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روزی برای صنعت چاپ 

برخی شاید چندان به اهمیت صنعت 
های  کاربرد  از  و  نداشته  توجه  چاپ 
ویژه آن بی خبر باشند. اما باید گفت 
اگر صنعت چاپ نبود، با چالشی بزرگ 
و عظیم در انتقال دانش مواجه بودیم و 
جامعه پویایی ، حیات و تحرک خود را 
نداشت.فکر می کنم تصور دنیای بدون 
چاپ برای همه ما سخت باشد.امروز 
یعنی یازدهم شهریور ماه، برای اهالی 
صنعت چاپ اهمیت بسیاری دارد.زیرا در 
در این روز، صنعت چاپ ایران با بیش از 
دو سده قدمت دارای هویت شد و »روز 
ملی صنعت چاپ« نام گرفت. درواقع 
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همکار  ارجمند جناب آقای سید مسعود عرفانی
خبر درگذشت مادر عزيزتان چنان سنگین و جانسوز است

 که به دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر پروردگار چاره ای جز تسلیم 
و رضا نیست، خداوند قرین رحمتش فرماید.

رئیس و کارکنان اداره بیمه گری و درآمد بیمه سالمت خراسان جنوبی

همکار  ارجمند جناب آقای سید مسعود عرفانی
اندوه ما در غم از دست دادن مادر عزيز و بزرگوارتان در واژه ها نمی گنجد، 
تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحومه روحی شاد 

و آرام طلب نماییم.
کارکنان اداره امور مالی بیمه سالمت خراسان جنوبی

به اطالع همشهریان محترم می رساند:
 به مناسبت هفتمین روز درگذشت پسردایی عزیزم 

شادروان سعید صباغی )کاسب بازار(
 جلسه یادبودی امروز يکشنبه 97/6/11 از ساعت 16 
الی 17 در محل هيئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 

برگزار می گردد
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های :صباغی، عرب پور،کریمی و ذوالفقاری

تشکر و قدردانی 
با نهایت احترام و ادب، مراتب قدردانی و سپاس خود را از همراهی و ابراز همدردی 

همه بزرگوارانی که در سوگ پدر همسر عزیزم 

زنده یاد حاج سید ابراهیم هاشمی فرد
 با حضور در مراسم و مجالس تشییع و تدفین و ترحیم و یا با ارسال پیام همدردی، درج 
 پیام تسلیت در جراید و اهدای تاج گل، حقیر را قرین محبت خویش ساخته اند، ابراز 
می دارم. به ویژه از بذل محبت سروران گرامی: حضرت آیت ا... عبادی نماینده محترم ولی 
فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه محترم بیرجند، جناب آقای دکتر مروج الشریعه استاندار 
محترم خراسان جنوبی، علما و روحانیت معظم، نمایندگان محترم استان در مجلس شورای 
اسالمی، فرماندار محترم بیرجند و مدیران کل، روسا، معاونین و کارکنان ادارات کل استان 
خراسان جنوبی، مدیریت عامل و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری امید، 
هیئت مدیره محترم انجمن بیرجندی های مقیم تهران، هیئت مدیره، معاونین، مشاورین و 
کارکنان محترم شرکت کویرتایر ، هیئت مدیره و اعضای محترم جامعه الرضا )ع(، نمایندگان 
محترم فروش محصوالت شرکت کویرتایر، انجمن محترم صنفی صنعت تایر و مدیران 
 عامل محترم شرکت های تایرسازی کشور، مدیران محترم بانک ها، شرکت ها، بیمه ها

 و بنگاه های مختلف اقتصادی خراسان جنوبی تشکر و قدردانی می نمایم 
از خداوند متعال سعادت، شادمانی و سالمت برای همه بزرگواران مسئلت می نمایم.  

سید محمدحسین زینلی 

جناب آقاي مهندس شهرکي
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان جنوبي

احتراما بدینوسیله انتخاب جناب عالي را به عنوان 
عضو ششمين دوره شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي معدن کشور 

که نشان از شایستگي، تخصص و تجربه شما داشته و قطعا در راستاي توسعه معادن و اعتالي 
جایگاه سازمان نظام مهندسي معدن استان موثر و مفید واقع خواهد شد، تبریک عرض نموده 

براي آن مقام عالي سالمتي و توفیق در امور را مسئلت داریم.

سازمان نظام مهندسي معدن خراسان جنوبي

جناب آقای دکتر خامسان  رئیس محترم دانشگاه بیرجند
 ضمن آرزوی توفیق و تحقق برنامه های آینده نگر جناب عالی در امر آموزش عالی استان

 در کمال احترام و مسرت انتصاب ممتاز بانوی علم و عمل

 سرکار خانم دکتر ثاقب جو 

به عنوان  رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بیرجند
 را که مصداق تحقق وعده های دولت تدبیر و امید است،  تبریک عرض می نمایم و دوام توفیق 

جناب عالی، تیم مدیریتی و اعضای محترم هیئت علمی آن دانشگاه را آرزومندم. 
عصمت محمودی

آگهـی استخـدام
غذای آماده جوجه طالیی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود تعدادی 

نیرو با شرایط ذیل استخدام می نماید:

شرايط کاریجنسيتسمترديف

مديريت قوی و روابط عمومی باال به صورت دو شيفتخانمحسابدار1

داشتن موتور سيکلت2 نفرآقاپيک موتوری2

خدماتی- نظافتی در آشپزخانه2 نفرخانمنيروی خدماتی3

جناب سرهنگ علیرضا عباسی
رئیس محترم پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که حاصل سال ها تجربه ارزشمند و مدیریت 
شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندی و توفیقات روزافزون تان را در 

مسئولیت جدید از درگاه قادر سبحان آرزومندیم.

آموزشگاه رانندگی دانشجو 
 مدیر آموزشگاه یحیی احراری - موسس آموزشگاه رضا ثابت ایمانی

فروش فوری پوشـاک مجلسی 
شامل دکور خوب ، مکان  عالی ، دید  کافی و مشتری قابل قبول به دلیل مهاجرت 

به صورت نقد و اقساط یا معاوضه با اتومبیل واگذار می شود.    09213826400

آگهـی استخـدام
یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی بیرجند- خراسان جنوبی

جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود تعدادی نیرو با مشخصات ذیل 
استخدام می نماید:

مهارت های الزمجنسيتمدرک و رشته تحصيلیرديف

مسلط به مجموعه نرم افزارهایمرد/ زنکارشناس حسابداری1
office - سابقه کاری مرتبط

ترجيحا دارای سابقه کاری مرتبطمردکاردان برق صنعتی 2

ترجيحا دارای سابقه کاری مرتبطمرد/ زنکارشناس بهداشت حرفه ای3

واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتراز تاریخ درج آگهی 
به مدت یک هفته در ایام کاری از ساعت 8:00 الی 14:00 
با شماره های 3-32255590-056 تماس حاصل فرمایند.

آدرس: بلوارتوحید- نبش توحید11- غذای آماده جوجه طالیی
09157288828-09157565201

یازدهم شهریورماه

 روز ملــی صنعــت چــاپ
را به همه مديران چاپخانه ها، کارگران پرتالش،

پيشکسوتان و دست اندرکاران اين صنعت تبريک عرض نموده 
و خداقوت می گوييم.

اتحادیه عکاسان و چاپخانه داران بیرجند

» تعاونی ها سفیر عدالت خواهی در جهان نابرابر ما هستند«

با شعارجهانی “  تعاونی ها تضمين می کنند که کسی از 

 قافله جانماند”همراه می شويم و با اميد به آينده پيش می رويم.

هفته تعاون برخانواده بزرگ تعاون تبریک و تهنیت باد

اتاق تعاون استان خراسان جنوبی



2
 یکشنبه * 11 شهریور 1397 * شماره 4154

 ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی پیوست

رئیسی، معاون وزیر بهداشت گفت: در پی تصویب قانون الحاق ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی در مجلس و 
تأیید شورای نگهبان با پیگیری های وزارت بهداشت و وزارت خارجه، سند تصویب ایران از سوی سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفت 
و ایران به عنوان چهل و هشتمین کشور جهان، رسما به عضویت پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی درآمد.

روزی برای صنعت چاپ  

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... اما باید گفت اگر صنعت 

چاپ نبود، با چالشی بزرگ و عظیم در انتقال دانش 
مواجه بودیم و جامعه پویایی ، حیات و تحرک خود 
را نداشت.فکر می کنم تصور دنیای بدون چاپ برای 
همه ما سخت باشد.امروز یعنی یازدهم شهریور ماه، 
برای اهالی صنعت چاپ اهمیت بسیاری دارد.زیرا در 
در این روز، صنعت چاپ ایران با بیش از دو سده 
قدمت دارای هویت شد و »روز ملی صنعت چاپ« 
نام گرفت. درواقع این روز یادآور  تالش جمع بزرگی 
از کارگران، صنعتگران و هنرمندان و در یک جمله 
وامدار تالش بزرگمردان فرهنگ ایران زمین است. 
خوشبختانه در استان صنعت چاپ وضع مطلوبی 
دارد. خراسان جنوبی به نوعی سابقه ای 60 ساله 
در صنعت چاپ دارد که با وجود مشکالت زیاد در 
حوزه صنعت چاپ، هم اکنون از قابلیت الزم برای 
پاسخگویی به نیازهای استان برخوردار است و به 
نوعی جزو استان های پیشتاز کشور در صنعت چاپ 
کشور نیز محسوب می شود.به تازگی با توجه به 
توسعه و تجهیز اخیر چاپخانه گلرو با نصب اولین 
دستگاه چاپ رول 10 رنگ در جنوب شرق کشور 
که با افزایش کیفیت ، سرعت و کاهش هزینه در 
بهره وری تولید، باعث تحولي عظیم در صنعت چاپ 
استان و صادرات خدمات به استان ها وکشورهاي 
همجوار شده است. خدمات اهالی چاپ و نشر در 
استان ضمن اینکه باعث خودکفایی در این زمینه 
برای منطقه شده ، توانسته است از سایر استان ها 
نیز سفارش چاپ داشته باشد که در نوع خود بسیار 
با اهمیت و ستودنی است. در پایان با قدردانی از 
دست اندرکاران صنعت چاپ استان و ضمن تشکر از 
ارائه خدمات مطلوب و ارزنده که موجب رضایتمندي 
را  عزیزان  این  پیش  از  بیش  توفیق  بوده،  مردم 
و  منطقه  این  اقتصادي  و  فرهنگي  اعتالي  برای 
خداوند  از  را  چاپ  در صنعت  بیشتر  زایي  اشتغال 
منان  آرزومندیم.از مدیریت و پرسنل چاپخانه گلرو 
نیز که 21 سال ، هر روز و با دقت در کار چاپ 
و انتشار این روزنامه مساعدت و همراهی الزم را 
داشته است به طور ویژه تشکر و قدردانی می کنیم. 

فروش ارز حقیقی ها 
در بازار ثانویه ممکن شد

با اتخاذ تصمیمات جدید در سامانه نیما، از این پس 
و  از کشور”  خارج  در  ارز  دارنده  “اشخاص حقیقی 
“شرکت های دارنده حواله ارزی” که ارز آنان ناشی از 
صادرات کاال نبوده، می توانند ارز خود را در این سامانه 
به صرافی ها به فروش برسانند. براساس تصمیمات 
جدید مبنی بر عمق بخشی به بازار ثانویه، امکان 
)اشخاص  اشخاص  کلیه  برای  ارزی  فروش حواله 
حقیقی و حقوقی( در سامانه نیما فراهم شده است.

فروش ۶ هزار میلیارد تومان 
اموال مازاد بانک ها در ۶ ماه

ماه گذشته در 6  اقتصاد،  وزیر  معاون  اعالم   طبق 
 6 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های مازاد بانک 
ها به فروش رفته است. باقری گفت: در 6 ماه گذشته 
تقریبا به طور ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان اموال 
مازاد بانک ها فروخته شد که از این رقم 4 هزار و 600 
میلیارد سهام شرکت ها و یک هزار و 400 میلیارد 
تومان اموال مازاد بود. وی، برخی از مشکالت نظام 
بانکی را ناترازی دارایی ها- بدهی ها )وجود دارایی های 
درآمد-  ناترازی  منجمد(،  دارایی های  و  موهومی 
هزینه، ناترازی جریان وجوه نقد، بدهی دولت به بانک 
ها،مطالبات غیر جاری، شرکت داری بانک ها و وجود 
اموال و امالک مازاد و شیوه بنگاه داری عنوان کرد. 

