمحسین پاک نهاد(  گفت 
و افزود: شهید رضا تقی زاده از شهدای گمنامی است 

که در زمان جنگ پیشنهادات زیادی برای فرماندهی 
رده های باال داشت اما همیشه می گفت من دیده بان 
هستم و تخصص این کار را دارم و این پیشنهادات را 
قبول نمی کرد. رئیس هیئت مدیره موسسه مردم نهاد 
آیه های استقامت گفت: برای به منصه ظهور رسیدن 
حکومت والیت فقیه 1400 سال خون دل خوردیم 
و شهدای ما تا یقین به حقانیت انقالب نمی داشتند 
جان خودشان را فدا نمی کردند و جمجه خودشان را به 

گلوله های دشمن نمی سپردند.
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پیام استاندار به مناسبت روز خبرنگار

استاندار  با صدور پیامی فرارسیدن 17 مرداد، روز خبرنگار 
را تبریک گفت . به گزارش ایسنا، در بخشی از متن پیام 
مروج الشریعه آمده است: خبرنگاران به راستی وجدان 
بیدار جامعه و تصویرگر زمان خویش هستند؛ چراکه 
را دغدغه  اصلي  آگاهي جامعه  ارتقاء سطح  همواره 
خود دانسته و با انجام درست وظیفه خطیر و حساس 
خبرنگاري و اطالع رساني، در توسعه فرهنگي جامعه و 
بسترسازي پیشرفت همه جانبه کشور نقشي بي بدیل 
دارند.اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداي 
واال مقام حوزه خبر و اطالع رساني به ویژه شهید 
محمود صارمي و اداي احترام به خانواده معزز شهدا، 
فرارسیدن این روز شکوهمند را به همه اصحاب رسانه، 
صاحبان اندیشه و قلم و جامعه خبري استان تبریک 
عرض نموده و توفیقات روز افزون تمامي این عزیزان را 
در راه ایفاي رسالت مهم آگاهي  بخشي و اطالع رساني 

از درگاه خداوند متعال مسألت مي نمایم. 
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در حاشیه تجلیل از خبرنگاران برتر استان مطرح شد
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 پیامبر اکرم صلی  ا...  علیه  و  آله :
یَف راِحٌل، وإنَّ العاِریََة َمردوَدةٌ نیا َضیٌف، وما في أیدیِهم عاِریٌَة، وإنَّ الضَّ إنَّ النّاَس فِي الدُّ

مردم در دنیا، میهمان هستند و آنچه در اختیار دارند، عاریت است. میهمان، رفتنی است و عاریت، 
پس دادنی. 

)إرشاد القلوب ، ص 23(

بايد با مردم صادق باشيم

با  رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
اشاره به شرایط پیش  روی کشور گفت: ما باید با 
باشیم، چرا که در شرایط پیش روی  مردم صادق 
مردم  می خواهد  پوشی  پرده  بدون  آمریکا  کشور 
تا خواسته های 40  را تحت فشار قرار دهد  ایران 

سال گذشته اش را محقق کند.

مجلس رای اعتماد خود 
را از وزير کار پس گرفت

در جلسه علنی استیضاح وزیر کار، پس از توضیحات 
علی ربیعی وزیر کار و اظهارات متقاضیان استیضاح، 
 ۱۱۱ موافق،  رای   ۱۲۹ با  مجلس  نمایندگان 
رای  مجموع ۲4۳  از  ممتنع  رای  مخالف، ۳  رای 
ماخوذه، به استیضاح علی ربیعی رای دادند. بنابراین 
ربیعی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی می رود.