مصوبه 250 میلیاردی برای کارکنان 
شرکت های تعاونی سهام عدالت

های  شرکت  کارکنان  مشکالت  حل  راستای  در 
تعاونی سهام عدالت، با پیگیری و همکاری سازمان 
خصوصی سازی و پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست 
جبران  بابت  ریال  میلیارد   2۵0 مبلغ  جمهوری، 
یافت  اختصاص  ها  شرکت  این  کارکنان  خدمات 
که بر این اساس، مراحل اجرایی شدن این مصوبه 
توسط سازمان خصوصی سازی در حال انجام است.

تمهیدات سازمان امور دام 
 برای گوشت هیئات در محرم

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: گوشت 
مرغ و گوشت قرمز به میزان کافی ذخیره سازی 
شده است و نیاز هیئت ها، تکایا وعزاداران در ماه 
تامین  بازار  تنظیم  ستاد  مصوب  قیمت  با  محرم 
خواهد شد. ناصری با اشاره به توزیع گوشت قرمز 
و گوشت مرغ در دهه اول محرم، افزود: هیچگونه 
کمبودی در تولید گوشت مرغ نداریم و در روزهای 
آینده نیز به منظور تامین نیاز بازار محرم و افزایش 
تقاضا میزان جوجه ریزی افزایش می یابد و میزان 
تولید پاسخگوی تقاضای مصرف کنندگان است و 

انتظار تولیدکنندگان را نیز تامین می کند.

مشکل اساسی رانندگان سنگین 
از زبان معاون وزارت راه

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تامین الستیک، 
قطعات و تعمیرات مشکل اساسی رانندگان حمل و 
نقل جاده ای در کشور است. حسن نیا گفت: ماهانه 
رانندگان  نیاز  مورد  الستیک  حلقه  صدهزار  حدود 
الستیک  شد  مقرر  متعدد  جلسات  طی  که  است 
قرار  رانندگان  اختیار  در  و  گردد  وارد  دولتی  ارز  با 
مسافر  و  بار  از  درصد  اکنون ۹0  افزود:  وی  گیرد. 
از طریق 220 هزار کیلومتر جاده جابجا  در کشور 
می شود و این مهم نشان  می دهد مسئولیت سنگینی 
است. گرفته  قرار  شهرسازی  و  راه  وزارت  برعهده 

جزئیات جدید از بسته 
حمایتی دولت

به  بسته حمایتی  دو  ارائه  از  رفاه  وزارت  سرپرست 
به  اساسی  تأ مین کاالهای  و گفت:  داد  مردم خبر 
عنوان اولین برنامه حمایتی در نظر گرفته شده که 
یا به صورت شارژ کارت یا در قالب کوپن الکترونیکی 
ارائه می شود. محسنی بندپی ادامه داد: در این برنامه 
مبلغ کاالهای اساسی یا در کارت های مردم شارژ 
می شود یا به صورت کوپن الکترونیکی ارائه می شود. 
این کاالهای اساسی شامل برنج، مرغ، گوشت، روغن، 
لبنیات و غیره می شود البته این برنامه هنوز در حد 
ایده است شاید در روستاها به صورت شارژ کارت ارائه 
نشود و به صورت نقدی به یارانه روستاییان اضافه 
گردد. برنامه دوم حمایت اجتماعی است از ۵ دهک 
اول جامعه است. وی گفت: اقشار متوسط رو به پایین، 
تحت  مستمری بگیران  حداقل بگیر،  بازنشستگان 
پوشش بهزیستی، کمیته امداد و نهادهای حمایتی 
می گیرند.  قرار  برنامه  این  در  که  هستند  گروهی 

آخرین فرصت ثبت شماره شبا 
برای مشموالن سهام عدالت

سامانه  در  مشموالن  شبای  شماره  ثبت  امکان 
محدود  مدتی  برای  مهر  پایان  تا  عدالت  سهام 
این مدت  از  نوبت فعال شد. پس  برای آخرین  و 
دوباره امکان ثبت شماره شبا در سامانه سهام عدالت 
کامال غیرفعال شده و به هیچ وجه تمدید نمی شود.

سرمقاله

محدودیتی در پرداخت تسهیالت اشتغال زایی وجود ندارد
رئیس مرکز مشارکت های مردمی و توانمندسازی بهزیستی کشور:

سیده الهام حسینی - صبح دیروز تعدادی از طرح ها و مراکز 
تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان با حضور کوزه گر، رئیس 
مرکز مشارکت های مردمی و توانمندسازی بهزیستی کشور و 
تولیدی حمایتی  افتتاح شد. کارگاه  استان  از مسئوالن  جمعی 
سرود زندگی، خانه کوچک پناهگاهی و 160 واحد مسکونی در 
 استان از جمله این طرح ها بودند که واحدهای مسکونی همزمان با 
سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس توسط سرپرست وزارت 

خانه تعاون،کار و رفاه اجتماعی افتتاح شدند.
توانمندسازی  و  مردمی  های  مشارکت  مرکز  رئیس  گر،  کوزه 
بهزیستی کشور در حاشیه این افتتاح ها، به خانواده بسیار بزرگ 
بهزیستی با بیش از 5 میلیون و 200 هزار نفر در کشور اشاره کرد 
 و افزود: سازمان بهزیستی در راستای خدمت رسانی به این جامعه ،
4 استراتژی را دنبال می کند که اولین آن پیشگیری است. وی با 
تاکید بر این که در همین راستا پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
نیز مدنظر قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: مسئوالن نهادها و 
 ارگان های ذیربط در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند. 
متولد  معلول  کودک  هزار  تا 30  بین 25  ساالنه  وی  گفته   به 
می شوند که در همین راستا طی سال 96، هزار و 200 سقط 
جنین قانونی انجام گرفته است. کوزه گر، آگاهی رسانی ها برای 
انجام آزمایش های قبل ازدواج ، قبل بارداری، حین بارداری را از 
دیگر اقدامات پیشگیرانه دانست و ادامه داد: ساالنه بین 15 تا 20 
هزار نفر در تصادفات کشته می شوند و 4 برابر این آمار، افرادی 
هستند که زخمی، آسیب دیده یا معلول ضایعه نخاعی می شوند. 
وی هدف دوم سازمان را جبران آسیب و پس از آن توانمندسازی 
فرد معلول به عنوان عضوی موثر در جامعه عنوان و اضافه کرد: در 
این زمینه کارهای بسیاری انجام شده است و تامین مسکن برای 

فرد معلول یکی از این اقدامات محسوب می شود.
راه اندازی کارگاه هایی برای اشتغال دائمی معلوالن

بهزیستی  توانمندسازی  و  مردمی  های  مشارکت  مرکز  رئیس   
کشور از تحویل 61 هزار مسکن در دولت تدبیر و امید خبر داد 
و افزود: اکنون نیز هزار و 573 مسکن در سراسر کشور تحویل 
 داده می شود که سهم خراسان جنوبی 160 واحد مسکن است. 
کوزه گر، استراتژی چهارم سازمان و مهم ترین آن را جلب مشارکت 
های مردمی دانست و بیان کرد: جامعه و مردم باید در جبران و 
توانمندسازی معلوالن کمک کنند. وی در ادامه از ایجاد 56 هزار 

فرصت شغلی در سال گذشته برای معلوالن در کشور سخن گفت 
و خاطرنشان کرد: بهترین کار، کمک گرفتن از کارآفرینان برای 
به کارگیری معلوالن است. در همین راستا مشوق هایی از قبیل 
اعطای تسهیالت 20 میلیون تومانی به ازای هر نفر معلول با بهره 
کم، پرداخت حق بیمه فرد تا 5 سال توسط سازمان بهزیستی 
و جبران کارآمدی معلول در نظر گرفته شده است. رئیس مرکز 
مشارکت های مردمی و توانمندسازی بهزیستی کشور به سهم 
خراسان جنوبی با ایجاد 994 فرصت شغلی اشاره کرد و گفت: برای 
اعطای تسهیالت اشتغال زایی به این استان هیچ گونه محدودیتی 
چه  فردی،  بخش  در  چه  استان  این  که  قدر  چه  هر  و  نداریم 
کارفرمایی تسهیالت جذب کند، پرداخت خواهیم کرد. کوزه گر 
همچنین از کارفرمایان تقاضا کرد تا کارگاه هایی راه اندازی و برای 

افراد معلول دارای مهارت شغل دائم فراهم کنند.
 تحویل هزار و 705 واحد مسکونی به معلوالن

عرب نژاد، مدیر کل بهزیستی استان نیز با بیان این که از ابتدای 
نهضت مسکن برای خانواده های دارای معلول تاکنون، 2 هزار و 
253 واحد مسکونی اقدام به ساخت شده است، ادامه داد: از این 
تعداد هزار و 705 واحد تکمیل و تحویل داده شده و 160 واحد 
نیز اکنون آماده تحویل است، واحدهای مسکونی باقی مانده نیز در 
حال تکمیل شدن هستند. وی با اشاره به این که برای اشتغال و 
مسکن مددجویان اقدامات خوبی توسط دولت انجام شده است، 
اضافه کرد: از این 160 واحد، 132 واحد فاز دوم پروژه 252 واحدی 
 معلوالن بیرجند است که سال 92 آغاز و تیر 97 به پایان رسید. 
به گفته وی اعتبار پروژه 8 میلیارد و 482 میلیون و 640 هزار 
تومان با زیربنای 85 تا 91 متر مربع برای هر واحد است و 30 
میلیون تومان تسهیالت بانکی ، 30 میلیون و 500 هزار تومان 
پرداختی هر عضو و 3 میلیون و 770 هزار تومان کمک بالعوض 
برای هر واحد بوده است. عرب نژاد به افتتاح 21 واحد مسکن برای 
خانواده های دارای حداقل دو عضو معلول در روستاها نیز اشاره کرد 
و افزود: شروع این پروژه سال 95 و پایان آن تیر 97 بوده که 15 
میلیون تومان تسهیالت بانکی، 18 میلیون تومان کمک بال عوض 
می باشد. وی بیان کرد: 7 واحد مسکن خانوارهای دارای حداقل 
دو معلولیت شهری نیز با 30 میلیون تومان تسهیالت بانکی، 27 
میلیون و 500 هزار تومان کمک بال عوض و 7 میلیون تومان 

پرداختی هر عضو نیز افتتاح شد.

باتمام توان و امکان در خدمت معلوالن استان هستم 
مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم با تاکید 
بر این که زیبایی کار بهزیستی جلب مشارکت خیران است، عنوان 
 کرد: امیدواریم با کمک خیرانی که از مردم و بطن جامعه هستند ،

شاهد افزایش این گونه خدمات اشتغالی و تهیه مسکن معلوالن 
باشیم. وی با بیان این که به عنوان مسئول این استان با تمام امکان 
و توان در خدمت بهزیستی استان و معلوالن هستم، اضافه کرد: 

خدمت به معلوالن افتخار همه ماست.
برای بازار فروش نیاز به همکاری بیشتری داریم

در حاشیه این افتتاحیه ها، مسئول فنی کارگاه تولیدی حمایتی 
سرود زندگی با بیان این که در این جا، به طور 6 ماهه آموزش 
تولید محصوالت چرمی و کامپیوتر را داریم، ادامه داد: اکنون 19 
نفر در این جا مشغول به کار و یادگیری هستند. به گفته وی هدف 
آماده سازی شغلی است، به این صورت که ابتدا فرد معلول در فنی 
و حرفه ای دوره را فراگرفته و پس از اعالم کمیته پذیرش برای 
فراگیری دوره های تکمیلی به این کارگاه معرفی می شود. وی 
بیشترین مشکل فعلی را در بحث فروش و سرویس مددجویان 
اعالم کرد و افزود: برای پیدا کردن بازار فروش نیاز به همکاری 

بیشتری داریم.
نبود نیروی متخصص، مانع راه اندازی خانه های کوچک 

پناهگاهی
نیز  کوچک  پناهگاهی  خانه  موسس  نیا  فرازی  االسالم  حجت 
توضیحاتی درباره آن ارائه داد و بیان کرد: این خانه برای کودکان 
دارای معلولیت ذهنی ضعیف زیر 14 سال راه اندازی شده است و 
ظرفیت آن 10 نفر می باشد. وی با تاکید بر این که سعی داریم 
برای  را  آموزش های الزم  این کودکان  به  به صورت تخصصی 
توانمندسازی و ورود به جامعه بدهیم، ادامه داد: این مرکز برای 
اولین بار در استان راه اندازی شده است و پیگیر راه اندازی برای 
سایر معلولیت ها نیز هستیم. شرفی مدیر بهزیستی شهرستان 
بیرجند نیز از نیاز به راه اندازی مراکزی مانند این خانه در شهرستان 
ها سخن گفت و اضافه کرد: به دلیل نداشتن نیروی متخصص راه 

اندازی آن در شهرستان ها سخت شده است.
گفتنی است، جمع اعتباری افتتاحیه های روز گذشته و چند طرح 
اشتغال زایی که روز چهارشنبه هفته گذشته در هفته دولت به بهره 

برداری رسید، 9 میلیارد و 700 میلیون تومان می باشد.
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حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی  3647  363  0915

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

با توجه به عقد قرارداد به شماره 97/1210/473
با مدیریت بانک سپه خراسان جنوبی و نیروهای مسلح 

صدور انواع بیمه نامه )اشخاص ، اموال ، مسئولیت و 
مهندسی( به صورت اقساط صورت می پذیرد.

آدرس: نبش چهارراه دوم توحید )بین توحید 23 و چهارراه دوم توحید(

تلفن: 32437439- 32434330 056

قابل توجه شاغلین،بازنشستگان، خانواده های محترم
 نیروهای مسلح و بانک سپه خراسان جنوبی 

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - مهریه(
بدین وسیله به آقای سید مالک امیرآبادی زاده فرزند سید 

ملی 0651920353متولد 1362/01/01و  به شماره  هادی  محمد 
خانم سیده ملیکا امیرآبادی زاده فرزند سید محمد هادی به شماره ملی 
0640056431، متولد 1368/07/01 صادره از بیرجند به عنوان ورثه 
حین الفوت مرحوم سید محمد هادی امیرآبادی زاده ابالغ می گردد: 
خانم صغری احمدی فرزند محمد به عنوان زوجه به استناد سند شماره 
6336-1378/04/16نزد دفترخانه ازدواج شماره 48 بیرجند جهت 
وصول 124عدد سکه کامل بهار آزادی به مبلغ 4/774/000/000 ریال 
موضوع صداقیه خویش تقاضای صدور اجرائیه علیه ورثه زوج را نموده 
که پرونده ای تحت کالسه 9700786 در این خصوص نزد اداره اجرای 
اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون امکان ابالغ واقعی مفاد 
اجرائیه در آدرس مورث به شرح بیرجند سجادشهر، محله 7 آخرین 
میالن، منازل نیروهای انتظامی و آدرس معرفی شده از سوی زوجه 
میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی 
باشد. لذا بنا به تقاضای زوجه مستند به مواد 18و 19- آئین نامه اجرا به 
موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج و مستفاد از ماده 18 مذکور چنانچه ظرف مدت 10 
روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می شود، نسبت به 
پرداخت بدهی مورث خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی به طرفیت 

تاریخ انتشار: 1397/۶/11          شما ادامه خواهد یافت.
 فضه رمضانی اسفدن - کفیل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

نمایندگی کد: 5190
ابوالفضل صغیری
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پیش بینی برداشت 9668 تن پسته از باغات خراسان جنوبی 
 ایسنا - رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی می  شود امسال 9668 تن پسته از باغات استان برداشت شود. 
ولی پور مطلق اظهار کرد: 19 هزار و 822 هکتار از اراضی خراسان جنوبی زیر کشت پسته است. وی با بیان اینکه بیشترین 
سطح زیر کشت مربوط به شهرستان بشرویه با 6926 هکتار است، افزود: زمان برداشت از نیمه اول شهریور تا اواسط مهر است.

 جوابیه های شهرداری بیرجند
* بنا بر اعالم سازمان مدیریت آرامستان شهرداری 
انتهای سالن بهشت  زیاد در  در خصوص گرمای 
متقین به استحضار می رساند: با توجه به این که 
سالن اجتماعات دارای 6 کولر با ظرفیت 7000 می 
باشد از نظر سرمایشی مشکلی نداشته و ندارد و فقط 
در مورخ 97/4/31 از ساعت 16 الی 17 برق شهر 
قطع بوده که از موتور برق استفاده می شده و 4 عدد 
کولر روشن بوده و بعد از آن مشکل رفع شده است.

بار و مسافر  نقل  و  اعالم سازمان حمل  بر  بنا   *
اتوبوس  شهرداری در خصوص دودزا بودن برخی 
های شرکت واحد به استحضار می رساند: بخشی 
از دود اتوبوس ها که به علت نقص فنی موتور بوده 
توسط سازمان نسبت به تعمیر آن اقدام گردیده و 
یورو 4  گازوئیل  وجود  عدم  علت  به  دیگر  بخش 
در استان می باشد که اکثر اتوبوس های جدید با 

سوخت غیر استاندارد فعالیت می نمایند. 

مسافر  و  بار  نقل  و  سازمان حمل  اعالم  بر  بنا   *
های  راننده  زشت  برخورد  خصوص  در  شهرداری 
اتوبوس به استحضار می رساند: بیش از 200 نفر 
راننده اتوبوس در ناوگان حمل و نقل درون شهری 
در سرما ، گرما ، مشکالت ترافیکی و سختی کار 
مشغول ارائه خدمات به مردم عزیز می باشند و این 
اصل را پذیرفته اند که ارائه خدمات به مردم توفیقی 
است که خداوند متعال به آنها داده است لذا چنانچه 
قصوری بعضا از جانب عده قلیلی از رانندگان رخ می 
 دهد تقاضا می شود موارد با ذکر ساعت ، تاریخ ،
سازمان  بازرسی  شماره  به  اتوبوس  کد  و  زمان 
32311500 - 32226545 اعالم تا برابر آیین نامه 

انضباطی مصوب برخورد قانونی الزم صورت پذیرد

پاسخ مسئوالن به پیام شما

متعجب از اینم که دبیرستانهای نمونه از دانش آموزان 
درخواست شهریه با مبالغ 400 و 500 هزار تومان می 
کند ولی ما که قبال درس می خواندیم به مدارس 

نمونه جایزه و کمک هزینه می دادند.  
915...297
سالم ضمن تشکر از شهرداری بابت زیباسازی بلوارها 
بهتر نیست بجای موزاییک بلوارها از چمن مصنوعی 
استفاده کنید و همچنین بجای سرو درخت عناب بکارید
915...083
با وجود اینکه بلوار امام رضا )ع( و بلوار عبادی در 
ورودیهای بیرجند قرار دارند آسفالت آنها بیشتر شبیه 
زمین کشاورزی شده است. ای کاش آسفالت این دو 

بلوار هم در دستور کار شهرداری قرار می گرفت.
915...501
شهرداری بیرجند تعریض بلوار خلیج فارس به عنوان 
یکی از ورودی های بیرجند و در ادامه آن تعریض 
خیابان ارتش را جهت زیباسازی و تسهیل ترافیک این 
مسیر شلوغ و احداث پارک خطی در حاشیه خیابان 

ارتش پیگیری فرمایید.
937...897
شهرداری بیرجند نسبت به اتصال میدان سفیر امید 
به بلوار خلیج فارس و بلوار ناصری اقدام فرماید تا از 

ترافیک خیابان غفاری کاسته شود.
915...501
جناب استاندار محترم قبل از هر چیزی بهتر نیست 
رسیدگی کنید به اوضاع داغون ادارات استان؟ االن 
نزدیک به چند ماه است بخاطر یک پرونده از این 
روم. الاقل مرخصی تشریف  اتاق می  آن  به   اتاق 
می برند نیروی جایگزین داشته باشند مردم با هزار 
مشکل و گرفتار ی بنشینند منتظر که مسئول محترم 

از تعطیالت تابستانه برگردد.
ارسالی به سرو ش آوا
بلوار الهیه به سمت الهیه غربی رو به روی مدرسه  مدتی 
پیش شهرداری محترم قسمتی از پیاده رو را به سر 
خیابان زدند ولی همانطور رهایش کردند نه آسفالتی، 
 نه پاکسازی لطفا رسیدگی شود فردا مدارس شروع 

می شود و هزار جور مشکل
ارسالی به سرو ش آوا
از زحمات شهرداری  بابت بهسازی بلوارها  تشکر 
می کنم در کنار این  امور، موارد زیربنایی همچون 
تعریض خیابانها، ایجاد مراکز بزرگ تجاری، تفریحی و 
گردشگری، کاشت گیاهان  زیبا و زنده، آبیاری درختان 
تشنه که بیداد می کند، بیشتر ماندگار و در تغییر چهره 
شهر موثرتر است. می توان از ظرفیت های بالقوه  
پارک جنگلی، بنددره و امیرشاه  و آبشار چهارده در 
این جهات خیلی بیشتر استفاده کرد تا ما هم تبدیل به 
یک شهر گردشگری  در کنار سوغات  و آثار بی بدیل 
تاریخی مان که متاسفانه هنوز مغفول مانده اند، شویم.
       یک شهروند

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

50 سال از زمین لرزه مهیب سال 1347 در منطقه »خضری- 
دشت بیاض « استان خراسان جنوبی می گذرد اما هنوز هم 
داغ این حادثه بر قلب بازماندگان آن مانده است. به گزارش 
ایرنا، ساعت 14 و 17 دقیقه ظهر نهم شهریور سال 1347 
ناگهان زیر پای زمین لرزید و تومار زندگی مردمانی که خسته 
از کار روزانه و آفتاب داغ تابستان به سایه خانه هاشان پناه 

برده بودند را در هم پیچید. 
اینجا »کارشک« است، روستایی در حوالی شهر خضری که 
سال 47 بر اثر زلزله به طور کامل ویران شد. مردمان این 
آبادی صبح نهم شهریور با هزار امید و آرزو چشم باز کردند 
اما هنوز به شب نرسیده چشمان شان را به روی دنیا بستند و 

تمام آن آرزوها را با خود به خاک گور بردند. 
 آنهایی که بخت یارشان بود و کارشان به اندازه چند ثانیه ای
آن طرف  از  که  یافتند  فرصتی  به طول کشید؛  مزارع  در 
رودخانه نظاره گر خاک شدن همسایه ها و بستگان شان 
تارهای  دوش  بر  ای  شانه  کوبیدن  صدای  دیگر  باشند. 
قالیبافان روستا شنیده نمی شد، صدای گوسفندان، گاوها 
و مرغ و خروس ها هم خاموش شد و همه جا را سکوت 
مرگباری فرا گرفته بود و فقط کورسوی ناله های کودکان و 
آواره گان به زحمت شنیده می شد. قلعه تاریخی روستا که 
معلوم نیست چند هزار سال بر روی این زمین محکم ایستاده 

بود درهم شکست و به تلی از خاک تبدیل شد.
نه اثری از مدرسه روستا و 50 دانش آموز قد و نیم قد آن 
مانده بود و نه صدای قهقهه کودکانی که بر دوش پدران 

سواری می کردند به گوش می رسید. 
تنها جایی است که گرچه  امامزاده عبدا... کارشک  بارگاه 
نهیب زلزله را بر تن احساس کرده اما هنوز قسمتی از آن 
چند  زلزله  از  بعد  داند شب  نمی  کسی  است.  مانده  باقی 
از آغوش والدین شان در این آبادی خوابیدند  کودک جدا 
اگر کسی  رفتند.  بین  از  و چه خاندان ها و سلسله هایی 
می توانست آن شب را مستند نگاری کند، به طور قطع 
دست  از  شوهر  زنان  مرده،  پدر  کودکان  از  هایی  صحنه 
کشیده  بیرون  آوار  از  لحظه  هر  که  مجروحانی  و   داده 
می شدند را ضبط می کرد تا تاریخ بداند که چه داغ بزرگی بر 

دل این آبادی گذاشته است. 
از دارایی مردمان این روستا بعد از 50 سال تنها سنگ قبری 

مانده که کل وسعتش به سه وجب هم نمی رسد. 
حتی گذشت 50 سال هم، ترس را از تن بازماندگان دور 
نکرده و ظلمات بعد از آن هنوز بر سر کارشک که نیمی از 

جمعیتش را به گور سپرده بود، سایه دارد. 
 یکی از بازماندگان زلزله سال 47 در روستای کارشک با 
کندوکاوی در خاطرات آن روز به خبرنگار ایرنا گفت: کالس 
چهارم ابتدایی بودم و آن روز معلم نداشتیم ، من به عنوان 
مبصر کالس موظف به ساکت کردن دانش آموزان بودم 

اما یکی از بچه ها زیاد شیطنت می کرد و من هم به همراه 
2 نفر دیگر از کالس بیرون آمدیم تا ناظم مدرسه را برای 
ساکت کردن بچه ها صدا کنیم. از در مدرسه که آمدیم 
بیرون همین که چند قدمی جلو رفتیم ناگهان گردبادی آمد 
و وقتی برگشتیم دیدیم که مدرسه با خاک یکسان شده 
است. محمد رحیمی ادامه داد: از مردم روستا فقط عده ای 
که در مزارع بودند، زنده ماندند که هراسان خود را به محل 
خانه ها رساندند تا به افرادی که زیر آوار مانده بودند کمک 
کنند. وی با توصیف صحنه بیرون کشیدن جنازه ها از زیر 
آوار گفت: حدود 150 جنازه تا شب از زیر خاک ها بیرون 