عذرخواهی بابت کدام گناه 
و اشتباه است

اکبر نبوی کارشناس رسانه در واکنش به صحبت های 
اخیر سید محمد خاتمی گفت: عذرخواهی شما بابت 
چیست؟ دعوت مردم به رای دوباره به روحانی که 
نخست  سال  چهار  همان  در  را  خود  کفایتی  بی 
خاطر  به  شما  و  بود  داده  نشان  جمهوری  ریاست 
تبارگرایی و جناح بازی، چشم بر آن واقعیت آشکار 
انداختید؟ راه  به  کنم«  می  »تکرار  بازی  و  بستید 

نيازمند پوست اندازی در افراد 
و ساختار اصولگرايی هستيم

قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
الزم است در ساختار و افراد پوست اندازی صورت بگیرد. 
من جزء کوچکی از جمع دوستان هستم و به سهم 
خودم این کار را شروع کرده ام و معتقدم که باید حتما 
پوست اندازی در اردوگاه اصولگرایان صورت بگیرد. 

هر تهديد نظامی عليه ايران 
با سخت ترين پاسخ مواجه می شود

گفت:  سپاه  روابط عمومی  مسئول  شریف  سردار 
دفاع مقدس فرصتی شد برای تقویت بنیه نظامی 
کشور و امروز دشمنان ما به خوبی می دانند هرگونه 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  نظامی  تهدید 
سخت ترین پاسخ مواجه می شود؛ تهدید داعش نیز 
به فرصت تشکیل جبهه مقاومت تبدیل شده است.

روحانی هوشيار بود که ترامپ 
به عکس يادگاری با او نياز دارد

حمیدرضا جالیی پور فعال سیاسی گفت: در سیاست 
خارجی روحانی سیاست درستی را مطرح کرد. گفت 
ما قبال هم با آمریکا مذاکره داشتیم. ما قبال مذاکره 
کردیم و به توافق برجام رسیدیم و حاال این ترامپ 
هست که زیر قولش می زند. لذا توپ در زمین ترامپ 
هست. در ضمن روحانی هشیار بود که این روزها 
ترامپ برای انتخابات کنگره به عکس یادگاری با 
اینکه مذاکره  بدون  دارد. ولی روحانی  نیاز  روحانی 
را به  را نفی کند، تقریبا موضوع مذاکره  با آمریکا 
پس از انتخابات موکول کرد و این هوشمندانه بود.

عراق بايد راه تنفس ايران باشد

سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق 
گفت: ایران در معرض فشار و تحریم است. در این 
بحران، عراق باید راه تنفسی برای ایران باشد، وظیفه 
است. ایران  کنار  در  ایستادن  ما  اخالقی  و  دینی 

نبايد بگذاريم وزيران ضعيف در دولت باقی بمانند

شورای  مجلس  علنی  جلسه  در  اسدآباد  مردم  نماینده  رنجبرزاده،  اکبر 
اسالمی گفت: من دوست دارم رئیس جمهور بتواند با یاران قدرتمند و قوی 
بمانند،  باقی  دولت  در  وزیران ضعیف  بگذاریم  نباید  کند،  مردم خدمت  به 
این موجب می شود دولت و نظام ضعیف شوند. باید به دولت کمک کنیم.

راه ارتباط با دنيا  از اقتدار وکارآمدی داخلی مي گذرد

رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با آن که رهبر معظم در 
برجام نسبت به طرف های مقابل نرمش قهرمانانه نشان دادند و دولت هم 
امتیازاتی به آنها داد، ولی در عمل آمریکا زیر امضای خود زد. بنابراین راه 
ارتباط با دنیا از اقتدار و کارآمدی داخلی و همراهی مردم با دولت می گذرد.