کشیده شدند اما بعد سه روز مردم توانستند آنها را دفن کنند. 
این بازمانده از زلزله اظهار کرد: آن زمان مثل االن نبود که 
در عرض چند ثانیه بعد از زلزله نیروهای امدادی برسند و 
بالگردی آمد، در  از دو سه روز  ؛ بعد  کمک رسانی کنند 
آسمان دوری زد و رفت. وی تصریح کرد: برای رفع تشنگی 
مجبور بودیم آب مانده استخر را از پارچه ای صاف کرده و 
 بنوشیم برای اینکه گرسنه نمانیم هم از میوه های باغ ها
استفاده می کردیم. رحیمی با بیان اینکه مادر و خواهر تنها 

عضو باقی مانده از خانواده ام بودند، گفت: آنها هنگام زلزله 
در ایوان منزل مشغول توبافی بودند که فقط همان قسمت از 
منزل سالم ماند. وی ادامه داد: از بناهای روستا فقط قسمتی 
از ساختمان امامزاده به طور معجزه آسایی باقی ماند و آن هم 

قسمت باالی قبر بود. 
این اهل روستای کارشک، دیدن جنازه های بی همراه را 
دردناکترین صحنه آن روز دانست و افزود: بعد از چند روز 
نیروهای ارتش به کمک مردم آمدند مجروحان را داخل یک 
کامیون کرده و به بیمارستان قاین منتقل کردند و من هم 
که از ناحیه چشم و صورت دچار آسیب شده بودم با بقیه 

مجروحان همراه شدم. 
وی که اکنون حدود 60 ساله سن دارد در مقایسه میزان 
زلزله زده ها در زمان حال و آن موقع  به  خدمات رسانی 
گفت: اصال ما آنجا تختی ندیدم همه در محوطه بیمارستان 

سرگردان بودیم تا شاید کسی به دادمان برسد. 
این بازمانده از زلزله بیان کرد: بعد از 2 سال به کمک یک 
مجمع خیران تهرانی، روستا بازسازی و خانه های تازه ساز 
تحویل مردم شد و از آن زمان تاکنون مردم روستای کارشک 

در محل جدید سکونت یافتند. با گشت و گذاری در قبرستان 
کارشک سنگ قبرهایی را می توان دید که کنار هم نام 
است. سال  کرده  تاریخ حک  پیشانی  بر  را  زلزله  قربانیان 
1347 زمین لرزه ای به بزرگی 7،4 ریشتر، منطقه خضری- 
دشت بیاض را لرزاند که منجر به کشته شدن 10 هزار و 500 

نفر و تخریب 61 روستا شد. 

 هر 10 سال یک زلزله مخرب در خراسان جنوبی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: با 
توجه به وقوع چندین زلزله بزرگ در استان به صورت میانگین 

هر 10 سال یک بار زلزله مخرب 6 ریشتری، یا باالتر از 6 
ریشتر در این منطقه را شاهد هستیم که گواه آن نیز زلزله 
 های بسیار مخرب در طبس، خضری - دشت بیاض، بیرجند ،

 اردکول و زیرکوه است. سید ابوالحسن میرجلیلی در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا، یکی از راهکارهای مدیریت آثار زیانبار 
زلزله در استان را آمادگی و پیشگیری دانست و افزود: برای 
این منظور مانورهایی هر ساله در مدارس، مهد کودک ها و 
دستگاه های تخصصی برگزار می شود تا توان آمادگی خود 

را ارتقا دهند.
وی با اشاره به فعال بودن 2 شبکه و 21 ایستگاه لرزه نگاری 
در استان گفت: هالل احمر، راهداری، اورژانس و آتش نشانی 
 به عنوان بازوان مدیریت بحران همیشه در آمادگی به سر 
می برند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری خاطر نشان 
کرد: با 90 درصد انجام اقدامات پیشگیرانه می توان 400 

برابر نتیجه بهتری در بازسازی و بازتوانی را شاهد باشیم. 
وی ضمن تاکید بر بهسازی و بازسازی واحدهای غیر مقام 
به خصوص در روستاها اظهار کرد: اگر ساختمان ایمن داشته 
بود.  خواهد  کمتر  تخریب  از  ناشی  مشکالت  قطعا  باشیم 
میرجلیلی وجود سوله های چند منظوره و ذخیره امداد در استان 
را متناسب با استاندارد کشوری عنوان کرد و افزود: آموزش، 
فرهنگ سازی و توجه به ساخت و ساز مقاوم عوامل موثر در 

پیشگیری خسارات بعد از زلزله هستند. 

 بشرویه غیر مقام ترین شهرستان استان
انقالب  مسکن  بنیاد  روستایی  مسکن  و  بازسازی  معاون 
اسالمی خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه این استان جزو 
استان های حادثه خیر از نظر زلزله است، گفت: بازسازی و 
بهسازی بافت های روستایی از مهمترین اقدام های بنیاد 
و  نفوس  که طبق سرشماری  است  راستا  این  در  مسکن 
مسکن سال 1395 تاکنون از 88 هزار و 835 واحد مسکونی 
است.  شده  سازی  مقاوم  واحد   302 و  هزار   39 استان، 
محمدرضا یزدانی افزود: شهرستان زیرکوه با 89.1 درصد و 
بشرویه با 20.2 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین 
مقاوم سازی را در اختیار دارند که امیدواریم طبق میانگین 
شهرستان  سازی،  مقاوم  تشویقی  های  طرح  و  کشوری 

بشرویه را به باالی 44 درصد برسانیم.

کاوش- در سال  1382 روز 11 شهریور به عنوان روز ملی 
صنعت چاپ نامگذاری شد.یازدهم شهریور برای اهالی صنعت 
چاپ اهمیت بسیاری دارد چرا که در این روز، صنعت چاپ 
ایران با بیش از دو سده قدمت دارای هویت شد و »روز ملی 
صنعت چاپ« نام گرفت. این روز یادآور تالش مستمر و زحمت 
مداوم جمع بزرگی از کارگران، صنعتگران و هنرمندان و در یک 
جمله وامدار تالش بزرگمردان فرهنگ ایران زمین است  شاید 
امروز که به صندلی خود تکیه داده ایم و مشغول دیدن مطالب 
مختلف در میان پایگاه های اینترنتی هستیم، به باعث و بانی 
این اتفاق تا به حال فکر نکرده ایم، نیندیشیده ایم که اگر چاپ 
نبود چگونه دانش ها منتقل می شد. چاپ یعنی زندگی، یعنی 
حیات، پویایی و تحرک، فکر این که در نبود چاپ جامعه با چه 

مشکالتی روبه رو می شود، غیرقابل تصور است.
برای چند لحظه به دنیای بدون چاپ فکر کنید، تصور کنید 
که محصولی عکس نداشته و بخواهد معرفی شود. اگر چاپ 
نباشد هیچ کارت شناسایی برای معرفی هویت ما وجود ندارد، 
خبری از اسکناس های رنگارنگ نیست و کتاب و مجله ای 
چاپ نخواهد شد و اگر صفحات وب را چاپ نوین بنامیم دیگر 

سرگرمی به نام اینترنت معنا ندارد.

پیدایش صنعت چاپ در جهان
بسیاری پیدایش نخست این صنعت حیات بخش را مربوط به 
چین می دانند اما از کجا معلوم که چاپ قرن ها پیش از چینی ها 
ابداع نشده باشد چرا که جنگ های پی درپی اجازه کاوش را از 
انسان ها گرفته است و شاید اگر نابودی فرهنگی در جنگ ها 
نبود امروز مطالبی می توان یافت که چاپ را به ایران نسبت 
داد. با نگاهی به تمدن تخت جمشید و آثار برجای مانده از 

شهرسوخته، این فرضیه چندان دور از ذهن نیست.
اگر گوتنبرگ را پدر چاپ دنیا معرفی کنیم در توضیح فعالیت های 
وی می خوانیم که او روزانه بین 300 تا 500 برگ چاپ می کرد. 
نخستین کتابی که او پدید آورد کتاب مقدس 42 سطری بود. 
کتاب هایی که در آن زمان به چاپ می رسید به »اینکونابوال« 
معروف است. ابداع گوتنبرگ ظرف مدتی حدود 40 سال در عمده 
کشورهای اروپایی و در شهرهایی مانند ونیز، فلورانس، پاریس 

و لیون رواج پیدا کرد و چاپخانه هایی با این روش به وجود آمد.

پیدایش صنعت چاپ در ایران
تاسیس شد. عباس  تبریز  ایران در شهر  نخستین چاپخانه 
میرزا نایب السلطنه، میرزا زین العابدین تبریزی را مامور فراگیری 

فن چاپ و راه انداختن نخستین چاپخانه در تبریز کرد. میرزا 
زین العابدین تبریزی در سال 1233 هجری قمری ابزارآالت 
چاپ حروفی را به تبریز آورده و تحت حمایت عباس میرزا نایب 
السلطنه که در آن زمان حکمران آذربایجان بود مطبعه کوچکی 
اولین ها«  برقرار کرد. علی قاضی زاده در »کتاب تبریز شهر 
می نویسد: »سخت گیری های کهنه پرستان باعث شده بود که به 
سبب گرانی طوالنی و سخت بودن چاپ سنگی، چاپ کتب و 
مطبوعات بسیار گران تمام شده و در نتیجه سال ها انتشار کتاب و 

نشریه با دشواری های فراوان همراه باشد.«
حدود 90 سال پس از تاسیس نخستین چاپخانه در تبریز، نوه 
حاج زین العابدین )کسی که نخستین چاپخانه سنگی و سربی را 
در ایران دایر کرد( به نام زین العابدین مطبعه چی که پس از زیارت 
مکه به نام حاجی حاج آقا معروف و هنگام گرفتن شناسنامه نام 
علمیه را برخود انتخاب کرد، ماشین چاپی را از اروپا خریداری کرده 
و از طریق کشور مصر وارد بندر استانبول در ترکیه فعلی کرد و از 
این بندر توسط چهل گاومیش به تبریز انتقال داد. حاج آقا علمیه 
همراه با دستگاه های چاپ سنگی خود هشت تن از متخصصان 
صنعت چاپ را نیز از کشور آلمان برای نصب و آموزش این 

دستگاه ها به تبریز آورد.
در  تبریز  به  چاپ  ماشین  ورود  درباره  علمیه  آقا  حاج  دختر 
کتاب »اولین ها« نوشته حسین امید می گوید: »زمان حمل 
گاومیش های حامل دستگاهای چاپ از کوچه های تنگ و باریک 
محله منجم تبریز به اجبار دیوارهای تعداد زیادی از خانه های 
همسایه ها را فرو ریخته و خراب کردند که حاج آقا هزینه بازسازی 
دیوارهای فرو ریخته را نیز متحمل شدند و این گونه بود که چاپ، 

وسلیه ارتقای فرهنگ و ماشین تولید علم به ایران رسید.«

پیدایش صنعت چاپ در خراسان جنوبی
60 سال از تاسیس اولین چاپخانه در بیرجند می گذرد اما نبود و 
یا کمبود نیروی متخصص با توجه به رشد فزاینده چاپخانه ها در 
خراسان جنوبی همچنان به عنوان یک مشکل بزرگ بر سر راه 

فعاالن این صنعت خودنمایی می کند. 

زرین؛ اولین چاپخانه استان
به نقل از پیشکسوت عرصه چاپ در خراسان جنوبی دقیقا 99 
سال بعد از راه اندازی اولین چاپخانه در ایران؛ پای این صنعت به 

بیرجند باز شد. در سال 1332 چاپخانه ای در بیرجند توسط حزب 
ایران راه اندازی شد که فعالیت آن 6 ماه بیشتر دوام نیاورد و پس 
از آن تا سال 1337 هیچ فعالیتی در این زمینه در بیرجند انجام 
نشد تا اینکه در سال 1337 چاپخانه زرین به همت »حسن زرین 

پناه« در بیرجند با همکاری 6-7 کارگر راه اندازی شد.
به گفته حسن زرین پناه؛ پیشکسوت عرصه چاپ در خراسان 
جنوبی  سال 1332 چاپخانه ای در بیرجند توسط حزب ایران راه 
اندازی شد که فعالیت آن 6 ماه بیشتر دوام نیاورد، بعد از آن چاپ 
زرین به عنوان اولین چاپخانه استان در سال 1337 با سرمایه 
گذاری 6 نفر راه اندازی شد و من نیز حرفه ای وارد این شغل 
شدم. در سال 1331-1332 چاپخانه قهستان با انتشار روزنامه 

قهستان پیرامون مسائل سیاسی روز فعالیت می کرد.
وی بیان کرد: اولین سفارشات چاپی را از ادارات پست، فرهنگ، 
دادگستری، اوقاف و دارایی دریافت می کردیم که با افتتاح 

دانشگاه بیرجند کار صنعت چاپ گسترش پیدا کرد.
به گفته زرین پناه با افزایش حجم سفارشات ماشین آالت 
آلمانی را خریداری کرده و با چاپخانه نزاری به طور مشترک 
سفارشات ادارات را انجام می دادیم. که سفارشات اولیه شامل 

دفتر نمره، کارنامه، اندیکاتور بود  در ابتدا با ماشین های دستی 
با تیراژ یکهزار برگ در ساعت کار را شروع کردیم.

پیشکسوت صنعت چاپ خراسان جنوبی  در سال 1352 موفق 
از مشهد شد. اخذ گواهی مدرک کارشناسی مطبوعات   به 

وی با اشاره به ظرفیت و توانایی بسیار باالی چاپخانه های 
استان از اداره کل فرهنگ و ارشاد خواست با برگزاری نشست 
ها برای رفع مشکالت فعاالن این عرصه درخصوص خروج 
واحدهای  این  تمام وقت  فعالیت  استان و عدم  از  سفارش 

تولیدی چاره اندیشی کند.
 طبق آمار موجود، اکنون قریب به 50 چاپخانه در استان در انواع 
گوناگون  دیجیتال ، افست، لترپرس ، سیلک اسکرین و ... فعالیت 
می کنند که قابلیت چاپ انواع سفارشات را دارند . گفتنی است 
تقریبا تمام روزنامه های  محلی استان توسط چاپ خانه های 

خراسان جنوبی چاپ می شوند.
صنعت  ملی  روز  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
چاپ را به فعاالن این صنعت ارزشمند فرهنگی در 
استان تبریک می گوید و برای این عزیزان آرزوی 

توفیق روز افزون دارد.

خضری - دشت بیاض 50 سال پس از زلزله
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غار چنشت - این غار اسرار آمیز در 60 کیلومتری جنوب شهرستان سربیشه و غرب روستای چنشت 
بر دامنه کوه باقران قرار دارد.

 داده نما

فساد پذیرترین ها 
مواد غذایی را بشناسید

 

انواع گوشت، لبنیات، تخم مرغ که به دلیل باال 
بودن مقدار مواد مغذی، رطوبت باال و آب فعال 
درون آنها در معرض فساد باالتری قرار دارند.

نگهداری طوالنی مدت این مواد، به خصوص 
اگر شرایط استاندارد ذکر شده رعایت نشود، 
مسمومیت های بسیار شدید و طوالنی مدتی 
را برای فرد در پی دارد. میوه ها و سبزیجات در 

دسته مواد نیمه فساد پذیر قرار می گیرند.

نقش انگیزه در موفقیت و حرکت رو به جلو

اگر موفقیت را به فیزیک تشبیه کنیم، در واقع انگیزه، انرژی است که به 
جسم وارد شده و آن را به حرکت وا می دارد و تا زمانی که این انرژی 
تبدیل یا خنثی نشود شیء به حرکت خود ادامه خواهد داد. انگیزه هم در 
رابطه با موفقیت همین نقش را ایفا می کنند. به این معنی که شما تا 
زمانی که انگیزه داشته باشید، حرکت می کنید  و زمانی که انگیزه نداشته 
باشید حرکت برای شما بسیار سخت به نظر می رسد. باور اشتباهی که 
در این رابطه وجود دارد، این است که ابتدا باید انگیزه زیادی وجود داشته 
 باشد تا ما عمل کنیم. اما در واقع این موضوع برعکس است. در واقع ما 

می توانیم برای اینکه انگیزه کسب کنیم، رو به جلو حرکت کنیم.

موفقیت

داستان های دنباله دار

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری
صمد بهرنگی

نزدیک های ظهر من و احمد حسین و پسر زیور در خیابان نادری، لب جو، 
کنار شتر نشسته بودیم و تخمه می شکستیم و درباره قیمت شتر حرف 
می زدیم، عاقبت قرار گذاشتیم که برویم توی مغازه و از فروشنده بپرسیم. 
فروشنده به خیال این که ما گداییم ، از در وارد نشده، گفت: بروید بیرون. 
پول خرد نداریم. من گفتم : پول نمی خواستیم آقا، شتر را چند می دهید

و با دست به بیرون اشاره کردم ، صاحب مغازه با تعجب گفت : شتر؟! احمد 
حسین و قاسم از پشت سر من گفتند : آری دیگر. چند می دهید؟ صاحب 

مغازه گفت: بروید بیرون بابا ، شتر فروشی نیست.
با دماغ سوخته از مغازه بیرون آمدیم انگار اگر فروشی بود ، آن قدر پول 
نقد داشتیم که بدهیم و جلو شتر را بگیریم و ببریم، شتر محکم سر جایش 
ایستاده بود. ما خیال می کردیم می تواند هر سه ما را یکجا سوار کند 
و ذره ای به زحمت نیفتد ، دست احمد حسین به سختی تا شکم شتر 
می رسید. پسر زیور هم می خواست دستش را امتحان کند که فروشنده 
بیرون آمد و گوش قاسم را گرفت و گفت: االغ، مگر نمی بینی نوشته اند 
دست نزنید؟ و با دست تکه کاغذی را نشان داد که بر سینه شتر سنجاق 
شده بود و چیزی رویش نوشته بودند ولی ما هیچکدام سر در نمی آوردیم. 

از آنجا دور شدیم.
ادامه دارد....

آیه روز  

آیا خبر کسانی که پیش از این کفر ورزیدند و فرجام بد کارشان را چشیدند و عذاب پر دردی خواهند 
داشت به شما نرسیده است. سوره التغابن، آیه 5

حدیث روز  

بر شما باد به میانه روی در فقر و ثروت، و نیکی کردن چه کم و چه زیاد، زیرا خداوند متعال در 
روز قیامت یک نصفه خرما را چنان بزرگ نماید که مانند کوه اُحد باشد.امام رضا )علیه السالم(
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ویژگی آدم های باهوش 
و روش برخورد آنها 

و  آدم های خوب  خیلی  که  می افتیم  فکر  این  دام  به  گاهی اوقات 
مهربانی هستیم. تصور می کنیم که باید از همه کسانی که با آنها 
با  نیست. الجرم  این عملی  بیاید. ولی  داریم، خوش مان  برخورد 
کسانی برخورد خواهید کرد که افراد سرسختی هستند و نمی توانید با 
آنها کنار بیایید. افراد باهوش این را می دانند. آنها همچنین تشخیص 

می دهند که تضادها و اختالفات نتیجه تفاوت ارزش هاست.
با آنهایی که دوست ندارند، کنار می آیند 

و  بی مزه   جوک های  از  درمی آورد،  را  تان  حرص  مدام  مطمئنًا 
های  زدن  تیک  یا  می سایید  هم  به  را  دندان هایتان  مبتذلش 
داشتن  ولی  می رود  تان  اعصاب  روی  کار  محل   در  مداومش 
احساسی کمتر از دلسوزی و تحمل فقط خودتان را اذیت خواهد 

کرد. 
با آنهایی که دوست ندارند مودبانه رفتار می کنند

احساس تان نسبت به یک نفر هر چه که باشد، آن فرد نسبت به 
رفتار و کردار شما بسیار حساس است و همان را به شما منعکس 
خواهد کرد. اگر با آنها بی ادبی کنید، آنها هم با بی ادبی محض با 
شما رفتار خواهند کرد. در نتیجه به خودتان بستگی دارد که با او 

عادالنه، بی طرف و مودبانه رفتار کنید.
روی خودشان تمرکز می کنند

بتواند  است کسی  باز هم ممکن  کنید،  هر چقدر هم که تالش 
روی اعصاب تان برود. خیلی مهم است که یاد بگیرید در برخورد 
آزاردهنده  به  اینکه  جای  به  کنید.  رفتار  چطور  افرادی  چنین  با 

آن طور  تمرکز کنید که چرا  این  فرد فکر کنید، روی  آن  بودن 
واکنش می دهید. 

نیازهایشان را عنوان می کنند
اگر افراد خاصی مدام روی اعصاب شما می روند، با آرامش به آنها 
شما  برای  آنها  عمومی  روابط  سبک  و  برخورد  روش  که  بگویید 
مشکل ساز است. از زبان متهم کننده استفاده نکنید و در عوض سعی 

کنید از فرمول »وقتی تو من احساس می کنم« استفاده کنید.
در جلسات  مرا  بگویید، »وقتی حرف  فرد  آن  به  مثال  به عنوان 
قطع می کنی، احساس می کنم که برای نظرات من ارزشی قائل 
بمانید. آنها  پاسخ  منتظر  و  کنید  صبر  لحظه  یک  بعد  نیستی.« 

ممکن است متوجه شوید که آن فرد نمی دانسته که حرف شما 
هنوز تمام نشده است یا آنقدر برای بیان نظر خود هیجان زده بوده 

که وسط حرف شما پریده است.
بین خودشان و آنها فاصله ای در نظر می گیرند

و  بین خودشان  باهوش  افراد  نکند،  روش ها عمل  این  همه  اگر 
کسانی که دوست ندارند فاصله ای در نظر می گیرند. عذر بخواهید 
اتاق دیگری  به  اگر در محل کار هستید،  بروید.  را  راه خودتان  و 
توانست  خواهید  بنشینید.  کنفرانس  میز  دیگر  گوشه  در  یا  بروید 
که برگردید و با آنهایی که دوست دارید یا دوست ندارید دوباره 

صحبت کنید.

یک لحظه مکث کن . . . 

خوب بخوابید

می کند.  کمک  وزن  کاهش  به  خوابیدن 
بافت های  که  می کند  عمیق کمک  خواب 
رشد  هورمون  و  شوند  ترمیم  عضالنی 
افزایش  باعث  خواب  کمبود  یابد.  افزایش 
وزن می شود. زمانی که خسته هستید بدن 
شما موادی ترشح می کند که بیشتر نیاز به 
قند پیدا می کنید. بدن غذا و مواد غذایی که 

سریع به انرژی تبدیل شوند را می طلبد.

فواید میوه گل نسترن

یا همان میوه گل سرخ  میوه گل  نسترن 
 ،B1 و A1 ویتامین های همچنین حاوی 
پکتین  میوه،  این  ترکیبات  دیگر  از  است. 
)11 درصد(، تاتن ها )2 تا 3 درصد(، اسید 
فالونوئیدها،  مالیک،  اسید  و  سیتریک 
مخصوصًا  قرمز  و  زرد  رنگدانه های 
را  قندها  و  اسانس  وانیلین،  کاروتنوئیدها، 

می توان نام برد.

شما می توانید هر چیزی را بخورید، اما باید به تعداد کالری که در مقدار 
مشخص مواد غذایی است، توجه داشته باشید. غذاهایی با تراکم انرژی 
باال، کالری زیادی دارد و برعکس ارزش غذایی زیادی ندارد، اما موادی با 

تراکم انرژی کم دارای کالری کمتر با حجم بیشتری است.
دکتر رولز غذاها را به چهار دسته تقسیم می کند: دسته اول: شامل 
میوه های همیشه مجاز یا سبزی های غیر نشاسته ای )مانند بروکلی، 
گوجه فرنگی، قارچ( و سوپ هایی با پایه آب گوشت است. دسته دوم: 

ماکارونی  و  قهوه ای  برنج  )مانند  و سبوس دار  کامل  دانه های  شامل 
 تهیه شده از آرد گندم کامل( پروتئین های کم چرب، حبوبات و لبنیات 
کم چرب است. دسته سوم: شامل تکه های کوچکی از غذاهایی مانند 
نان، دسر، اسنک های تهیه شده بدون چربی، پنیر و گوشت با چربی 
باالتر است. دسته چهارم: شامل قسمت هایی از مواد غذایی سرخ شده، 
آب نبات، کوکو ها، آجیل ها و چربی هاست. هر روز سه وعده غذایی، دو 

وعده تنقالت و یک دسر خواهید خورد.

چه چیزی بخورید و چه چیزی نخورید؟
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شعبه دیگری ندارد         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

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

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

تخریب و بازسازی ساختمان   09155626033- 09302761630

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

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

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

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

به یک فروشنده خانم 
به طور تمام وقت نیازمندیم.