سیدعزت ا... ضرغامی، رئیس اسبق 
صالحیت  تبیین  در  ملی  رسانه 
گفت:   نظارتی  های  دستگاه  های 
جامعیت  کارشناسی،  توانمندی 

از صالحیت  برخورداری  و  اخالقی 
های  ویژگی  از  عمومی  های 
های  دستگاه  کارگزاران  ضروری 
این  فقدان  متأسفانه  است.  نظارتی 

ویژگی ها در برخی بررسی ها منشاء 
قضاوت های نادرست و گزارش های 
ضرغامی  شود.  می  واقع  خالف 
اظهار کرد: خبرنگاری که شجاعت 

آسیب  با  و سازنده  برخورد مستقل 
و  عشق  از  و  ندارد  را  جامعه  های 
رسالت  انجام  برای  الزم  عالقه 
این  با  باید  نیست،  برخوردار  خود 

حرفه خداحافظی کند. رئیس اسبق 
اصحاب  تاثیر  مورد  در  ملی  رسانه 
رسانه در جامعه بیان کرد: شکست 
زمامداران در برآورده کردن مطالبات 
از  آنان  ناامیدی  به  منجر  مردم، 
کارآمدی دین در اداره جامعه خواهد 
رسانه  اصحاب  موثر  نظارت  شد. 
نمی گذارد سستی برخی مسئولین و 
اندوزی و فساد طبقه جدید،  ثروت 
کند. انفعال  و  یأس  دچار  را  مردم 

وی در مورد گفت و گوی تلویزیونی 
روحانی با مردم گفت: حداقل انتظار 
عمومی این بود که رئیس جمهور به 
دلیل افزایش بی سابقه بهای سکه 
و ارز و گرانی و تورم شدید در بازار، 
از مردم عذرخواهی کند. همان گونه 
که در سال ۹۲ به دلیل نحوه توزیع 
سبد کاال از مردم عذرخواهی کرد.

حداقل انتظار عمومي اين بود که رئيس جمهور به دليل گراني شديد
از مردم عذرخواهي کند

عارف، رئیس فراکسیون امید گفت: 
بنده با مبحث آقازادگی کامال مخالفم 
عرض  هم  را  این  دیگر  یکبار  و 
کردم، وقتی معاون اول بودم در کل 
تشکیالت دولتی آن دوره پسرخاله 
بنده رئیس دفتر آقای ابطحی شده 
بود و بنده از او درخواست کردم که به 
یزد بازگردد. وی ادامه داد: این روزها 
هم صحبت هایی درباره حضور یکی 
از نزدیکانم در شهرداری منطقه ۲۲ 
مطرح شده، اوال که غلط می گویند 
که آن فرد شوهر دخترخاله من است، 
ایشان بسیجی هستند و از قبل دوران 
حضور  منطقه  این  در  احمدی نژاد 
داشتند و سمت معاونت هم ندارد، شما 
ببینید که چقدر فضاسازی می کنند!
را  فضا  این  که  می خواهم  شما  از   
ارزشی  ما  انقالب  کنید،  اصالح 

آنچه  اکنون  و  بود  اخالقی  و 
و  اخالق ها  همین  می شود  قربانی 
ارزش هاست، بنده همیشه با آقازادگی 
مخالف بودم و اکنون نیز مخالفم و 

اگر می توانستم مبارزه با آن را قانونی 
کنم، قطعا این کار را انجام می دادم. 
بیایند بگویند که عارف طی ۳7، ۳8 
سال گذشته یک نفر از واسطه های 

خود را روی کار آورده است! اکنون 
اقوام  فرزندان  از  بسیاری  یزد  در 
فارغ التحصیل  که  بنده  یک  درجه 
بیکارند.  هستند،  دانشگاه ها  خوب 

من  بگویند  بخواهند  چه  هر  حاال 
سکوت می کنم. وی افزود: معتقدم 
براساس  باید شاخص ها  حقیقتا  که 
باشد. توانایی ها  و  شایستگی ها 

اگر می توانستم مبارزه با آقازادگی را قانونی کنم
 قطعا اين کار را انجام می دادم

نااميدی مردم نتيجه سياه نمايی منتقدان برجام است 

ظریف، وزیر خارجه گفت: برجام غل و زنجیری را که به پای کشور زده شده بود،  
باز کرد. آنچه بیشتر از همه من را متأثر می کند، این است که فضاسازی های 
سیاسی مانع از بهره گیری از دستاوردهای این توافق شد. برخی با سیاه نمایی 
مردم را ناامید کردند و این مهمترین عامل عدم اطمینان به آینده است. 