  09151630685 - 32338386

یک شرکت معتبر راهسازی 
جهت تکمیل پرسنل به تعدادی 

راننده لودر و راننده کامیون 
نیاز دارد. 06532442886 

09155624889
فروش کارخانه در شهرک 

صنعتی، سند ششدانگ آزاد 
قیمت توافقی، با معرفی وام 

سرمایه در گردش
09157234706

کامپیوتر کویر افزار شـرق

فروش کامپیوتر و لپ تاپ 
)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

جابجایی تخصصی با کامیون اتاق بزرگ مسقف 
و مجهز به پتو و ضربه گیر برای سازمان ها ، 

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

با بیش از یک دهه کار / کارگر تنها جهت تخلیه 
و بارگیری اثاثیه منزل / صد در صد تضمینی 
جابجایی یخچال ساید بای ساید به شیوه کامال

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

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

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

فروش یک باب سوله 
در60 کیلومتری بیرجند

09159151324
09150905729
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سربازی -رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان فردوس در نشست خبری به مناسبت 
هفته تعاون که از دهم تا شانزدهم شهریورماه 
هرساله برگزار می شود با بیان اینکه عزم جدی 
ما حذف تعاونی های غیر فعال شهرستان است، 
گفت: در این راستا در یک سال گذشته 37 تعاونی 

غیر فعال منحل شده است.

عملکرد نامناسب در گذشته اعتماد 
مردم را به تعاونی بسیار کم کرده است

صولتی با بیان اینکه عملکرد نامناسب تعاونی ها 
در سال های گذشته موجب شده تا اعتماد مردم 
به کار گروهی در فردوس بسیارضعیف شود، افزود: 
نشانه این بی اعتمادی، استقبال بسیار ضعیف مردم 
از تشکیل تعاونی عمران و توسعه فردوس است 
که دولت همه شهرستان ها را مکلف به راه اندازی 
این تعاونی ها کرده ولی از ابتدای پذیره نویسی 
تاکنون فقط 22 نفر با سرمایه 21 میلیون و 800 

هزار تومان ثبت نام کرده اند.

استقبال کم مردم از پذیره نویسی در 
شرکت عمران و توسعه شهرستان

وی اضافه کرد: بر اساس قانون باید نیم درصد 

جمعیت شهرستان یعنی 253 نفر برای تشکیل 
اولیه این تعاونی عضو شوند که استقبال مردمی 

علیرغم تبلیغات تا کنون بسیار کم بوده است.
صولتی گفت: برای عضوگیری دست به دامن 
طریق  آن  از  تا  ایم  شده  دولتی  های  دستگاه 
بتوانیم حداقل اعضا برای تشکیل را جذب کنیم 
که تا کنون کارمندان برخی اداره ها اقدام به پذیره 
نویسی کرده اند.وی از مردم خواست به گذشته 
برنگردند و اگر در گذشته برخی تعاونی بد عمل 

کرده اند، آن را مالک عمل برای آینده خود قرار 
ندهند تا زمینه کار گروهی و برکات تعاونی موفق 

در شهرستان فراهم شود.

نقش خبرنگاران در ترغیب مردم
 به سمت تعاونی ها مهم است

وی با اشاره به سیاست های دولت مبنی بر اینکه 
باید 20 درصد اقتصاد کشور به سمت تعاونی برود 
گفت: در این راستا پیاده شدن سیاست های اصل 
44 قانون اساسی در اولویت دولت قرار دارد که 
خبرنگاران می توانند در ترغیب مردم به سمت 

تشکیل تعاونی نقش مهمی داشته باشند.
به گفته وی در یک سال گذشته 13 تعاونی با 

است 610  قرار  که  شده  تشکیل  عضو   856
فرصت شغلی ایجاد کنند. صولتی از 1800 نفر 
ساعت آموزش در مباحث مالی و مقررات تشکیل 
و مدیرت تعاونی ها برای تعاونگران خبرداد و گفت: 
58 مورد نیز مجمع عمومی تعاونی ها تشکیل و 

نظارت الزم انجام شده است.

یک میلیارد تومان تسهیالت
 به دو تعاونی پرداخت کرده ایم

وی از اختصاص یک میلیارد تومان به دو تعاونی 
پر طالیی کشتارگاه بلدرچین و شرکت تعاونی 
فرش از محل تسهیالت اشتغال پایدار خبر داد و 
اضافه کرد: در حوزه تسهیالت اشتعال روستایی  
و عشایری نیز 143 طرح با تسهیالت 67 میلیارد 
و 625 میلیون تومان مصوب و برای ایجاد 1887 
فرصت شغلی به بانک ها معرفی شده اند که 
تا کنون 8 میلیارد و 34 میلیون تومان پرداخت 
شده است.وی تصریح کرد: سال گذشته از 749 
نفر تعهد اشتغال شهرستان 835 نفر یعنی 103 

درصد محقق شد و امسال نیز تا کنون از 749 
نفر تعهد اشتغال 32 درصد تحقق پیدا کرده 
است.وی از پرداخت یک میلیارد و 150 میلیون 
تومان تسهیالت اشتغال فراگیر در شهرستان خبر 
داد و گفت: در حوزه مشاغل خانگی نیز 3 میلیارد 
و 800 میلیون تومان اعتبار داشته ایم که تا کنون 
2 میلیارد و 150 میلیون تومان پرداخت شده است.

فقط یک چهارم تعاونی های
 فردوس فعال هستند

وی از وجود 260 تعاونی که فقط 70 مورد فعال 
است و  20 تشکل صنفی در شهرستان خبر داد 
و با اشاره به  برنامه های هفته تعاون گفت: 
ثبت نام 15 تعاونی در جشنواره تعاونی های 
برتر استان، بازدید ازتعاونی های فعال و بانوان، 
دیدار با امام جمعه و فرماندار ، نمایشگاه کتاب 
در محل امامزادگان و تجلیل از تعاونگران برتر 
از جمله مهمترین برنامه های هفته تعاون در 

شهرستان فردوس است.

سربازی- با حضور رئیس جدید پلیس راه استان 
و مسئوالن محلی شهرستان فردوس ایستگاه 
پذیرایی از مسافران محور دیهوک - فردوس راه 
اندازی شد. به گزارش خبرنگار آوا از فردوس، این 
ایستگاه در کیلومتر30 محور فردوس - دیهوک 
هدایت  با  و  اختیاری  رانندگان  که  گرفته  قرار 
ماموران می توانند با توقف در آن  ضمن استراحت 
موقت از امکانات موجود این ایستگاه استفاده کنند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
گردشگری شهرستان فردوس در مراسم افتتاح 
این ایستگاه گفت: کویری و بیابانی بودن محور 
دیهوک - فردوس موجب خستگی رانندگان می 
شود و اغلب تمایلی به توقف در این محور ندارند.

صداقت اضافه کرد: با توجه به تجربه موفق سال 
گذشته، امسال نیز با احداث ایستگاهی بزرگتر با 
هدف رفع خستگی و باال بردن سطح هوشیاری 
رانندگان امکاناتی از قبیل: سیاه چادر عشایری، 
پخت و عرضه نان محلی، آش محلی، عرضه 
سوغات عشایر و محصوالت صنایع دستی و 
عرضه چای و آب سرد تالش کردیم لحظاتی 
رانندگان و مسافران با پیاده شدن از اتومبیل خود، 
ضمن استراحت موقت، برای ادامه مسیر آماده 
شده تا به این طریق ازسوانحی که بر اثر خواب 
آلودگی و خستگی جان مسافران را تهدید می 
کند، کاسته شود. رئیس پلیس راه استان نیز بر 
دائمی شدن این ایستگاه تاکید و افزود: ضروری 

است با همکاری دستگاه های دولتی، برق این 
مکان نیز تامین شود تا در شب نیز مسافران و 
رانندگان بتوانند از امکانات این ایستگاه استفاده 
کنند.رضایی محور دیهوک-فردوس را از نقاط 
حادثه خیز استان برشمرد که راه اندازی این گونه 
ایستگاه ها می تواند نقش موثری در کاهش 
حوادث داشته باشد. در مراسم افتتاح این ایستگاه 
رانندگان با شاخه گل و سی دی آموزشی مورد 
استقبال رئیس پلیس راه استان، معاون فرمانداری 
فردوس و جمعی دیگر از مسئوالن محلی قرار 
گرفتند و بسیاری از رانندگان و مسافران نیز در 
گفت و گو با خبرنگار ما، رضایت خود را از راه 

اندازی این گونه ایستگاه ها اعالم کردند.

با هدف رفع خستگی رانندگان محور دیهوک - فردوس:

37 تعاونی غیر فعال در فردوس منحل شد

مسافران در ایستگاه پذیرایی متوقف می شوند

*مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: اکنون بیش 
از 90 درصد آنغوزه استان به علت نبود صنایع فرآوری 
این محصول خام به کشورهای حاشیه خلیج فارس و 

هندوستان صادر می شود.
*جشن عاطفه ها امسال با شعار” لبخند مهر، بسته به 
مهر شما “ 15 شهریور در پایگاه های ثابت و سیار، 16 
شهریور در مصالهای نماز جمعه و 11 مهر در مدارس 

خراسان جنوبی  برگزار می شود.
*مدیرکل دامپزشکی گفت: 80 درصد دام های سبک 
کوچک خراسان جنوبی علیه بیماری تب مالت ایمن شدند.

پنج  گفت:  محیط  زیست  حفاظت  یگان  *فرمانده 
ماه نخست امسال 74 شکارچی غیرمجاز، قاچاقچی 
پرندگان زینتی و متخلف زیست محیطی دستگیر شدند.

*اکران 10 اثر منتخب سی و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان در خراسان جنوبی آغاز شد.

*رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه 
بیرجند گفت: استاندار خراسان جنوبی 6 دانشجوی 

افغانستانی را  در دانشگاه بیرجند بورسیه می کند.
*68 کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف در  

قاین کشف و معدوم شد.
*معاون پژوهشی جهاددانشگاهی گفت: نشست طرح 
کتابخوان ویژه بانوان با هدف بررسی و شرح کتاب 

“هوش عاشقانه “ در جهاددانشگاهی برگزار شد.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“ ای مردم به خدا قسمدنیا هیچ ارزشی ندارد و سعی 
کنید هر عملی که انجام می دهید برای اخرت باشد “

شهید علی اصغری

افزایش ۴۰ تا 5۰ درصدی اجاره بها 
در بیرجند

فارس-رئیس اتحادیه مشاوران امالک خراسان جنوبی 
به افزایش 40 تا 50 درصدی نرخ اجاره بها در بیرجند 
اشاره کرد و گفت: تعطیلی و کم شدن ساخت  و ساز به 
دلیل افزایش هزینه ها از مواردی است که باعث گرانی 
و رکود در بازار مسکن شده است. اربابی اظهار کرد: 
طی ماه اخیر نرخ اجاره بها در بیرجند ناگهانی افزایش 
چشمگیری داشته است.وی افزود: پس از گرانی ها در 
بازار مسکن اکنون حدود 20 روزی می شود که رکود 
در بازار بیش تر شده و 10 درصد کاهش معامالت را 
داشتیم چرا که مردم قدرت خرید ندارند. وی گفت: 
درخواست اجاره خانه در بیرجند افزایش یافته است.
اربابی افزود: قیمت ساخت زیربنا از متری 600 هزار 
تومان به یک میلیون و 200 هزار تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: در بیرجند مشکل کمبود مسکن 
نداریم بلکه تعطیلی و کم شدن ساخت  و ساز به دلیل 
افزایش هزینه ها از مواردی است که باعث گرانی و 

رکود در بازار مسکن شده است. 

افتتاح نمایشگاه عروسک های 
دست ساخته انیمیشن و 

نمایش استاپ موشن در بیرجند

رضایی-روز گذشته نمایشگاه عروسکی دست ساخته 
های انیمیشن و نمایش استاپ موشن با حضور نبی 
ناصری  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  زاده، 
فرماندار بیرجنددر محل نگارخانه بهمن  افتتاح شد. 
افضلیان مسئول نمایشگاه بیان کرد: این نمایشگاه 
با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان،دانشگاه 
فنی و حرفه ای دختران،ترسیب کربن و موزه عروسک 
بیرجند بر پا شده است. وی ادامه داد: این نمایشگاه با 
هدف معرفی عروسک های برگرفته از مراسم آیینی 
استان و همچنین برای آشنایی هر چه بیش تر نسل 
جوان با پیشینه فرهنگی از تاریخ 10تا 14شهریور 
فعالیت خواهد داشت. افضلیان همچنین با اشاره به 
نمایش 3 استاپ موشن در این نمایشگاه ادامه داد: 
آثار ارائه شده در نمایشگاه از سری برنامه های اکران 
فیلم های منتخب جشنواره فیلم بین المللی کودکان 
و نوجوانان و همچنین آثار دانشجویان دانشگاه فنی و 

حرفه ای دختران بیرجند  می باشد.

همایش عظیم اربعین سمبل حق طلبی است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه پیاده 
روی و همایش اربعین سمبل حق طلبی است، گفت: 
جمعیت چند میلیونی که در این حرکت شرکت می کنند 
انگیزه شان حق طلبی است. به گزارش مهر، آیت ا... 
عبادی روز گذشته در اختتامیه طرح والیت دانشجویی 
و با اشاره به اینکه انسان همیشه بر سر دوراهی قرار 
دارد اما جوانی حساس ترین دوران زندگی است، عنوان 
کرد: حق انتخاب با انسان است و چون چراغ فطرت در 
انسان جوان زنده و بانشاط بوده این دوران بسیار فرصت 
طالیی برای رشد، انسانیت، کمال و سیر الی ا... است.  
وی ادامه داد: جمعیت چندمیلیونی که در این حرکت 
شرکت می کنند تنها مسلمان نیستند اما انگیزه حق 

طلبی آن ها یکی است.

مترسک در جشنواره بین المللی 
نمایش عروسکی دوم شد

غالمی-نمایش عروسکی ‘مترسک’ با نگاه به آیین 
های خراسان جنوبی رتبه دوم هفدهمین جشنواره 
بین المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک را کسب 
کرد. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی حسین 
عباس زاده کاری از گروه نمایشی مهراب بیرجند در 
هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران - مبارک 
 میان 77 اثر داخلی و خارجی رتبه دوم را کسب کرد.
عباس زاده اظهار کرد: جشنواره یاد شده یکم تا 
هفتم شهریور جاری با شرکت 17 استان از ایران 
و 6 کشور خارجی در تهران برگزار شد. وی گفت: 
دهنده  بازی  و 200  یکهزار  و  نمایشی  گروه   77
و  کردند  شرکت  بزرگ  رویداد  این  در  عروسک 

جشنوار یاد شده دو ساالنه است.

7۴ طرح آب روستایی در  دست اجراست

ایرنا- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
میلیارد  گذاری 440  با سرمایه  گفت:   74 طرح 
نژاد  صفوی  اجراست.  دست  در  استان  در  ریال 
افزود: مجموع این طرح ها در 11 شهرستان استان 
کرد:  اظهار  دارد.وی  فیزیکی  پیشرفت  درصد   74
بیشترین طرح ها با 13 مورد مربوط به شهرستان 
بیرجند است که اکنون 56 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد. وی گفت: همچنین در شهرستان بشرویه چهار 
پروژه، خوسف 6، درمیان پنج، زیرکوه 9، سرایان 5، 
سربیشه 6، طبس 7، فردوس 5، قاین 6 و نهبندان 

8 پروژه در دست اجراست.

عرضه کنندگان کاال و خدمات برچسب 
قیمت را نصب کنند

دادرس مقدم-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی گفت: براساس ماده 15 قانون نظام 
صنفی و ماده پنج قانون حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان تمامی عرضه کنندگان کاال و خدمات مکلف 
به نصب برچسب قیمت کاال یا خدمات هستند. شهرکی 
از تمامی عرضه کنندگان کاال و خدمات خواست با 
نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کاال 
یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه  
ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعالم کنند. 
وی افزود: مردم کاالهایی را خریداری کنند که قیمت 
مصرف کننده بر روی آن درج شده باشد و به هیچ 
وجه قیمت باالتر از قیمت درج شده را پرداخت نکنند.

واژگونی تریلی حامل سوخت

 - درح  مسیر  در  سوخت  حامل  تریلی  واژگوني 
برجاي  مصدوم  یک  جنوبی  خراسان  ماهیرود 
گذاشت. رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: یک 
از 24 تن هیدروکربن  تریلی حامل بیش  دستگاه 
ساعت 7:20 روز گذشته در کیلومتر 3 مسیر درح 
- ماهیرود واژگون شد.رضایی افزود: این تریلی از 
سرخس به سمت بازارچه مرزی ماهیرود در حرکت 
بود که به علت  بی توجهی به جلو ناشی از خستگی 
و خواب آلودگی راننده واژگون شد. وی گفت: راننده 

تریلی در محل سرپایی مداوا شد.

درخشش ورزشکاران  استان در مسابقات 
کشوری پهلوانی و زورخانه ای

ورزشکاران خراسان جنوبی در مسابقات کشوری 
در  درخشیدند.  خوش  ای  زورخانه  و  پهلوانی 
نارمنجی  پوریا  آزاد کشوری جام غدیر،  مسابقات 
به  کباده  رشته  در  مقدم  کاردان  امیرحسین  و 
ترتیب مقام سوم و سوم مشترک را کسب کردند. 
همچنین حسین بیدختی و محمد حسن بهدانی در 
رشته کشتی پهلوانی و کاوه کرمانی در رشته میل 
بازی مقام سوم این مسابقات را از آن خود کردند.
مسابقات آزاد مهارت های فردی و کشتی پهلوانی 
با  امید و بزرگساالن کشور  در رده سنی جوانان، 
تا 9  استان 7  از 27  کننده  شرکت 420 شرکت 

شهریور در استان البرز برگزار شد.
حوادث

اخبار  ورزشی 
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هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی 
می رساند: 

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

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

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6۰377۰7۰۰۰۰2۴111
شماره کارت بانک ملی: 
6۰37991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6۰63737۰۰۰۰۰75۴۰  

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

کاوش-همزمان با هفته دولت عملیات احداث 
1520میلیون  اعتبار  با  بومگردی  اقامتگاه   4
جمعی  حضور  با  سربیشه  شهرستان  در  ریال 
آغاز گردید. استانی و شهرستانی   از مسئوالن 
به گزارش خبرنگار آوا، هاشم اتفاقی سرپرست 
این  در  سربیشه  فرهنگی  میراث  نمایندگی 
رابطه گفت: آیین کلنگ زنی احداث 4 اقامتگاه 
حضور  با  سربیشه  شهرستان  در  بومگردی 
استانداری  عمرانی  امور  و  هماهنگی  معاون 
 ، فرهنگی  میراث  مدیرکل  جنوبی،  خراسان 
فرماندار سربیشه و جمعی از مسئوالن استانی و 

شهرستانی برگزار گردید.
بومگردی عشایری طاق  اقامتگاه  افزود:  وی 

اقامتگاه  سربیشه،  بومگردی  اقامتگاه  اسکی، 
و  چنشت  روستای  عباس  میرزا  بومگردی 
اقامتگاه بومگردی کنیف 4 طرحی بودند که 

با اعتباری بالغ بر 1520 میلیون ریال سرمایه 
برای 22  اشتغال  ایجاد  بینی  پیش  و  گذاری 
نفر به صورت مستقیم در شهرستان سربیشه 

کلنگ زنی شدند.
اتفاقی ادامه داد: از میان این طرح ها کمپ 
متراژ  با  اسکی  طاق  عشایری   گردشگری 

5 هزار مترمربع به عنوان بزرگترین اقامتگاه 
جنوبی  خراسان  استان  عشایری  بومگردی 
پایان  تا  آن  اول  فاز  امیدواریم  که  است 
پایان  برداری رسیده و در  بهره  به  سال 97 
وی:  گفته  به  گردد.  تکمیل  نیز   98 سال 
روستای   2 بودن  دارا  با  سربیشه  شهرستان 
روستای شگفت  از مجموع 7  انگیز  شگفت 
انگیز ایران و همچنین قرار گیری در حاشیه 
جاده مواصالتی شرق و جنوب شرقی کشور 
ظرفیت خوبی در بحث توسعه صنعت توریسم 
بهره  با  امیدواریم  که  دارد  گردشگری  و 
برداری از این طرح ها گام موثری در جهت 

توسعه پایدار شهرستان برداریم.

آغاز عملیات احداث 4 اقامتگاه بومگردی در سربیشه
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کاری- در دوره تخصصی جستجو و نجات در 
جاده که به مدت 54 ساعت در 7 روز با حضور 
است  برگزاری  حال  در  نجاتگران  از  نفر   20
مباحث تخصصی آموزش داده می شود. جواد 
یوسفی رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
پژوهش  و  آموزش  دانستن  با ضروری  قاین 
در جمعیت هالل احمر اظهار کرد: شعار هر 
خانواده یک امدادگر باید با آموزش هایی که از 
سوی جمعیت هالل احمر انجام می گیرد در 

جامعه نهادینه شود.

برگزاری  با  احمر  هالل  جمعیت  افزود:  وی 
دوره های تخصصی نجات در جاده، نیروهای 
متخصص را برای خدمت رسانی به مباحث 
از  هدف  وی  دهد.  می  آموزش  امدادی 
برگزاری این دوره را آموزش اصول نجات در 
سوانح جاده ای، ایمنی و مباحث کمک های 
اولیه دانست و ادامه داد: دستیابی و رهاسازی 
مصدوم، حمل مصدوم، طرح عملیاتی نجات 
با  کار  و  صحنه  مدیریت  ارزیابی  جاده،  در 
امداد  راستای  در  تجهیزات نجات در سوانح 

دوره  اهداف  دیگر  از  مصدومان  به  رسانی 
احمر  هالل  جمعیت  رئیس  است.  آموزشی 
 21 برگزاری  به  اشاره  با  قاین  شهرستان 
گفت: تاکنون  سال  ابتدای  از  آموزشی   دوره 

نفر   400 تعداد  مجموع  در  ها  دوره  این  در 
گرفتند. فرا  را  تخصصی  و  همگانی  آموزش 

یوسفی با بیان حادثه خیز بودن منطقه متذکر 
مقابله  در  الزم  آمادگی  باید  مردم  همه  شد: 
درکنار  را  طبیعی  غیر  و  طبیعی  حوادث  با 
امدادگران ونجاتگران هالل احمر داشته باشند.

برگزاری دوره تخصصی “جستجو و نجات در جاده “ در جمعیت هالل احمر قاین
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  امام علی علیه  السالم فرمودند:
اِْصبِْر َعلی َمراَرةِ الَْحقِّ َو ایّاَك اَْن تَنَْخِدَع لَِحالَوةِ الباِطِل

تلخی حق را تحمل کن، و مبادا که فریب شیرینی باطل را بخوری.
)غررالحكم، ح 24۷2(

کدام کارشناس تجويز کرده که 
ده هاميليارد دالر براي واردات 
کاالهاي لوکس اختصاص دهيد

محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی 
از  وکالت  به  من  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
بخش مهمی از ملت ایران که بار سنگین تورم و 
گرانی کمر آنها را خم کرده از شما )رئیس جمهور( 
که  بود  کرده  تجویز  کارشناس  کدام  می پرسم 
دولت جناب عالی در یکی دو سال گذشته ده ها 
میلیارد دالر ارز کشور را بدون برنامه برای واردات 
دهد. اختصاص  غیرضروری  و  لوکس  کاالهای 

فساد در حال آسيب رساندن 
به کيان نظام اقتصادی کشور است

خانه احزاب ایران بیانیه ای درباره شرایط فعلی کشور 
منتشر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: فساد 
افسار گسیخته در حال آسیب رساندن به کیان نظام 
اقتصادی کشور است؛ آسیب های اجتماعی ارکان 
جامعه را تهدید می کند؛ بر اثر ضعف مدیریت هر 
روز اخباری از اختالس و ارتشاء به گوش مان می 
رسد؛ بدون شک با نبود احزاب قانونی شناسنامه دار 
و مطبوعات متعهد، فساد در کشور تشدید خواهد شد.

برخی وزرا در امور مجلس 
و کميسيون ها دخالت آشکار دارند

نمایندگانی  گفت:  ایذه  نماینده  خادمی،  هدایت ا... 
را  به مجلس رسیده اند، خود  با حمایت دولت  که 
ابزارهای  به  مدیون دولتمردان می دانند و توجهی 
استیضاح  و  سوال  خواستار  و  ندارند  خود  نظارتی 
نظارتی  بعد  نمایندگان  این  نمی شوند.  آنان  از 
مجلس را کاهش داده اند و همچنین یکی دیگر از 
اتفاقات ناگوار آن است که برخی از وزرا به حدی 
برای خود حق قائل شده اند که در امور مجلس و 
کمیسیون ها به طور آشکار دخالت می کنند و خواستار 
هستند. کاست  و  کم  بی  شان  مطالبات  اجرای 

برخی به خاطر منافع شخصی 
به جريان اصالحات وصل هستند

سیاستگذاری  عالی  شورای  عضو  صوفی،  علی 
اصالح طلبان درباره وجود شبه اصالح طلبان گفت: 
طبعا نمی توان تضمین کرد که در یک جریان سیاسی 
فراگیر و گسترده همه اعضا یک دست، مخلص، 
خالص و برجسته باشند و طبیعتا نسبت هر یک از 
بسا  چه  دارد.  درجه ای  جریان  این  با  اصالح طلبان 
کسانی به خاطر منافع شخصی به جریان اصالحات 
منافع  که  اشخاصی  وجود  طبعا  و  هستند  وصل 
شخصی را به خرد جمعی ترجیح می دهند، می تواند 
باعث بروز خساراتی برای اردوگاه اصالح طلبان باشد.