سجاد کاوسی فیزیک
پایه سوم- خیلی خوب

حنانه جوادی واشان
پایه سوم- خیلی خوب

علیرضا سبزه کار
پایه سوم- خیلی خوب

طاها اکبری
پایه سوم- خیلی خوب

سید محمدحسین موسوی اول
پایه چهارم- خیلی خوب

امین آکار
پایه چهارم- خیلی خوب

عرفان شبانی
پایه چهارم- خیلی خوب

حسین محمدزاده
پایه چهارم- خیلی خوب

مبین نوایی
پایه چهارم- خیلی خوب

امیرحسین زنگویی
پایه چهارم- خیلی خوب

سجاد حاجی زاده
پایه چهارم- خیلی خوب

سید امیرحسین حسینی
پایه اول- خیلی خوب

محمد عارف صادقی خواه
پایه اول- خیلی خوب

صادق عباسی
پایه اول- خیلی خوب

امیرمهدی بهدانی
پایه اول- خیلی خوب

علیرضا حیدری
پایه اول- خیلی خوب

امیرحسین واحدی 
پایه دوم - خیلی خوب

الناز جهانی
پایه دوم - خیلی خوب

حسین مرغی
پایه دوم- خیلی خوب

محمدجواد جعفری
پایه سوم- خیلی خوب

امیرمحمد بهدانی
پایه سوم- خیلی خوب

مهدی اصغری
پایه سوم- خیلی خوب

محمدصالح اسداللهی
پایه چهارم- خیلی خوب

محمدعارف محمددوست
پایه چهارم- خیلی خوب

امیرحسین سورگی
پایه چهارم- خیلی خوب

مهدی عباسی
پایه چهارم- خیلی خوب

سجاد فعله
پایه چهارم- خیلی خوب

علی بهدانی
پایه چهارم- خیلی خوب

احمدرضا تنگلی
پایه چهارم- خیلی خوب

امیرمحمد بخشی
پایه چهارم- خیلی خوب

مطهره علیپور
پایه چهارم- خیلی خوب

محمدمهدی خادم
پایه پنجم- خیلی خوب

محمدیاسین ابراهیم زاده
پایه پنجم- خیلی خوب

مجتبی نجفی
پایه پنجم - خیلی خوب

محمد جواد حاجی زاده
پایه پنجم - خیلی خوب

امیررضا دالکه
پایه پنجم - خیلی خوب

حسین بخشی
پایه پنجم - خیلی خوب

علیرضا بهدانی
پایه پنجم - خیلی خوب

علی معینی
پایه پنجم - خیلی خوب

مریم روبیاتی
پایه پنجم - خیلی خوب

محمدصادق جعفری راد
پایه ششم - خیلی خوب

امیرحسین فالحی
پایه ششم- خیلی خوب

مهدی سالخورده
پایه ششم- خیلی خوب

مجتبی مشمول
پایه ششم- خیلی خوب

فاطمه زهرا عابدینی
پایه ششم- خیلی خوب

امیررضا اسداللهی
پایه هفتم - 19/36

سید محسن موسوی اول
پایه هشتم - 18/20

حسین حیدری اول
پایه نهم- 19/93

علی خسروی
پایه ششم- خیلی خوب

علی صادقی خواه
پایه هفتم- 19/71

محسن رضایی
پایه هفتم - 18/50 

مشکات حسینی
پایه هفتم - 19/69

رضا محمدزاده
پایه نهم - 19/52

امیرحسین عابدینی
پایه نهم - 19/25

عطیه شبانی
پایه نهم- 20

اسامی دانش آموزان ممتاز تحصيلی مسجد و مجتمع فرهنگی قبا - مهرشهر
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پايگاه فرهنگی ، اجتماعی مهرشهر- مسجد قبا