روسيه از طرف ايران با آمريکا 
مذاکره  نمی کند

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه گفت: روسیه 
از سوی ایران با آمریکا مذاکره نمی کند و نکرده 
خودش  کند  مذاکره  بخواهد  زمانی  اگر  ایران  و 
سیاست  آمریکا  که  معتقدیم  دارد.  مذاکره  توانایی 
خطرناکی  بسیار  های  سیاست  منطقه  در  هایش 
بوده و در واقع نحوه رفتار آمریکا در مورد برجام هر 
گونه اعتمادی را به دولت کنونی آمریکا از بین برده 
است، لذا آنچه دولت آمریکا انجام می دهد بیش از 
هر چیز ایجاد فضای سیاسی و جنگ روانی است.

بحث  عدم کفايت روحانی بعد  جلسه 
هيئت  دولت  با رهبری منتفی شد

محمد نعیمی پور، فعال سیاسی در خصوص اینکه 
برخی ضعف ها و مشکالت فعلی دولت را منتسب 
به جریان اصالحات و اصالح طلبی می دانند، گفت: 
دولت در معرض فشارهای بسیاری است، برخی بحث 
عدم کفایت روحانی را مطرح کردند که بعد از جلسه 
هیئت دولت با رهبری این مقوله منتفی شد و روحانی 
در حال حاضر با جدیت پیگیر مسائل کشور است.

اعضای فراکسيون اميد 
در حال ريزش است

مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  بهادری،  هادی 
حال  در  امید  فراکسیون  گفت:  اسالمی  شورای 
حضرتی  استعفای  است؛  اعضایش  دادن  دست  از 
نمونه بارز این موضوع بود. علت این موضوع، عدم 
اعضای  برخی  است.  حرف ها  برخی  شدن  شنیده 
فراکسیون  و  نمی شوند  دیده  و  شنیده  فراکسیون 
تنها با محوریت چند اثر محدود می چرخد؛ همین 
موضوع موجب کدورت حضرتی و استعفای وی شد.

مسئوليت ناکارآمدی ها متوجه 
رئيس جمهور است

محمدرضا تابش نماینده اردکان در مجلس شورای 
و  سوء تدبیری ها  مسئولیت  طبیعتا  گفت:  اسالمی 
جمهور  رئیس  متوجه  اول  وهله  در  ناکارآمدی ها 
کند  رصد  را  شرایط  ایشان  می رود  انتظار  است. 
و اگر خالء و ضعفی است آن را برطرف کند. اگر 
دهد. انجام  را  کار  این  شود،  جابه جایی  باید  هم 

طيفي در دولت سرگرم جلسات محفلي شدند

جالل میرزایی، عضو فراکسیون امید گفت: رئیس 
اولویت   ناکارآمد،  مدیران  عزل  زمینه  در  جمهور 
گذاری برخی نیازها متوجه شرایط نیست و نمی دانم 
که  طیفی  و  مرکز  کجاست.  در  آن  ضعف  نقطه 
را  داده ها  نمی توانند  هستند،  تصمیم گیر  دولت  در 
دریافت کنند و گویا سرگرم جلسات محفلی خود شده و ارتباط شان با جامعه 
محدود شده است. نارضایتی  هم نسبت به دولت افزایش پیدا کرده است.

فکر نمي کنم روحاني اهل بازي افشاگري باشد 

گفت:  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  محبیان،  امیر 
روحانی یا هر کس دیگری که سخنانی برای افشا 
جرم  سکوت  است،  شده  انجام  تخلف  اگر  دارند 
است، نه لطف و اگر مسائل حاشیه ای و شخصی 
است، افشای مسائل شخصی ربطی به ما ندارد. 
بنابراین به گمان من نباید اجازه داد هیچکس از فضای بلوف افشاگری 

بهره ببرد. فکر هم نمی کنم روحانی اهل بازی افشاگری باشد.

در  مجلس  رئیس  الریجانی،  علی 
هسته ای  توافق  نقض  به  سخنانی 
از سوی آمریکا اشاره کرد و گفت: 
در حال گفتگو با اروپایی ها در زمینه 

گفت وگوهای  اما  هستیم  توافق 
خوبی  دورنمای  اروپایی ها  کالن 
نمی دهد، در عمل مشخص  نشان 
نیست که چقدر موفق باشند و در 
اینکه بتوانند از نظر سیاسی برای حل 

موضوع موفق عمل کنند، نیز تردید 
وجود دارد. وی با بیان اینکه شرایط 
دشمن  با  کالسیک  مصاف  امروز، 
نیست و پیچیدگی هایی دارد که همه 

ابعاد آن را باید فهم کرد، افزود: ایران 
حرف بلند پروازانه ای برای استفاده از 
تجهیزات و تکنولوژی ها به خصوص 
در موضوع هسته ای نمی زند که قابل 
فهم نباشد. رئیس قوه مقننه هدف 

را کاهش  توافق هسته ای  از  ایران 
فشار به روی مردم و نیز حفظ دانش 
کرد:  تصریح  و  دانست  هسته ای 
آمریکا  خروج  از  پس  می توانستیم 
اما  شویم  خارج  هسته ای  توافق  از 
رهبران اروپایی ها از ما خواستند که 
در این توافق بمانیم اما در تصمیم 
گیری های آنها تردید وجود داشت. 
برای  را  دوره ای  که  پذیرفت  ایران 
ادامه توافق هسته ای با اروپایی ها قرار 
دهد تا ببینیم که آنها توانایی سیاسی 
برای حل موضوع را دارند یا خیر که 
اضافه  الریجانی  بود.  عقالیی  این 
کرد: در این روش جمهوری اسالمی 
اروپایی ها  با  مذاکره  برای  ایران 
اختالف نظر هایی وجود دارد و درباره 
این زمان هم که برای اروپایی ها قائل 
شدیم حرف و حدیث هایی بود. اما در 
نهایت این مهلت را به اروپایی ها دادیم.

مي توانستيم پس از خروج آمريکا از توافق هسته اي خارج شويم 
اما رهبران اروپايي از ما خواستند که در اين توافق بمانيم

محسن صفرپور، رئیس جبهه اعتدال 
گرایان با اشاره به سنگربندی حزب 
و  کارگزاران  و  توسعه  و  اعتدال 
سازندگی علیه یکدیگر گفت: گویا 
و  است  شدن  تکرار  حال  در  تاریخ 
ریاست  انتخابات  از  دوره  هر  در  ما 
جمهوری و در دور دوم آن شاهد این 
هستیم که روسای جمهور به گونه ای 
فارغ از شعارها و تعهداتی که به مردم 
و طرفداران خود داده اند نظام انتخاباتی 
را دچار سرخوردگی و طرفداران خود 
را دچار ناامیدی و پشیمانی می کنند. 
وی افزود: روحانی اخیراً به احزاب و 
توصیه کرده  که  گروه های سیاسی 
مدتی به مرخصی بروند مثل اینکه 
ایشان خواستگاه خویش را فراموش 
کرده و تمام روسای جمهور که به 
و  احزاب  فعالیت  و  حضور  واسطه 
گروه های سیاسی که پشتیبان و حامی 

ایشان و شعارهایشان بودند و اکنون 
نیز باید ناظر بر رفتار و عملکرد ایشان 
باشند چنین بی احترامی را داشته اند. 
متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  صفرپور 

کارگزاران  حزب  که  انحصاری 
برای هاشمی، حزب مشارکت برای 
خاتمی و فضای بسته ای که به این 
دلیل ایجاد شد و موجب سرخوردگی 
مردم از رفتار این دولت ها شد این بار  

رفتار انحصاری حزب اعتدال و توسعه 
نیز سبب شده که رئیس جمهور از 
مراجع حقوقی، سیاسی و تشکل های 
حامی خود به دور بماند. وی تاکید 

کرد: باید به اطرافیان رئیس جمهور 
دست مریزاد گفت، واقعاً این یک هنر 
است که ظرف مدت کمتر از ۶ ماه 
محبوبیت ۲۴ میلیونی رئیس جمهور 
از ۴0 درصد تقلیل داد. را به کمتر 

اطرافيان رئيس جمهور ظرف 6 ماه محبوبيت وی را 
به زير 40 درصد کاهش داده اند

دولت تلنگري خورد که وظايفش را بهتر انجام دهد  

محسن حیدری، عضو مجلس خبرگان درباره حضور 
روحانی در مجلس گفت: خیلی شفاف و روشن سواالت 
نمایندگان مطرح شد و رئیس جمهور هم با متانت و 
ادب به سواالت پاسخ داد، هر چند بسیاری از پاسخ ها 
نتوانست نمایندگان را قانع کند. در مجموع اتفاق خوبی 
افتاد و اثراتش این است که دولت تلنگری می خورد که وظایفش را بهتر انجام 
دهد و مجلس هم این حق را دارد موضوعات را به قوه قضائیه ارجاع دهد.

جشن عید غدیر کانون جوانان هالل احمر - بیرجندپیوند آسمانی 9۴ زوج طلبه در بیرجندافتتاحیه نمایشگاه عروسک های دست ساخته انیمیشن * عکس: جواد رضایی

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع 

درب های ساختمانی 
)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32462090 - 09153614899

تحويـل بـه روز

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(09303102285 - 32454577 - 056
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 خيريه هيئت ابوالفضلی

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی موسسه خانه مطبوعات خراسان جنوبی 
)نوبت دوم( به شماره ثبت 85 و شناسه ملی 14003081784 

کننده  شرکت  اعضای  نرسیدن  نصاب  حد  به  توجه  با   97/5/17 تاریخ  به  قبلی  نامه  دعوت  پیرو 
برگزار   97 ماه  شهریور   6 که  جنوبی  خراسان  مطبوعات  خانه  اول(  )نوبت  عادی  عمومی  مجمع  در 
در  شود  می  دعوت  جنوبی  خراسان  استان  مطبوعات  خانه  اصلی  محترم  اعضای  از  بدینوسیله  شد، 
تا 12  ساعت 10  از  شهریور 1397  چهارشنبه 21  روز  که  موسسه  این  سالیانه  عادی  عمومی   مجمع 
به صورت الکترونیک از طریق سایت خانه مطبوعات به آدرس khanehmatbooat.ir و همزمان با دیگر 

استان ها برگزار می شود، شرکت فرمایند. 
دستور جلسه:  گزارش هیئت مدیره و بازرسان - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های 
مالی هیئت مدیره و بازرسان - انتخاب بازرسان برای مدت یک سال - مواردی که طبق اساسنامه در وظایف 
و اختیارات مجمع عمومی است. ثبت آرای اعضا نیز از طریق سایت مذکور در تاریخ یاد شده و با استفاده از نام 
کاربری و رمز عبور قابل انجام است. اعضای محترم همچنین می توانند اطالعات دیگر مربوط اعم از نحوه 
برگزاری، زمان انصراف از نامزدی،اسامی کاندیداهای بازرسی و ... را در سایت خانه مطبوعات به نشانی 

ذکر شده، دنبال فرمایند. 
هيئت مديره خانه مطبوعات خراسان جنوبی- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده موسسه خانه مطبوعات خراسان جنوبی 
)نوبت دوم( به شماره ثبت 85 و شناسه ملی 14003081784 

پیرو دعوت نامه قبلی به تاریخ 97/5/17 با توجه به حد نصاب  نرسیدن اعضای شرکت کننده در مجمع 
عمومی فوق العاده )نوبت اول( خانه مطبوعات خراسان جنوبی که 4 شهریور ماه 97 برگزار شد، بدینوسیله 
 از اعضای محترم اصلی دعوت می شود در مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( این موسسه که روز 
 سه شنبه 20 شهریور 1397 از ساعت 10 تا 12 به صورت الکترونیک از طریق سایت خانه مطبوعات 
به آدرس khanehmatbooat.ir و همزمان با دیگر استان ها برگزار می شود، شرکت فرمایند. 

دستور جلسه : 
اصالح اساسنامه خانه مطبوعات خراسان جنوبی

بر این اساس، اعضای محترم اصلی خانه مطبوعات استان برای ثبت آرای خود از طریق سایت 
مذکور در تاریخ یاد شده و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود اقدام فرمایند.

اعضای محترم می توانند اطالعات دیگر مربوط به مجمع را در سایت خانه مطبوعات به نشانی 
 ذکر شده، دنبال فرمایند.

هيئت مديره خانه مطبوعات خراسان جنوبی- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی


