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استان؛تشنه رویکردهای
 قاطع و بی تعارف!

راهکار های  از  بانک  در  سپرده گذاری 
استان  خاص  وضع  زندگی،  سختی 
خراسان جنوبی و مشکالتی که گاه 
به معضل یا مسائل الینحل این سال 
های استان تبدیل شده اند، از طرفی 
نیازمند صبوری های ایثارگرانه ی مردم 
و از طرف دیگر نیازمند دست توانمندی 
است که با استفاده از ابزار قانون، به 
فرصت هایی باورپذیر تبدیلشان کند. 
تکیه بر طیفی از مسئوالن و امید بستن 
به آنها با این نگاه که با روندی الک 
پشتی و با رویکردهای دیپلماتیک همراه 
با ناز و کرشمه و با ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4223

5بیشترین آمار جذب فرزندان شهدا در سازمان جهاد کشاورزی5اتباع غیرمجاز در گمرک ماهیرود شناسایی شدند 5مدیر کل راه و شهرسازی بازنشسته نیست

حداقل های یک زندگی بخور و نمیر
در مرکز استان خراسان جنوبی   

روزی که گذشت روزنامه های ابرار اقتصادی و جهان صنعت تیترهای محوری خود را به کاهش توان خرید سبد غذایی 
خانوارها  اختصاص دادند. ابرار اقتصادی از فاصله 3.5 میلیون تومانی دستمزد تا معیشت و افزایش تورم 100 درصدی 
بر سر سفره های مردم خبر داد و جهان صنعت نیز نوشت :” افزیش 87 درصدی هزینه های خانوار ایرانی در یک سال 

گذشته و پیشروی  فقر ادامه دارد”. براساس این دو رسانه تخصصی حوزه اقتصاد  اگر... )ادامه در صفحه 5(

 

فعال  استیضاحی در 
مجلس مطرح نیست

صفحه 6

صفحه 6

جنس تهدید امروز
 نظامي نیست 

صفحه 6

اگر تالش های ظریف نبود 
شاهد موفقیت تحریم ها بودیم

دغدغه غرب دیگر تحریم 
سیم خاردار نیست

صفحه 6

رتبه دوم تخلفات 
سرعت  درکشور

خراسان جنوبی کسب کرد!

ری
صا

س:  ان
عک صدور پروانه ساخت اراضی موسوی توسط شهرداری بیرجند                       صفحه 5

صفحه 5

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/09/06 می باشد.

شماره فراخوانتاریخ بازگشاییمهلت ارائه پیشنهادزمان خرید اسنادرشته کاری  و رتبه مورد نیازنام پروژهردیف

اجرای کامل عملیات ابنیه ،تأسیسات مکانیکی و برقی تا سطح 1
بهره برداری با زیربنای 1390.6 مترمربع مطابق با شرح عملیات 

پیوست و ساختار شکست ارائه شده پیوست 2 پیمان

حداقل رتبه پنج )5( ابنیه یا 
پایه 2 شخص حقیقی از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور

97/09/06 لغایت 
ساعت 19 

مورخ 97/09/07

ساعت 8 صبح 
روز یکشنبه

 مورخ 97/09/18

ساعت 9/30 صبح 
روز یکشنبه 

مورخ 97/09/18

200970165000019

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های  الف :
خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مفتح 27 - استادیوم آزادی - اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی تلفن: 05632403571  

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبیاطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934                                          

فراخـوان مناقصـه عمومــی یـک مرحلـه ای

به مناسبت اولین سالگرد
 درگذشت شادروان 

کربالیی اسد ا... کرامتی نژاد
 جلسه یادبودی روز پنجشنبه 97/9/8 از ساعت 2 الی 

3 بعدازظهر در محل مسجد امام جعفر صادق )ع(
 )واقع درفلکه اول سجادشهر( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های کرامتی نژاد و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان

 مهندس علی اصغر )مهدی( قلی زاده 
جلسه یادبودی روز پنجشنبه 97/9/8 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر 

در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: قلی زاده ،  میری و سایر بستگان

جنـاب آقـاي مهنـدس حسن   رمضـاني
 مدیر کل محترم میراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري خراسان جنوبي

جنـاب آقـاي مهنـدس حمید حالج مقـدم 
مدیر کل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان جنوبی

سرکار خانم  مهنـدس اکرم کـرم پور
 کارشناس مسئول محترم اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

شهرستان بیرجند
 از زحمات بي شائبه شما عزیزان در حمایت از تولیدات و دست سازه هاي هنرمندان استان و ایران و نیز 
کمك به اعتالي هنر با کیفیت ایراني صمیمانه کمال تشکر را دارم و از خداوند یکتا سالمتي و موفقیت 

روزافزون تان را خواستارم.

نفیسه آیتي- گالري سالم

اداره کل گمرکات خراسان جنوبی در نظر دارد: به استناد مجوز شماره 970026 مورخ 1397/04/30 
کمیسیون ماده 2 استان،  یك دستگاه خودروی قابل شماره گذاری با مشخصات زیر را از طریق 
مزایده عمومی و از طریق سامانه تدارکات به آدرس: www.setadiran.ir  به شماره فراخوان 

100970016700001 و با شرایط اعالم شده در اسناد مزایده به فروش برساند.

رنگمدلنوع خودروردیف

نقره ای متالیک1386پژو ۴05 دوگانه سوز1
1- زمان و نحوه بازدید متقاضیان خودرو:  متقاضیان می توانند جهت بازدید خودرو از تاریخ 
1397/9/7 لغایت 1397/9/15 از ساعت ۸/30 الی 13/30 به آدرس بیرجند- ابتدای خیابان آیت ا... 

غفاری - اداره کل گمرکات خراسان جنوبی مراجعه نمایند.
2- محل دریافت اسناد مزایده: صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: 

www.setadiran.ir می باشد.
3- مهلت ارائه پیشنهادها:  از تاریخ 1397/9/7 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1397/9/1۸ 
و بازگشایی پاکت ها راس ساعت 10 صبح  روز دوشنبه 1397/9/19 در محل اداره کل گمرکات 

خراسان جنوبی می باشد.
ضمنا:  کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و به پیشنهادات ارسالی خارج از سامانه،  

ترتیب اثر داده نخواهد شد.  شرکت کارکنان دولت در مزایده بالمانع می باشد.

آگهـی مزایـده عمـومی خـودروی سـواری

 حاج محمد ابراهیم آرگینی 
)فرهنگی بازنشسته و پیشکسوت ورزش استان(

شرکت نمودند به اطالع می رساند:
 مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده 

روز پنجشنبه 97/9/8 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر 
در محل هیئت محترم حسینی 

)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های : آرگینی ، قندریزان و سایر بستگان

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین شادروان

خانـدان محتـرم پناهنـده
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همکارمان

شـادروان مهـدی پناهنـده
 را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده،

 برای شما و بازماندگان محترم صبر و شکیبایی از خداوند متعال 
خواستاریم. ما را در غم خود شریك بدانید.

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

نجمه خدمتی  قهرمان تیراندازی
 در گفتگو با آوا عنوان کرد : 

برخی مسئوالن 
 قول بی عمل ندهند

صفحه 3

گفتگوی آوا با فاطمه بصیرت  : 

روایت روزگار
 “سیاه و سفید” شاعر 

جوان  بیرجندی
صفحه 3
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جدیدترین قیمت سکه و طال در بازار  

 قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار ۳ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان اعالم شد. در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
 ۳ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳ میلیون و 7۰۰ هزار تومان معامله می شود. هر گرم طالی 
۱8عیار هم ۳54 هزار و 4۰۰ تومان ارزش گذاری شده است.

افزایش تعرفه مشترکان 
پر مصرف عقب افتاد

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو، گفت : 
علیرغم این که قرار بود اول آذر تعرفه مشترکان پر 
مصرف در دو حوزه آب و برق افزایش پیدا کند، اما 
هم چنان این مساله در هیئت دولت منتظر تصویب 
است. بختیار، با بیان این که هنوز مراحل پیگیری 
این پیشنهاد در دولت سپری می شود، اظهار کرد: 
وزارت نیرو قصد داشت این مساله هر چه  سریع تر 
راه های  از  یکی  معتقدیم  ما  که  چرا  بیفتد،  اتفاق 
کنترل مصرف مشترکان همین مساله است. وی 
گفت: به محض تصمیم این طرح در هیئت دولت 
می تواند  و  شد  خواهد  رسانی  اطالع  موضوع  این 
تاثیرات زیادی در میزان مصرف مشترکان داشته باشد.

هیچ کدام از تخلفات، مربوط به
 تولیدکنندگان لوازم خانگی نیست

سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: 
تعزیرات حکومتی  سازمان  در  ثبت شده  تخلفات 
هیچ کدام به مربوط به تولیدکنندگان لوازم خانگی 
کاهش  به  توجه  با  اکنون  گفت:  غزنوی  نیست. 
قدرت خرید مردم بازار لوازم خانگی در رکود است 
اما قیمت این لوازم نیز مناسب نیست. کاهش توزیع 
از طرف تولیدکنندگان به دلیل کاهش 4۰ درصدی 

تولید در مقایسه با سال گذشته است.

توصیه جدی به خریداران
 طال و سکه

رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر درباره خرید 
و فروش آنالین طال و جواهر گفت: در فضای مجازی 
هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای داد و ستد 
طال و جواهر و سکه داده نشده است. کشتی آرای 
افزود: مجوزها بر اساس نماد الکترونیک است که از 
سوی وزارت صمت باید گرفته شود، بنابراین مردم با 
توجه به حساسیت و کنترل های موجود روی طال 
بهتر است در چنین فضاهایی برای خرید و فروش 
 طال وارد نشوند. حتی اگر می خواهند در این فضا 
داد و ستد انجام دهند موارد کنترلی را رعایت کنند. 
توصیه می کنم فعال به صورت سنتی خرید طال و 
مصنوعات را انجام دهند زیرا در آینده بسیار نزدیک قرار 
است اقداماتی انجام شود تا با برنامه ریزی های دقیق 
بتوان در فضای مجازی چنین داد و ستدی را انجام داد. 

محدودیت جدید برای 
تراکنش های بانکی

پس از محدود شدن خرید از طریق کارت خوان ها 
به 5۰ میلیون تومان در روز برای هر کارت بانکی، 
برخی خبرها حاکی از این است که در روزهای آینده 
بانک مرکزی طرحی را پیاده  سازی خواهد کرد که 
روزانه  می تواند  فقط  ملی  هر شماره  آن  براساس 
5۰ میلیون تومان خرید از طریق کارت خوان های 
فروشگاهی داشته باشد. بدین ترتیب حلقه محاصره 

دالالن ارزی تنگ تر خواهد شد.

سرمقاله

استان؛ تشنه رویکردهای 
قاطع و بی تعارف!

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و از طرف دیگر نیازمند 

دست توانمندی است که با استفاده از ابزار قانون، 
به فرصت هایی باورپذیر تبدیل شان کند. تکیه بر 
طیفی از مسئوالن و امید بستن به آنها با این نگاه که  
با روندی الک پشتی و با رویکردهای دیپلماتیک 
همراه با ناز و کرشمه و با تأسی به مثل »آهسته برو 
آهسته بیا که گربه شاخت نزنه« این شرایط حساس 
کشور را درک کنند و کوه مشکالت استان را جابجا 
باد است و پشت وصل  بر  به واقع تکیه  نمایند،  
کردن به  کاه. این عرصه، مردان مردی می خواهد 
بی  عمل  میدان  در  که  صفت  پهلوان  دستانی  و 
رودربایستی و بدون ترس و تعارف، گردن اژدهای 
مشکالت را بگیرند و خفه اش کنند!  به شدت اعتقاد 
دارم به این اژدهای هفت سر، همان طیف بی عمل 
از مدیران و مسئوالن استان پر و بال و اندام داده اند 
و همین است که این دیو بدخوی،  هر از چند گاهی 
به خود اجازه می دهند نهیب آتشینش را به روح و 
روان مردم روانه کنند. چون همان اژدهای هفت سر، 
به خفه کردن این طیف از مدیران راضی نیستم، اما 
به تلنگر زدنی و نیشتر نشاندنی و سوزنی بر  جانشان 
فروکردنی برای از خواب غفلت بیدار شدنشان؛ چرا! 
این روزها و هفته ها و ماهها که گاهی در رسانه 
ها می خوانم یا علی القاعده آن بخشی را که نمی 
باید رسانه ای شود، از گوشه و کنار می شنوم که 
دادستان محترم مرکز استان که به نوعی دادستان 
یا  دعوت  با  شوند  می  محسوب  هم  استان  کل 
احضار برخی از مسئوالن متولی امور مردم از آنها 
برای کم کاری هایشان  سؤال و در برخی موارد 
از بی تفاوتی ها و تعلل ها و معطل کردن هایشان 
بازخواست می کنند، به نمایندگی از مردم، دلم آرام 
و قلبم روشن می شود  که خدا را شکر، هنوز ید 
بیضای غیرتی و عصای موسای همتی هست که 
در این وانفسای مشکالت، داد دل مردم بستاند و 
مرهمی بر زخم های کم و بیششان بگذارد. اهمیت 
چنین اقداماتی در این روزگار به حدیست که قطعًا 
همه مردم می باید از آن حمایت کنند، رسانه ها بر 
آن صحه بگذارند و مدیران استان چه بخواهند یا 
نخواهند، از آن تمکین کنند. متأسفانه گرفتار شدن 
برخی از مسئوالن در گرداب تنبلی های مدیریتی و 
به دام افتادنشان در قالب فراموشی های حاصل 
یادشان  از  را  درد  فقط  نه  میز و صندلی،  از غرور 
برده، که دردمند را هم از چشمشان شان انداخته 
است. اقدامات دستگاه قضایی و شخص دادستان 
ایشان  دلسوزانه  و  منطقی  ورودهای  که  محترم 
جای بسی تشکر دارد، شاید در وضع فعلی استاِن 
بی استاندار و استاندارِی بی معاون سیاسی امنیتی 
اجتماعی و بعضی مدیران قهر کرده و از استان و 
استانداری رفته، مهم ترین و مؤثرترین مؤلفه ای 
باشد که سکان کشتی خراسان جنوبی را در تالطم 
با نگاهی  دریای مشکالت متعددش حفظ کند و 
توسعه محور و مردم محور و با رویکردی همسو 
با حل مشکالت مردم،  آن را در مسیر توسعه برای 
لنگر انداختن در ساحل آرامش پیشرفت، کمک کند. 
سال هاست خراسان جنوبی نه فقط نیازمند چنین 
رویکردهاییست، بلکه تشنه آن است. این رویکردها 
عالوه بر حمایت، نیازمند تقویت و البته تعمیم از 
سوی دادستان محترم به سایر مشکالت استان و 
دیگر مدیران بی تفاوت هم هست، رویکردی بدون 
اغماض، شجاعانه، حق مدارانه و بی تعارف که به 
طور حتم ما به عنوان رسانه ها و شما به عنوان 
کرد. خواهیم  حمایت  آن  از  استان  دلسوز  مردم 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰4۹4۳8۳۱ ارسال فرمایید(

اطالعیه جدید شرکت نفت 
درباره کارت سوخت

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم 
کرد: به منظور رفاه حال هموطنان عزیز و تسریع در 
ثبت نام مالکان خودرو و موتورسیکلت برای صدور 
طریق  از  نام  ثبت   امکان  المثنی،  سوخت  کارت 
تمامی گوشی های تلفن همراه )اعم از هوشمند و 
دستوری  کد  گیری  شماره  از  استفاده  با  معمولی( 
#4* )ستاره 4 مربع( نیز فراهم شده است. مالکان 
خودرو و موتورسیکلت برای استفاده از این سرویس 
اساس  بر  زمان بندی  برنامه  برابر  ثبت نام می توانند 
آخرین رقم شماره تلفن همراه مالکان از صبح )7 
آذر( تا پایان مهلت ثبت نام، با شماره گیری این کد 
دستوری و ثبت اطالعات مورد نیاز، نسبت به ثبت 
نمایند. اقدام  المثنی  سوخت  کارت  درخواست  نام 

نظر وزیر درباره علت افزایش 
اجاره مسکن

اسالمی، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسائل 
اقتصادی در فرآیند قیمت گذاری در حوزه مسکن 
تأثیرگذار است، گفت: در تعیین نرخ اجاره بهای مسکن 
انجمن های صنفی و تشکل ها مدیریت درستی ندارند.

علیرغم اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر موافقت رئیس جمهور با 
پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان برای سال جاری؛ نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
خیال همه را راحت کرد و گفت:  امسال هیچ افزایش حقوقی نخواهیم داشت. افزایش حقوق 
کارمندان موضوعی فراگیر بوده و زمزمه آن در ماه های اخیر نیز از سوی مسئوالن مطرح شده 
بود. در همین راستا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور 
عنوان کرده بود ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارائه 
کردیم. وی گفته بود:  امیدواریم در اسرع وقت تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را 
که در تبصره ۳ ماده 2۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت های دستگاه های مختلف 
در مشاغل مشابه برعهده دارد، محقق شود. عالوه بر تالش برای بهبود معیشت کارمندان از 
طریق پیشنهاد افزایش حقوق، مسئوالن طرحی برای حمایت از خانوارهای کم درآمد و ضعیف 

در قالب بسته حمایتی مطرح کرده بودند که وارد فاز اجرایی شده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران به سازمان خصوصی سازی پیشنهاد کرد قبل 
از واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی، نظر کارگران را بشنود و اهلیت و صالحیت مدیرانی که 
این بنگاه ها را خریداری می کنند، بسنجد. ابوی، با بیان این که شرایط کار کارگران با خصوصی 
سازی باید بهبود یابد، افزود: متاسفانه در سال های گذشته خصوصی سازی بنگاه ها به داستان از 
چاله به چاه افتادن کارگران تبدیل شده و دودش به چشم نیروهای کار آن ها رفته است. وی با 
بیان این که خصولتی کردن شرکت ها هیچ سود و نتیجه ای ندارد، گفت: در برخی وزارتخانه ها 
مجموعه هایی مثل وزارت نیرو و سازمان آب بودند که مدیران دولتی اداره آن ها را به دست 
گرفتند و خصولتی شدند، در حالی که باید به بخش خصوصی قوی و غیردولتی واگذار می شدند. 
ابوی با اشاره به معایب واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی اظهار کرد: قبل از آن که به 
معایب واگذاری ها بپردازیم باید بدانیم که فلسفه خصوصی سازی چیست و از خصوصی سازی 

و واگذاری بنگاه ها چه هدفی را دنبال می کنیم.

دود خصوصی سازی در چشم کارگرانکارمندان امسال منتظر افزایش حقوق نباشند

قصه، قصه یک زن است، شیرزنی از دیار خراسان جنوبی 
و روستای خراشاد، شیرزنی که به محض ورود به وطنش 
شاهد مشکل گریبان گیر کم آبی و مهاجرت مردم از روستاها 
می شود، شیرزنی که توانست صدای به هم خوردن چوب ها 
و چرخ های ریسندگی را به صدا درآورد. به گزارش فارس، 
»ُتوبافی« یا پارچه بافی یکی از هنرهای اصیل و قدیمی 
خراسان جنوبی است که تا چند وقت پیش در حال منسوخ 
شدن و گرد فراموشی بر دست بافته های بومی نشسته بود. 
اما سرنوشت این هنر منسوخ شدن در گذر زمان نبود، چراکه 
»فاطمه ذاکریان« زنی بود که با همت مردانه خود توانست 
جانی تازه به این هنر در حال فراموشی داده و سودای جهانی 
شدن را در سر آن بپروراند. شیرزنی که در سال های اولیه 
زندگی اش به دلیل شغل همسر در سیستان و بلوچستان 
زندگی کرده و حاال بعد از انتقال همسرش به بیرجند در 
دیارش سکونت می یابد. شیرزنی که آستین همت را باال زده 
و برای نگه داشت جمعیت دست به دامان هنر ۳۰۰ ساله 

روستایش یعنی »توبافی« می شود.
مسئولیتی سخت، اراده ای پوالدین

فاطمه ذاکریان می گوید: شرکت تعاونی روستای خراشاد 
و  قوس ها  و  کش  از  پس  و  تأسیس   ۱۳82 سال  را 
مشکالت متعدد بعد از گذشت یک سال یعنی سال 8۳ 
کار را به دست گرفتم. وی با یادآوری اینکه زمانی که 
مدیریت شرکت تعاونی را به دست گرفتم این مسئولیت 
اضافه  نمی دانستم،  کار  از  چیزی  و  بوده  سخت  برایم 
می کند: بدهی 4 میلیونی شرکت نیز بر مشکالت افزود، 
تا جایی پیش رفتم که تصمیم به انصراف از ادامه راه 
تلنگری در من شد  باعث  اما صحبت های پدر  گرفتم، 
چرا که خشکسالی امان مردم روستا را بریده و زندگی 
مردم را مختل کرده بود و به دنبال راهی برای نجات 

از این وضعیت بودم. 
گفتند به جایی نمی رسی!

در قدم اول که ایده ای به ذهنش نمی رسد برای سرپا 
نگه داشتن شرکت تعاونی با خرید پارچه های قرضی به 
دوخت و دوز چادر و شلوار می پردازد تا بتواند از این راه 
بخشی از بدهی شرکت تعاونی را تأمین کند، اما این کار 
به کارهای  باقی نگذاشته و نمی تواند  او  برای  فرصتی 
شرکت تعاونی رسیدگی کند و به همین جهت کار را به 

شخص دیگری می سپرد. ذاکریان با بیان اینکه تقاضای 
یکی از زنان برای تهیه حوله های سنتی سبب شد به این 
نکته پی ببرم که هنوز این هنر سنتی بین مردم حائز اهمیت 
است، ادامه می دهد: پیشنهاد احیای هنر پارچه بافی را مطرح 
کردم و در همان لحظه اول با تمسخر و خنده اهالی روبرو 
شدم، چرا که  بسیاری از این افراد عقیده داشتند با وجود 
نمی توانم شرکتی  در کشور،  نساجی  بزرگ  کارخانه های 
ورشکسته را به جایی برسانم و از دیدگاه آن ها حوله بافی 
رونق چندانی نداشت. وی بیان می کند: کار خود را با 2 
دستگاه توبافی آن هم به صورت زیرزمینی آغاز کردم، زیرا 
قبل از آغاز کار با تمسخر مردم روستا مواجه شدم، استقبال 
اهالی روستا بسیار اندک بود، افرادی که حاضر به همکاری 
شدند یک شرط برایم گذاشته و خواستار مخفی کردن بودند.
تمام دست بافته ها روز سوم نمایشگاه تمام شد

این بانوی بیرجندی حضور در نمایشگاه تهران را فرصت 
مناسبی برای ارائه دست بافته های زیرزمینی بانوان خراشاد 
دانست و بیان می کند: بعد از گذشت چند ماه از راه اندازی 
شرکت تعاونی زنان خراشاد در نمایشگاهی که در مصلی 
از  استقبال شهروندان  و  یافتم  برگزار شد، حضور  تهران 
بافته های بانوان به قدری زیاد بود که روز سوم نمایشگاه 
دیگر کاالیی برای فروش نداشتم. وی ادامه می دهد: زمان 
حضور در روستا تمام درآمد حاصل از فروش حوله ها را بین 
بافندگان تقسیم کردم و این امر سبب ایجاد انگیزه بین زنان 
روستا شد، چرا که بیشتر اهالی روستا به دلیل خشکسالی های 
چندین ساله به دنبال راهی برای گذران زندگی بودند. به گفته 
وی در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ نفر عضو زیر نظر شرکت 
تعاونی روستایی زنان خراشاد مشغول فعالیت در این حرفه 
هستند که درآمد ماهانه هر کدام از این بانوان باالی 5۰۰ 
هزار تومان است و این هنر توانست اقتصاد خانواده ها را تأمین 
و گوشه ای از زخم چندین ساله خشکسالی را جبران کند.

درخواستی از مسئوالن
در  را  و خارجی  داخلی  نمایشگاه های  در  ذاکریان حضور 
می گوید:  و  می داند  ثمربخش  بسیار  محصوالت   فروش 
هر چه توسط هنرمندان تولید شود بازار فروش دارد ،چرا 
که بیشتر بازار فروش محصوالت توسط نمایشگاه ها تأمین 
می شود. خانم ذاکریان همچنین از مسئوالن نیز درخواستی 
داشت و گفت: ادارات و ارگان های دولتی می توانند در کنار 

سمینارها و همایش هایی که برگزار می کنند از تولیدات بومی 
هنرمندان استان و کاالی داخلی استفاده کنند، چرا که با این 

کار زمینه اشتغال زایی افراد زیادی حاصل می شود. 
برای یافتن شغل آواره اداره ها بودم 

زهرا یکی از بانوان بیرجندی است که به دلیل پیدا نکردن 
شغل مناسب با رشته تحصیلی اش به هنر توبافی روی آورده 
است. وی می گوید: لیسانس حسابداری هستم و نزدیک به 
4 سال برای پیدا کردن شغل آواره اداره های استان بودم و 
در بیشتر آزمون های استخدامی شرکت کردم که همه اش 
بی ثمر بود! وی ادامه می دهد: یکی از دوستانم در کارگاه 
توبافی مشغول به فعالیت بود، به پیشنهاد او وارد این هنر 
این حرفه  شدم و هم اکنون نزدیک به 2 سال است در 
مشغول به کارم. این بانوی بیرجندی همچنین اشاره ای به 
درآمد حاصل از این کار می کند و می گوید: بستگی به کار 
دارد هر چه پارچه های بیشتری تولید کنیم درآمدش بیشتر 
است و به طور میانگین ماهانه بین یک تا دو میلیون تومان 

از این راه کسب درآمد دارم.
مادری که روی پای خود ایستاد

فاطمه بانوی 42 ساله و سرپرست خانواری است که 8 سال 
پیش همسرش را از دست داده و بعد از فوت همسرش به دلیل 
تأمین مایحتاج زندگی به هر دری زده تا بتواند لقمه نانی را برای 
خود و دو فرزندش وارد زندگی کند. وی می گوید: روزهای 
سختی را پشت سر گذاشتم، تا جایی پیش رفتم که مجبور به 
کارگری در خانه های مردم شدم، صبح از خانه بیرون می رفتم 
و شب  به خانه برمی گشتم، دیگر نه توانی برای کار کردن 

داشتم و نه می توانستم به فرزندانم رسیدگی کنم.
روزنامه ای که نجات بخش »فاطمه« شد

این بانوی بیرجندی می افزاید: چندی پیش که در یکی از 

خانه ها مشغول به کار بودم روزنامه ای را دیدم که در آن 
گزارش جالبی از هنر توبافی چاپ شده بود، وقتی که گزارش 
به پایان رسید و پشتکار این شیرزن را دیدم به خود آمدم و 
روز بعد به سراغ کارگاه توبافی در بیرجند گشتم و توانستم 
کارگاه را پیدا کنم. وی ادامه می دهد: در کالس های آموزشی 
شرکت کرده و توانستم این حرفه را بعد از یک ماه به طور 
کامل یاد بگیرم، اوایل برای مدتی در کارگاه مشغول به بافت 
پارچه شدم و پس از آن کار را در منزل ادامه دادم و اکنون نیز 

خدا را شاکرم که توانستم روی پای خود بایستم.
هیچ زن بیکاری در خراشاد نداریم

بی بی مریم، از قدیمی های روستا نیز می گوید: زمانی که 
۱2 سال داشتم برای اولین بار پشت دستگاه نشستم و به 
کمک مادرم توانستم اولین حوله را بعد از یک هفته به پایان 
برسانم، زمانی که مادرم پشتکار و عالقه مرا دید به کمک 
پدرم یک دستگاه توبافی برایم درست کردند و بعد از آن در 
کنار مادرم به بافت پارچه مشغول شدم. وی ادامه می دهد: 
بیشتر پارچه هایی که توسط بانوان روستا بافته می شد به 
عنوان جهیزیه و مصارف شخصی خودشان کاربرد داشت 
و گاهی اوقات نیز به عنوان هدیه و سوغاتی به اهالی که 
از شهر به روستا می آمدند، اهدا می شد. وی  بیان می کند: 
این هنر باعث شد بسیاری از زنان روستا به این هنر روی 
آورده و منبع درآمدی برای خانواده هایشان شوند، اگر در 
کوچه پس کوچه های این روستا قدم بزنید متوجه می شوید 
که هیچ زن بیکاری در این روستا وجود ندارد. پورصمدی 
رئیس شورای اسالمی خراشاد با اشاره به فعال بودن ۱7۰ 
کارگاه توبافی در خراشاد، گفت: تمام تالش خود را جهت 
راه اندازی فروشگاه مجازی فروش تولیدات زنان خراشاد به 

دو زبان به کار گرفته ایم. 

   روستايي که با همت زنانش جهاني شد
گفتگو با فاطمه ذاکریان، شیرزنی از دیار خراسان جنوبی
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آگهی اخطاریه افراز پالک ۲۰۲ فرعی از ۲- اصلی بخش ۲ بیرجند

نظر به اینکه آقای عباس مزروعی مالک ۲۸۶/۳۵ مشاع از ۵۵۱۴ سهم ششدانگ زمین ۲۰۲ فرعی از ۲- اصلی واقع در بخش ۲ بیرجند خواستار افراز سهام مشاعی خود از پالک مذکور را شده 
و چون دسترسی به مالکین مشاعی پالک فوق مقدور نمی باشد مراتب به کلیه مالکین مشاعی اعالم که در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ساعت ۱۰ صبح در محل این اداره یا وقوع ملک مذکور به آدرس 

بیرجند - خیابان انقالب - انقالب ۵- فلکه شهید کالهدوز- انتهای کوچه شهید فارابی حاضر، ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی نخواهد بود. 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۶۱۲۶۳ محکوم علیه آقای علی طالبی محکوم است به پرداخت مبلغ 
۶۳۴/۸۲۵/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای حمید طالبی و پرداخت مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰  

 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک واحد مرغداری گوشتی ۱۰ هزار قطعه ای به مساحت حدود
 ۲/۵ هکتار دارای سالن مرغداری به مساحت حدود ۷۲۰ مترمربع، سرایداری به مساحت حدود ۵۷ مترمربع، انباری حدود ۱۱۷ 
مترمربع، فاقد برق و آب و دارای منبع آب، تانکر و یک موتور برق واقع در بیرجند روستای اشتاخون که به مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی 
به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ 
درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می 
 توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی قاین 

پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی اینک بر حسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد. 
بخش ۱۱ قاینات شهر قاین ۶۷۴- اصلی رضا گل کار مقدم و غیره ششدانگ یکباب منزل در روز ۱۳۹۷/۹/۲۸ انجام خواهد شد. 
لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در 
روز مقرر، ساعت ۸ صبح در محل 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 تا ۳۰ 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 وگواهی 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 را طبق مقررات ادامه می دهد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۷      محمد براتی اسدآباد- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
 به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان شامل پالک ثبتی شماره 
 چهار هزار و یکصد و پنجاه و نه فرعی از دویست و چهل و نه اصلی )۴۱۵۹ فرعی از  ۲۴۹ - اصلی ( بخش ۲ شهاباد به نشانی بیرجند 

خیابان مدرس ۳۶ یا عدالت ۳ پالک ۶۳ ملکی آقای محمدرضا کیانی قومنجان فرزند علی جان به شماره ملی ۰۸۸۹۶۴۴۰۰۲  که سند 
مالکیت آن ذیل ثبت ۳۷۴۹۳ صفحه ۴۰۲ دفتر جلد ۲۳۸ امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم شده است با حدود اربعه ذیل به شرح 
پرونده ثبتی: شماال به طول ۱۰/۵۰ متر دیواریست مشترک به پالک ۴۱۵۸ فرعی شرقا به طول ۲۵ متر دیواریست مشترک به طول ۲۵ متر 
به پالک ۴۱۵۷ فرعی جنوبا به طول ۱۰/۵۰ متر درب و دیواریست به کوچه غربا به طول ۲۵ متر دیواریست مشترک به پالک ۴۱۶۱ فرعی 
 )فاقد حقوق ارتفاقی( که اصل ملک به موجب سند رهنی شماره ۲۲۴۷۶- ۹۱/۳/۶ تنظیم شده دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷ بیرجند 
در قبال مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای مدت ۶ ماه و مازاد آن برابر سند شماره ۲۳۵۵۹ - ۹۱/۷/۳۰ دفترخانه ۷ بیرجند در قبال مبلغ 
 ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای مدت پنج سال موضوع بدهی خانم طیبه کیانی قومنجان فرزند شهسوار به شماره ملی ۰۸۸۹۷۰۰۴۸۶ 
در رهن تعاونی اعتبار صالحین شعبه بیرجند ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۲ ثبت شرکت های مشهد قرار گرفته است، چون بدهکار و راهن 
ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند، لذا بانک آینده به شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ به وکالت از شرکت 
تعاونی اعتباری صالحین بیرجند )در حال تصفیه( طی وکالتنامه شماره ۱۳۶۶۵ -  ۹۳/۱۱/۸ دفترخانه ۹۳۹ تهران به عنوان قائم  مقام 
مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال طلب خویش موضوع سند 
۲۲۴۷۶ و مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طلب خویش راجع به سند ۲۲۵۵۹ تقاضای صدور اجرائیه علیه نامبردگان فوق به عنوان وام گیرنده 
و راهن را نموده  که پرونده هایی به ترتیب تحت کالسه ۹۵۰۰۳۴۳ و ۹۵۰۰۳۴۶ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 
تشکیل شد است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت 
تودیع ننموده اند، بنا به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله طبق گزارش مامور اجرا 
 و نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۷۰۰۳۶۸۲- ۹۷/۴/۱۶ پالک فوق با عرصه ای به مساحت ۲۶۲/۵ 
 مترمربع در چهار طبقه به صورت دو واحد مسکونی احداث شده است. سازه ساختمان فلزی با مهاربند جانبی و سقف های آن بتنی می باشد ،

ملک مذکور شمالی و در پیلوت فضایی برای پارکینگ و در سایر قسمت های پیلوت مستحدثاتی مانند استخر،  جکوزی، آبشار تزیینی،البی 
و محوطه سازی و باربیکیو اجرا شده است، از طبقه پیلوت به سایر طبقات دسترسی راه پله و همچنین آسانسور وجود دارد، اعیان در سایر 
طبقات به صورت یک واحد سه خوابه در طبقه اول که در تصرف غیر می باشد و یک واحد دوبلکس در طبقات دوم و سوم می باشد. مصالح 
مصرفی و تزئینات انجام شده از مصالح درجه یک و مرغوب استفاده شده است. مجهز به سیستم گرمایشی پکیج و رادیاتور و سرمایشی کولر 
آبی و کولر گازی و پله دوبلکس شیشه ای می باشد. مساحت زیربنا ۷۸۲/۴۰ مترمربع و دارای دو امتیاز برق تک فاز و یک امتیاز برق ۳ 
فاز و دو خط تلفن و دو انشعاب آب و دو اشتراک گاز که با در نظر گرفتن جمیع جهات به مبلغ شانزده میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال 
)۱۶/۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعیت یافته است در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد 
رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا به ازای مطالبات بستانکار در پرونده های اجرایی مذکور از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. ضمنا 
مرتهن به موجب نامه شماره ۳۸۰۳/۹۷/۱۸۰- ۹۷/۵/۱۳ گواهی نموده که مورد رهن فاقد بیمه نامه می باشد. همچنین برابر جوابیه شماره 
۳۰۱/۹۷/۷۸۷۸ - ۹۷/۰۸/۰۱ اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند ضم پرونده اجرایی مازاد دوم الی مازاد بیست و سوم مورد رهن از طریق 
اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند و اجرای محترم احکام دادگستری بیرجند و اجرای محترم شوراهای حل اختالف بیرجند به نفع اشخاص 
حقیقی و حقوقی و صندوق دولت بازداشت می باشد که در صورت انجام مزایده و وجود مازاد به ترتیب اولویت پرداخت خواهد شد. مزایده 
حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق 
دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا وصول می گردد. چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیل 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش 
نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.     تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۷  غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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اعطای کارت صالحیت تدریس به عالقه  مندان

صداوسیما- عالقه مندان به تدریس هنر، کارت صالحیت تدریس می گیرند. معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: عالقه مندان به 
تدریس رشته های هنری برای تمدید کارت خود در سامانه کارت صالحیت تدریس هنر ثبت نام کنند. وی افزود: متقاضیان دریافت کارت صالحیت تدریس در رشته های 

گرانی بی داد می کند من کاسبم االن خریدهای نقدی موسیقی، تجسمی، نمایشی و مد و لباس می توانند از ٥ آذر برای تمدید کارت قبلی خود به پایگاه اطالع رسانی www.aes.farhang.org.ir مراجعه کنند.
نرخ بسیار باالست تا حاال دست پا شکسته با اندک کاال 
که داشتیم آمدیم نمی دانم جای چک پر کنم یا جنس 
بخرم یا اجاره بدهم. بعد از 12سال کاسبی امید به آینده 

نیست فریاد رسی هم نیست. 
91٥...948

سالم آوا. از همه کسانی که دست در امور دارند تقاضا 
داریم که با احداث زیر گذر در انتهای خیابان کارگران 
به جاده شکراب باعث جبران عقب ماندگی منطقه 
غرب مهرشهر و کاهش ترافیک بلوار ورودی به سمت 

مهرشهر از سمت ترمینال شوند
91٥...863
بنده از طرف اهالی روستای سرو بادخور از شورا و 
دهیار این روستا که به فکر رفاه مردم و آبادی روستا 

هستندکمال تشکر را داریم. اجرکم عندا...
91٥...233
ضمن عرض خسته نباشید شورای آرد و نان هیچ 
 نظارتی بر نانوایی های آزاد ندارد چون نان را وزن 
نمی کنند، یا صبح ها تعطیل هستند نان سنگگ هم 

همانند لواش نازک شده است.
91٥...972

سالم. کوچه مدرس 2٥ پر از چاله هست شهرداری 
کوچه های پایین تر از آن رو روکش و مرمت کرده 
اما این کوچه بیش از دو سال شده هیچ اقدامی نشده 

لطفا پیگیری نمایید
91٥...٥11
وقت آن رسیده اداره اوقاف با تعامل با اداره ورزش 
قدم بزرگی برای جوانان استان بردارد و با تبدیل 
زمین های خاکی و بال استفاده در مجاورت ورزشگاه 
غدیر به پیست فوتبال ساحلی و پیست اتومبیل رانی 
و چند سالن ورزشی استاندارد برای مسابقات ملی 
به نیت اصلی واقف که همان رضای خدا و منفعت 
می  واقف  اگر  واقعا  برسد.  است  جوانان  و  عموم 
دانست که قرار است ملک او بالاستفاده بماند آن 

را وقف می کرد؟
937...897
گالیه از آسفالت مهرشهر جایی تو رسانه و  روزنامه 
شما نداره به نظر شما بعد از ده سال حق این مردم رو 

کی می تونه بگیره.
ارسالی به تلگرام آو ا

از نویسنده سرمقاله روز دوشنبه ) دیروز عزا بود یا 
عید( کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم، انشاءا... که 
تلنگری باشد بر مسئوالن عزیز و از خواب بلند شوند.
937...38٥
9 سال است ساکن مهرشهر خیابان همت هستیم 
بچه های ما شاهد منظره سنگ و خاک و نخاله های 
ساختمانی بودند. همت 10 محوطه هایی برای فضای 
سبز قرار دارد که بارها از شهرداری تقاضا کردیم تا این 
محوطه ها را صاف نمایند تا کسی نخاله نریزد قدمت 
ساکنین این خیابان 4 سال بیشتر از انتهای همت می 
باشد ولی متاسفانه به انتهای همت بیشتر رسیدگی 
شده آقای شهردار ما هم شهروند این شهر هستیم 
آیا گرد و خاک باالی این خیابان سالمتی بچه های 

ما را به خطر نمی اندازد؟ آیا باز هم باید صبر کنیم ...
937...016
ملکی دررجایی ...، 90 متر بدون پروانه ساخته و بدون 
بنای  که  دیگر  متر  و 110  هزینه سند صادرکردن 
کرده خریداری  متر  همان 90  به  وصل  را   قدیمی 
 از دو طرف ساختمان دو متر عقب نشینی دارد و در 
شروع کار به علت ساخت و ساز غیر قانونی کار را پلمپ 
کردن و با پرداخت صد هزار تومان مجوز تعمیرات به آقا 
داده اند  چه دلیل دارد که من و امثال من که از پارتی 
برخوردار نیستم اگرسقف خانه روی سرمان خراب شود 
تا هزینه های شهرداری و... را پرداخت نکنیم اجازه نمی 
دهند یک خشت کارکنیم ولی این آقا سفارش شده دو 

ساختمان را چسبیده بهم بسازد بدون پروانه چرا؟؟
91٥...623

سالم.مبالغی را که به عنوان بیمه ی حوادث دانش 
آموزی هرسال از معلمان و دانش آموزان دریافت 
مزایای  به  نسبت  ایران،  بیمه ی  لطفا  می شود، 
این گونه بیمه و نحوه ی دریافت خسارت به افراد 

ذینفع،اطالع رسانی نمایند.
91٥...٥37

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

روایت روزگار “سیاه و سفید” شاعر جوان  بیرجندی

گالیه های ورزشکار المپیکی استان از برخی مسئوالن:

حسینی- کمتر کسی را می توان در استان پیدا کرد که »نجمه 
خدمتی« اولین ورزشکار المپیکی خراسان جنوبی را نشناسد. او که 
مهمان نشست ورزشی روزنامه آوای خراسان جنوبی بود، این بار 
متفاوت از مصاحبه های قبلی، تنها درد دل های خود را بازگو 
کرد. خدمتی با 23 سال سن، دانش آموخته رشته تربیت بدنی 
 است، 9 سال پیش تیراندازی را شروع کرد و از سال 89 حرفه ای

در تیم ملی کشور حضور داشت.
 وی با بیان این که سال 89 در اولین مسابقه کشوری شرکت 
کردم، ادامه داد: توانستم مدال طال را در این مسابقات کسب 
کنم، پس از آن وارد مسابقات استعدادیابی تیم ملی شدم و 
با شرکت در اردوهای تیم ملی ، این ورزش را جدی دنبال 
کردم. به گفته وی در اولین مسابقه قهرمانی آسیا ، در سال 
از  توانستم  شدم،  اعزام  فراوان  های  با سختی  که   2012
18 نفر اعزامی از ایران، مدال طال کسب کنم. پس از این 
مسابقات هر سال در مسابقات آسیایی شرکت کرده مدال 
های برنز و طالی آسیایی کسب کردم. این ورزشکار جوان 
استان به دوبار شکستن رکورد جهانی در مسابقات آسیایی 
اینچئون و قهرمانی آسیا اشاره کرد و افزود: از سال 2013 به 
صورت مبتدی ، رشته تیراندازی خفیف را شروع کردم، زمانی 
که هنوز این رشته ، اسلحه و تجهیزات آن در خراسان جنوبی 
نیامده بود. دو سال پس از آن در این رشته ، در فینال المپیک 

رتبه هشتم را کسب کردم.

سال 2015 با 5 مدال رکورد شکنی کردم
خدمتی با اشاره به این که در مسابقات 201٥ المپیک دانشجویان 
بر حسب تعداد مدال ها با ٥ مدال رکورد شکنی کردم، خاطرنشان 
تا 2018 هر سال یک  از سال 2012  توان گفت  کرد: می 
مدال بین المللی کسب کرده ام، آخرین مدال نیز در مسابقات 
دانشجویان جهان سال 2018 ، برنز بود. وی انگیزه اولیه برای 
فعالیت در این رشته را تشویق های مادر خود دانست و بیان کرد: 
در سال 89، هنگامی که خانم ها امام قلی نژاد، احمدی و طالبی 
را روی سکوی قهرمانی مسابقات گوانجو دیدم، ترغیب به فعالیت 
شدم، زمانی تصورش را هم نمی کردم این افراد را از نزدیک ببینم 
اما اکنون تبدیل به رقیبی برای آن ها شده ام.این ورزشکار جوان 
استان به حمایت های قدیری مدیر کل وقت ورزش و جوانان  
اشاره کرد و گفت: با حمایت ها و صحبت های ایشان توانستم 
وارد تیم ملی شوم، همچنین آقایان عمیدیان مدیر کل وقت 
ورزش و جوانان، ناصری مدیر عامل کاشی نیلوفر و خدمتگزار 

استاندار وقت، حامیان من بودند.

8 بار تقاضای مالقات با استاندار رد شد
خدمتی با گالیه از بی توجهی برخی مسئوالن استانی ادامه 

ابتدا پیشرفت کند  داد: متاسفانه مسئوالن توقع دارند فرد 
سپس تصمیم به حمایت بگیرند. 

در شهر مسئوالنی را داریم که اگر مدال بیاورم همه آن ها 

هستند ولی اگر مدالی کسب نکنم دیده نمی شوند. مسابقات 
جاکارتا نمونه ای از این سخن است، هر چند در این مسابقات 
به تشخیص مربی در رشته اصلی خود تیراندازی نکردم، اما 
کسی هم تماس نگرفت تا بداند علت مدال نیاوردن من چه 
بوده است.وی با اشاره به این که بالغ بر 7 تا 8 بار تقاضای 
مالقات با استاندار )مروج الشریعه( و معاون عمرانی وی را 
داشته ام، اما قبول نکردند، اضافه کرد: شورای شهر نیز به 
همین شکل، حمایتی نکرد. به گونه ای که وقتی مربی کشور 
آمریکا ، سال 201٥ از من دعوت کرد تا با اعطای بورسیه 

برای این کشور تیراندازی کنم و من این دعوت را به دلیل 
ارزش پرچم کشور خودم رد کردم، عضو شورای شهر به پدرم 

گفته بود باید می رفتید و اشتباه کردید که ماندید.

 من از کشورهای عربی هم برای شرکت در لیگ ها پیشنهاد 
انعقاد قرارداد داشتم اما هیچ کدام را قبول نکردم.

اولین ورزشکار المپیکی استان، با بیان این که متاسفانه 
در این جا منتظرند تا پس از مرگ افراد از آن ها یادی 
کنند و تندیس بسازند، خاطرنشان کرد: شهرداری وقت 
و شورای شهر لطفی کردند و برای ساخت در زمینی که 
متعلق به من بود پروانه رایگان دادند، اما پدر و مادر من 
مدام  که  حالی  در  ندارند  را  زمین  این  در  هزینه ساخت 

همین حمایت را به من یادآوری می کنند.

می گویند: وقتی استان امکاناتی ندارد،
 چرا برای آن تالش می کنی 

قهرمانی  مسابقات  برگزاری  هنگام  کرد:  اضافه  خدمتی 

کشور در هفته تربیت بدنی ، پرواز تهران جا نداشت، معاون 
استاندار نیز با وجود نداشتن بلیت توانست با این پرواز برود، 
جای گالیه نیست چون مقامات استان باید در اسرع وقت 
به کارها برسند ، ولی می توانستند برای من نیز کاری انجام 
دهند. با این حال مایوس نشدم و از طبس به تهران رفتم و 
با مدال نایب قهرمانی برگشتم، وقتی افراد دلسوز این قضیه 

را شنیدند عنوان کردند:
»تو برای استان به مسابقات رفتی ولی وقتی امکاناتی برای 

تو ندارند، چرا این کار را انجام می دهی؟!« 

این ورزشکار جوان با اشاره به این که اکنون عضو دومجمع 
جهانی تصمیم گیرنده ، از جمله مجمع برابری جنسیتی و 
دانشجویان جهان در کشور سوئیس هستم، ادامه داد: برخورد 
مسئوالن کشوری با من بهتر از مسئوالن استانی است که 
 همچون تبعه ای خارجی با من رفتار می کنند. این سخن 
مرا کسانی که در بطن ورزش هستند بهتر درک می کنند تا 

افرادی که تازه می خواهند وارد این عرصه شوند.

حکایت »آب در خانه گندیده است« در استان
خدمتی با بیان این که مدت هاست مصاحبه ای نداشتم زیرا 
جز بازخورد منفی برای ورزشکار و خانواده اش اثری نداشته 
است، عنوان کرد: در این استان فقط حکایت »آب در خانه 
گندیده است« دیده می شود. نجمه خدمتی و مهسا کدخدایی 
و دیگر ورزشکاران افتخارآفرین استان فقط هنگام مقام آوری 
دیده می شوند.وی از 69 پله صعود خود و دارا بودن بهترین 
رنکینگ بین ورزشکاران سخن گفت و افزود: از بین 1٥0 
ورزشکار ، رتبه 19 جهانی را دارم؛ هر چند تاکنون رنکینگ 
های 2 و 4 را هم داشته ام و اگر حمایت شوم می توانم رتبه 
یک را هم کسب کنم.این ورزشکار جوان  از حمایت های 
اداره کل ورزش و جوانان به خصوص آقای سرپرست نیز خبر 
داد و بیان کرد: مسئوالن اداره کل از هیچ کمکی دریغ نکرده 
و هزینه ایاب و ذهاب مسابقاتم را پرداخت کردند.خدمتی به 
درخواست های خود برای در اختیار داشتن سالن تیراندازی 
جهت آموزش به افراد مستعد اشاره کرد و گفت: بر خالف 

پیگیری ها، تاکنون موفق نشده ام. 

ورزشکاران را بی خودی امیدوار نکنید
برای  باید  تیراندازی  تجهیزات  که  این  بر  تاکید  با  وی 
مسابقات طبق قوانین به روز باشد، اضافه کرد: تاکنون تمام 

تجهیزات، لباس و سالح را خودم تهیه کردم.
مالی  حامی  دیگر  های  استان  ورزشکاران  از  بسیاری 
ورزشکاران  به  نسبت  مردم  عمومی  دیدگاه  اما  دارند 
با وجود  دلیل  به همین  تغییر می کند؛  اسپانسر  با وجود 
پیشنهادهایی برای تامین تجهیزات قبول نکرده ام. اولین 
ورزشکار المپیکی استان خطاب به مسئوالن عنوان کرد: 
نمی خواهم از ورزشکاران حمایت کنید، از والدین آن ها که 
حامیان اصلی و علت پیشرفت ورزشکاران هستند حمایت 
افتخار  مایه  که  دهند  پرورش  فرزندانی  بتوانند  تا  کنید. 
مسئوالن  برخی  که  این  از  انتقاد  با  باشند.خدمتی  استان 
قول های بدون عمل می دهند، اضافه کرد: خواهش می 
کنم ورزشکاران را بیخودی امیدوار نکنید، وعده های عملی 

برای ورزشکاران داشته باشید.

حسینی- فاطمه بصیرت متولد 20 دی 1371، شاعر جوان اهل بیرجند 
انتشار کتاب »روزگار سیاه و سفید« در مهر 97، خود را در  با  است که 
بوته آزمون میل مردم به شعر سپید قرار داده است. وی در گفتگو با آوا، با 
بیان این که نوشتن باید در جوهره و ذات آدم باشد، افزود: افرادی که می 
نویسند بیشتر احساسی بوده و روحیه ای لطیف و شکننده دارند. من نیز 
چنین شخصیتی دارم. از دوران دبیرستان متوجه شدم می توانم شعر بگویم. 
اما در دانشگاه  بود که جدی مشغول به سرودن شعر شدم. برای اولین بار 
نوشته های خود را به استاد ناقوس شاعر برجسته استان نشان دادم که از 
نظر ایشان شعرهای من خوب بود و مرا به کانون هنرمندان معرفی کردند 

و فعالیت های ادبی من در این کانون شروع شد.
این شاعر جوان بیرجندی به کتاب »روزگار سیاه و سفید« منتشر شده در 
 انتشارات صبح امروز اشاره کرد و افزود: بیشتر اشعار این کتاب 1٥7 صفحه ای ،
عاشقانه و تعدادی هم درباره خدا است. کتاب دیگری با نام »بوسه خدا« در 
دست چاپ دارم که نهایی شدن آن بستگی به استقبال مردم از کتاب »روزگار 
سیاه و سفید« دارد.  وی ادامه داد : نگارش داستان های کوتاه از دیگر فعالیت 
های من است که با افزایش تعداد، آن ها را در قالب کتاب منتشر خواهم کرد.

می توانم خود را به جای شخصیت های
 گوناگون بگذارم و درد آن ها را حس کنم

بصیرت درباره نحوه شعرنویسی خود توضیح می دهد: پس از مدتی نوشتن، 
متوجه شدم می توانم خود را به جای شخصیت های  گوناگون بگذارم برای 
مثال هنگام حضور در خانه سالمندان یا مواجهه با کودکان بی سرپرست ، درد 

 آن ها را به راحتی حس می کردم و این موضوع موجب نوشتن درباره آن ها 
می شد. وی با بیان این که هنگام سرودن شعر در حال و هوای خاصی فرو می 
روم، ادامه داد: اغلب اطرافیانم تصور می کنند ناراحتی برای من پیش آمده اما 
این حالت من نشانه فکر کردن روی شعری است که به ذهنم رسیده است و 

ممکن است دقایق طوالنی زمان ببرد.
این شاعر جوان که دانش آموخته دامپزشکی و مشغول به کار  در این حرفه 
است، عنوان کرد: روزانه 3 ساعت در زمان بیکاری متون ادبی یا اشعار شاعران را 
می خوانم، عالقه من به شعر سپید و نوشته های نیکی فیروزکوهی است، در کنار 
این کتاب  به اشعار سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، استاد ناقوس، دکتر اسالمی 

، آقای افتخاری و آقای عندلیب )از شاعران بیرجندی( نیز  عالقه مند هستم.

شاعران جوان بیرجندی به دلیل کمبود
 امکانات جا برای پیشرفت ندارند

بصیرت با بیان این که معتقدم در استان هایی همچون تهران، امکان پیشرفت 
برای شاعران جوان بسیار است، خاطرنشان کرد: در این استان ها خیلی راحت 
تر می توان  شناخته  شد، از طرفی سختی ها و هزینه نشر کتاب من در تهران 
نصف می شود. می توان از اساتید بیشتری تجربه آموخت. این در حالیست 
که تصور می کنم شاعران جوان بیرجندی در کانون هنرمندان جای پیشرفت 
چندانی ندارند، علت آن هم کمبود امکانات و توجه کمتر رسانه ها به خصوص 

صدا و سیما به این افراد است.

 وی با اشاره به این که اکنون شعرای بزرگی در استان مشغول فعالیت هستند ،
یادآور شد: متاسفانه به دلیل کم کاری صدا و سیما و نهادهایی همچون اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در کشور ناشناخته مانده اند. البته باید در نظر داشت 
که بخشی  از کم کاری از خود این افراد هم هست. تعداد دنبال کننده هایشان 
در فضای مجازی بسیار پایین بوده در حالی که از طریق تبلیغات در صفحات 

مجازی بسیاری از شعرای جوان توانستند خود را مطرح کنند.

شعرایی که خوش آمد خواننده برایشان 
از تعدد آن اهمیت بیشتری دارد

 به گفته وی در استان شعرای بسیاری داریم اما برایشان کیفیت و خوش آمد 
خواننده از کمیت و تعداد خوانندگان اهمیت بیشتری دارد، برای مثال در کانون 
هنرمندان شاعرانی هستند که باالی 40 سال سن دارند و اشعاری بسیار زیبا می 

سرایند اما تاکنون کتابی چاپ نکرده اند.
این بانوی شاعر خطاب به جوانان عنوان کرد: اکنون جامعه به گونه ای شده 
که هوشیاری و آگاهی مردم نسبت به هدف آن ها از حضور در دنیا کم شده 
و درگیر مسائل روزمره، زرق و برق دنیا و چشم و هم چشمی های گذرا شده 
اند. به جوانان هم سن خود توصیه می کنم روی هدف خود از زندگی تفکر 
کنند تا به فهم درستی از آن برسند. بصیرت که در اشعار خود نیز به این مسائل 
اشاره کرده است،  اضافه کرد: در شهر خانواده های نیازمند بسیاری داریم که 

دیده نمی شوند، از مردم می خواهم دردهای جامعه را ببینند.
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  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

استامبولی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.   نقد *  اقساط

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

حمل اثاثیـه منزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    

شهرام  مداحی  3647  363  0915

 قول  بی عمل  ندهید
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موفقیت و انرژی

تقویت حافظه

یک لبخند روی صورت  خود بکارید

صورت  فیزیکی  ویژگی های  نمی توانید  اینکه  با 
خود را تغییر دهید، همیشه این امکان وجود دارد 
که حالت چهره خود را عوض کنید و لبخند بزنید. 
آقای تودورف با استفاده از مدل های آماری مبتنی 
بر داده برای ساختن الگوریتم هایی استفاده کرده 
که می توانند با دستکاری چهره ها از قابلیت اعتماد 
ما به آنها کم کنند و با این روش خصوصیت هایی 
اعتماد  آنها  به  بیشتر  ما  که  است  کرده  پیدا  را 
می کنیم. بر اساس این مطالعات هر چه یک چهره 

خوشحال تر باشد، قابل اعتمادتر است.
آدم های  با  ارتباط  در  ما  موفقیت  که  عواملی 
تعیین  را  می گذاریم  آنها  بر  که  تاثیری  و  دیگر 
آن  با  ما  دیدار  از  قبل  می توانند  حتی  می کنند، 

افراد شروع شوند.

استرس تان را کاهش دهید و آرام شوید 

همه می توانند حافظه شان را تقویت کنند، مگر اینکه 
دچار بیماری باشند که بخشی از حافظه شان را تحت 
تاثیر قرار داده باشد. شما با هر هدفی که بخواهید 
حافظه  خود را تقویت کنید، اما چه چیزهایی باعث 
حافظه  با ضعف  زمان  مرور  به  عده  یک  می شود 
مواجه می شوند اما عده ای دیگر همچنان زیرک و با 
حافظه ای قوی می مانند؟ درست است که ژن ها در 
بی عیب و نقص ماندن حافظه نقش دارند، اما سبک 
زندگی و انتخاب هایی که می کنیم نیز نقش مهمی 
در کیفیت حافظه دارند. استرس مزمن، تاثیرات بدی 
بر مغز دارد. استرس به مرور زمان، سلول های مغز را 
نابود می کند و منجر به از دست دادن حافظه می شود. 
مدیریت و کنترل استرس می تواند یکی از بهترین راه 
های مراقبت از حافظه باشد.مدیتیشن و گوش دادن به 
موسیقی نیز می تواند استراتژی موثری برای تسکین 
استرس و جلوگیری از زوال عقل در سنین باالتر باشد. 
در مطالعه ای، مدیتیشن و گوش دادن به موسیقی طی 
یک دوره  3 ماهه باعث بهبود چشمگیری در عملکرد 
حافظه  ذهن گرا و عملکرد ادراکی عینی ایجاد کرده 

بود.
تنها 25 دقیقه تمرین ذهن آگاهی و مدیتیشن و یوگا 
در روز، تاثیر مثبتی بر خلق و خو و عملکرد مغز و 
توانایی های ادراکی دارد. آیا از نوشتن یا عکس گرفتن 
لذت می برید؟ این سرگرمی ها می توانند به عنوان ابزاری 
برای کمک به یاد آوری خاطرات مفید باشند. اگر متوجه 
شده ایدبا استشمام  از بوها آرام می شوید، می توانید از ابزار 
بو درمانی برای کاهش استرس استفاده کنید. عصاره  
رزماری هم رایحه ای آرامبخش دارد. در مطالعات انجام 
شده بچه هایی که در معرض رایحه های خاص قرار 
گرفته بودند، در مسابقات حافظه، نمرات بسیار باالتری 

کسب کردند.

تاثیر میوه و سبزیجات
 بر حافظه مردان

مصرف بیشتر برخی مواد غذایی و نوشیدنی ها در مردان  
با کاهش خطر تحلیل رفتن قدرت حافظه و مهارت های 
فکری همراه است. از خوراکی هایی که این خاصیت را 

دارند می توان به سبزیجاتی با برگ های سبز، سبزیجاتی 
به رنگ قرمز و نارنجی تیره و آب پرتقال اشاره کرد.
غذایی  مواد  نوع  می دهد  نشان  شده  انجام  مطالعه 
مصرفی در حفظ سالمت مغز اهمیت دارد وآقایان باید 

در مصرف این مواد غذایی اعتدال را نگه دارند. 

اگر دچار ترس شوید 
تان شدید و سریع می شود تنفس 

است  ممکن  شوید،  هراس  دچار  شما  گر 
باعث  که  گردد  شدید  و  سریع  تان  تنفس 
افزایش دی اکسید کربن در خون خواهد شد. 

کافی  هوای  کنید  می  احساس  نتیجه  در 
شده  مشاهده  گاهی  ندارد.  وجود  تنفس  برای 
آسم  داروهای  از  ها  مدت  مضطرب  فرد  که 
او  اضطراب  حمالت  است،  کرده  می  استفاده 

نبوده است. آلرژی  یا  از آسم  ناشی 

با مصرف این گیاهان 
جانی تازه به رگ های خود ببخشید

کاهش را  افراد  گوارشی  بیماری  زنجبیل   مصرف 
می دهد و این گیاه باعث بهبود حالت تهوع، استفراغ و 
کاهش دردهای عضالنی می شود. سیر، باعث تصفیه 

خون و جلوگیری از تشکیل پالک های خونی، کاهش 
کلسترول و تری گلیسیرید می شود و در بهبود جریان 
خون نقش بسزایی دارد. لیموترش باعث تصفیه خون و 
جلوگیری از چسبندگی رگ ها می شود. کاهش اسهال 
خونی و سرطان ریه، کاهش تشکیل سنگ کلیه و لخته 

شدن خون از مهمترین فواید  تخمه آفتابگردان است.

نارنگی از بهترین
 داروهای طبیعی ضد سرفه است

نارنگی از بهترین داروهای طبیعی ضدسرفه است که 
به اکسپکتورانت طبیعی در میان درمانگران طب سنتی 
معروف است. مصرف این میوه زمستانی برای افرادی 

که مبتال به سرفه های خلط دار هستند، بسیار مناسب 
است. این میوه مانند شربت اکسپکتورانت خاصیت خلط  
آور دارد و موجب تخلیه اخالط موذی از گلو و کاهش 
سرفه های بیمار می شود. افرادی که داروهای حاوی 
پتاسیم مصرف می کنند باید در مصرف نارنگی دقت  

و   با مشاور متخصص صحبت کنند.

ایستاده دوش گرفتن
 از دالیل ریزش مو است

ایستاده دوش گرفتن یکی از دالیل بروز ریزش مو 
است. حتماً نشسته موهای خود را بشویید و اگر مقدار 
ریزش موی سر شما زیادتر از حد معمول است، سر را 

به طرف پایین خم کنید. به دلیل کاهش رسیدن خون 
به زیر پوست سر، با اندک تلنگری موها کنده می شوند. 
مخصوصاً اگر این کار در حالت ایستاده صورت بگیرد. 
تا جایی که می توانید هنگام حمام کردن با آب گرم، 

نشسته و از ایستاده دوش گرفتن خودداری کنید.

یک ساعت خواب اضافه شبانه باعث می شود که در یک سال ۷ کیلو وزن کم کنید. بر اساس تحقیقات یکی از دالیل 
بیهوده خوری، کم خوابی است.کم خوابی یعنی خواب کمتر از ۷ ساعت در شبانه روز که باعث می شود تا ۶ درصد کالری 
اضافه وارد بدن خود نمایید و این یعنی اضافه وزن. سبزیجات بیشتری مصرف کنید. خوردن میوه جات و سبزیجات بیشتر 
یک راه عالی برای کاهش کالری دریافتی و افزایش مصرف فیبر است. میوه جات و سبزیجات را به صورت خام بدون 
افزودن سس یا پخته بدون افزودن روغن مصرف کنید. قبل از شروع وعده غذای تان سوپ بخورید. خوردن سوپ های 
ساده قبل از غذا باعث می شود اشتهای شما بسیار کمتر شود و زودتر احساس سیری کنید. دانه های کامل )سبوس دار( 
مصرف کنید. مصرف دانه های کامل مثل برنج قهوه ای، گندم و جو با پوست و آرد سبوس دار هم باعث می شود که 

شما زودتر احساس سیری کنید و هم کلسترول خون میزان می شود.

کنار گذاشتن سیگار یک راه حل است. سیگار عامل 3۰ درصد  از مرگ  و  میرهای ناشی از سرطان است. 
علی الخصوص سرطان ریه که بیش از سایر سرطان ها عامل مرگ مردم است. به گفته  کارشناسان یکی از بهترین 
راه های کاهش خطر سرطان، اجتناب از توتون و تنباکو است.  حتی کاهش روزانه سیگار، از 2۰ عدد به کمتر از 
۱۰ عدد، خطر سرطان ریه افراد سیگاری را 2۷ درصد کاهش می دهد. به نظر کارشناسان، هر چه کمتر سیگار 
بکشید زندگی بهتری خواهید داشت. شما می توانید از موسسات ترک سیگار کمک بگیرید. سبزیجات تنها، بخشی 
از یک رژیم سالم نیستند، بلکه خاصیت ضد سرطانی هم دارند. به همین دلیل هر روز 2 و نیم پیمانه میوه و 
سبزیجات مصرف کنید. سبزیجات سبزرنگ به خصوص کلم بروکلی، کلم بروکسل و کلم پیچ حاوی مواد شیمیایی 

گلوکوزامین ها هستند که در فرآیند گوارش به ترکیباتی تجزیه می شوند که اثرات ضد سرطانی دارند.

برای پیشگیری از سرطان به هیچ وجه سیگار نکشیدراهکارهای مناسب برای الغر شدن

تعیین بایدها یک امر بسیار دشوار است که ظرافت های 
به عنوان  را  نکات  و  این سواالت  دارد .  را  خاص خودش 
راهنمایی برای تمرکز بر خواسته های واقعی تان در نظر 

بگیرید.
ضروری و مهم؛ ضروری اما نامهم؛ غیرضروری اما مهم؛ 
کارهای  شر  از  توانیم  می  ما  اهمیت.  بی  و  غیرضروری 
اما به نظر می رسد »ضروری  بخش آخر خالص شویم. 
اما نامهم« خودش را بر برنامه هایمان غالب می کند در 
حالی که باید زمانی برای کارهای »غیرضروری اما مهم« 

پیدا کنیم.

 فهرستی از نبایدها 
گه گاه فهرستی از کارهایی که نباید انجام دهید تهیه کنید. 
باید  که  باشد  کارهایی  به  مربوط  فهرست  نباید  همیشه 
کارهایی  فهرست  مشابه  دقیقا  فهرست  این  دهید.  انجام 

است که باید انجام دهید.
استفاده از کلمه »باید« را متوقف کن 

از  انجام دهم  را  کار  این  باید  به خودت می گویی  وقتی 
تعیین  دهی.  انجام  باید  را  کاری  چه  واقعا  بپرس  خودت 
بایدها یک امر بسیار دشوار است که ظرافت های خاص 

خودش را دارد. 

انتخاب اتفاقی 
یافتن  برای  زیادی  انرژی  و  زمان  که  این  جای  به 
را  کارها  کنید  کارها صرف  دادن  انجام  مناسب  ترتیب 
کند  یادداشت  کاغذ  های  تکه  روی  اولویت  ترتیب  به 
از  که  ای  برگه  روی  کاری که  بیاندازید.  توی کاله  و 
کارها  همین  گاهی  دهید.  انجام  را  شود  خارج  کاله 
پس  شود.  می  خوب  حوادث  و  خوب  اتفاقات  موجب 

باشید.  پذیر  ریسک 

راه هایی برای تمرکز روی خواسته های واقعی مان

آیه روز

 زنده را از مرده بیرون می  آورد و مرده را از زنده بیرون می  آورد و زمین را بعد از مرگش زنده 
می  سازد و بدین گونه ]از گورها[ بیرون آورده می  شوید. )سوره روم/ آیه ۱۹(

پیام روز

پست ترین  و  خردمندان  برترین  نمی یابند:  تغییر  هرگز  که  هستند  مردم  از  گروه  دو  تنها  جهان  در 
بی خردان ! )ارنست همینگوی(
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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 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج جدول سودکو
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

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

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

0915   056   2100

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0۹۱۵۵4۳۸۷۶0 و ۳۲4۵۷0۳۳

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                     ۱۸ ماه گارانتی
ط   

سا
  اق

د و
نق

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

فروش نهال عناب و ...
0901  125   1205

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

برق خورشیدی )۲۲0-۱۲( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

به تعــدادی نیـروی خدماتـی خانـم 
نیازمندیم.

056-32342244 -09363654746

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

به شش مدرک کارشناسی عمران 
با سه سال سابقه بیمه راه ، ابنیه 

و آب جهت اخذ گرید 
شرکت پیمانکاری نیازمندیم.

  09915324881
09151603473

به دو خانم جهت همکاری در پوشاک 
و لوازم آرایشی و بهداشتی نیازمندیم. 

32220655 -09152695168

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 ۱00 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 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

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری
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یادمان شهدای استان

»بارالها، معبودا، تنها آرزویم شرکت در جبهه ها و بعد پیروزی و 
بعد از آن شهادت در راه تو بوده است «                                                                       
     “شهید عباسعلی آورجه ”

*عابدی سرپرست استانداری و جمعی از مسئوالن 
در راستای کنگره 2000 شهید با خانواده شهید سید 

علیرضا حسینی دیدار کردند.
*معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای امسال 
و  واحدهای صنفی  برای  تخلف  پرونده  فقره   ۸2۷

غیرصنفی متخلف در استان تشکیل شده است.
*مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس در خراسان جنوبی 
از توزیع هزار و ۷00 بسته ارزاق بین نیازمندان خبر داد.
*رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: 
از ابتدای فصل خرید تاکنون ۱۷۵ تن پنبه به صورت 

توافقی از کشاورزان استان خریداری شده است.
*آموزشگاه دوره دوم متوسطه در روستای فندخت 

زیرکوه با کمک های خیران آغاز به کار کرد .
در  موجود  ذخایر  تن  میلیون  و 200  میلیارد  *یک 
معادن استان در سال گذشته شناسایی شده است.

*نخستین جشنواره عروسک های نمدی دست ساز ویژه 
دانش آموزان دختر متوسطه اول در خوسف برگزار شد.

*مراسم افتتاحیه پنجمین دوره المپیاد ورزشی درون 
مدرسه ای  استان دیروزبا حضور مسئوالن استانی و 
دانش آموزان دختر در هنرستان رسالت بیرجند برگزار شد.

*مسئول بسیج سازندگی  گفت: مردم خراسان جنوبی 
روستای  دیده  حادثه   مردم  به  تومان  میلیون   ۳00

»شیخ صله« کرمانشاه کمک کردند.
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  حفاظت  یگان  *فرمانده 
آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: ۷۵ هکتار از اراضی 

منابع طبیعی خراسان جنوبی خلع ید شد.
*به گفته مسئول سازمان بسیج دانش آموزی هزار و 2۵ 
واحد بسیج دانش آموزی در مدارس استان، فعال است.

*۸۵0 جهادگر در قالب 60 گروه جهادی  از ابتدای هفته 
بسیج عازم مناطق کم برخوردار شدند.

اخبار کوتاه

ملی  شرکت  اطالعیه  برزجی-براساس 
خودرو  و  مالکان  نفتی،  های  فرآورده  پخش 
موتورسیکلت فاقد کارت سوخت می توانند با 
روش نام نویسی الکترونیکی و براساس زمان 
بندی اقدام کنند. این اطالعیه می افزاید: ورود 
به سامانه های اینترنتی براساس آخرین رقم 

شماره سمت راست تلفن همراه مالکان خودرو 
با شماره 99 در  انجام می شود و شروع آن 
فرآورده  پخش  ملی  شرکت  آذراست.  پنجم 
های نفتی ایران تاکید دارد که در هیچ یک از 
مراحل ثبت نام چه حضوری در دفاتر پلیس+ 
رمزهای  ارائه  به  نیازی  اینترنتی،  چه  و   ۱0

بنابراین هموطنان  نیست  بانکی  های  کارت 
عزیز مراقبت الزم در این باره را داشته باشند. 
نام متقاضیان کارت  جدول زمان بندی ثبت 
المثنی سوخت براساس دو رقم سمت راست 

شماره تلفن همراه متقاضی:
۵ آذر: دو رقم سمت راست = 99

6 آذر: دو رقم سمت راست = ۸9
۷ آذر: آخرین رقم سمت راست = 9 )دو رقم 

سمت راست 09 الی 99( 
۸ و 9 آذر: آخرین رقم سمت راست = ۸

۱0 و ۱۱ آذر: آخرین رقم سمت راست = ۷
۱2 و ۱۳ آذر: آخرین رقم سمت راست = 6

۱۴ و ۱۵ آذر: آخرین رقم سمت راست = ۵
۱6 و ۱۷ آذر: آخرین رقم سمت راست = ۴
۱۸ و ۱9 آذر: آخرین رقم سمت راست = ۳
20 و 2۱ آذر: آخرین رقم سمت راست = 2
22 و 2۳ آذر: آخرین رقم سمت راست = ۱
2۴ و 2۵ آذر: آخرین رقم سمت راست = 0

گروه خبر-رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی 
شاخص  های  فیلم  از  آب”  زیر  “سرو  گفت: 
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر است که 

حوزه هنری با مشارکت بنیاد فارابی و شهرداری 
تهران، آن را با موضوع دفاع مقدس تولید کرده 
است.وی گفت: یکی از رسالت های ویژه حوزه 

هنری انقالب اسالمی حمایت، تولید و مشارکت 
در اجرای آثاری است که بیانگر رشادت های 
ملت ایران در دوران دفاع مقدس است.کریمیان 

اظهارکرد: سرو زیر آب به موضوع شهدای گمنام 
اقلیت می پردازد که به عنوان بهترین فیلم با 
نگاه ملی سی و ششمین جشنواره فیلم فجر 
انتخاب شد. وی افزود: سرو زیر آب از ساخته 
های محمدعلی باشه آهنگر است که در تهران، 
میبد، روستای مزرعه کالنتر یزد، لرستان، سپید 

دشت و دزفول ساخته شده است.

نشست ادبی زن در آیینه 
 شعر دفاع مقدس برگزار شد

نشست ادبی »زن در آینه شعر دفاع مقدس« با 
همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و 
حوزه هنری خراسان جنوبی در بیرجند برگزار شد. 
رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی در این آیین 
گفت: این نشست ادبی که همه ساله 22 بهمن 
ماه با عنوان زن در آیینه شعر انقالب برگزار می 
شد، امسال در راستای برگزاری کنگره 2 هزار 
شهید خراسان جنوبی، نام آن به »زن در آینه 

شعر دفاع مقدس« تغییر یافت. 
مجید کریمیان هدف از برگزاری این نشست 
ادبی را بهره گیری از قابلیت بانوان در زمینه 
شعر و داستان نویسی با موضوع دفاع مقدس 
از  نفر  پنج  نشست  این  در  افزود:  و  عنوان  
مقدس  دفاع  موضوع  با  را  خود  اشعار  بانوان 
قرائت کردند. وی با اشاره به حضور ۳۵ شاعر 
زن در خراسان جنوبی بیان کرد: بدون شک 
تعداد بانوان شاعر از این آمار بیشتر است و به 
اینکه کمتر در محافل عمومی حضور  خاطر 
دارند شناسایی آنها با مشکل مواجه می شود. 
وی گفت: 2 مجموعه شعر از طوبی یوسفی 
و فاطمه بصیری پور زمان برگزاری کنگره 2 

هزار شهید استان رونمایی  می شود. 
و  سرود  اجرای  شهید،  همسر  گویی  خاطره 
پخش کلیپ با موضوع حجاب و شهدای مدافع 
حرم از دیگر بخش های این نشست ادبی در 

مجتمع ایثار بیرجند  بود.

ثبت نام الکترونیکی کارت سوخت براساس زمان بندی است

“سرو زیر آب” در خراسان جنوبی اکران شد

حوادث 

حداقل های یک  زندگی 
بخور و نمیر در استان!!! 

 
)ادامه از صفحه ۱(... هزینه های یک خانواده ی ۴ نفره  
بیرجند که سرپرست آن کارگر است و با  توجه به قانون 
کار و احتساب ۴ نفر یارانه و کسر  بیمه،  یک میلیون 
و ۵00 هزار تومان درآمد حتمی دارد را به سه قسمت 
خوراک، پوشاک و مسکن تقسیم کنیم، درآمد این 
خانواده در ماه جواب گوی چند درصد از نیازهای منطقی 
آن  خواهد بود؟ این خانواده برای اینکه بتواند تا آخر ماه 
از رفاه نسبی برخوردار باشد باید از بسیاری هزینه های 
معمول صرف نظر کند  و طبق برنامه ریزی های بسیار 
دقیق  هر چیز را در سر جایش هزینه کند، در پایین ترین 
حد اگر این خانواده روزی 2۳ هزار تومان برای خوراک 
در نظر بگیرد،در ماه مبلغ 690 هزار تومان باید  بپردازد، 
البته  به فرض مصرف ارزان ترین نوع مواد غذایی. در 
صورت برگزاری مهمانی یا صرف وعده با خانواده بیرون 
از خانه مجبور خواهند شد وعده های دیگر غذایی را در 
طول ماه حذف نمایند!اجاره خانه حدود ۳00 هزار تومان 
)در پایین ترین منطقه شهر بیرجند( با احتساب هزینه 
برق،آب،تلفن و گاز )کمترین حالت ۱20 هزار تومان( و 
با فرض اینکه افراد این خانواده فقط یک دست لباس 
در سال بخواهند، مبلغ متغیری بین  ۴00  - ۵00 هزار 
تومان باید هزینه کنند که جمعا یک میلیون و پانصد  
هزار تومان می شود و این یعنی خانواده ای ۴ نفره در 
پاسخگویی به سه نیاز اصلی خوراک، پوشاک و مسکن 
در بهترین حالت دچار کسری می شود و برای هزینه 
های ضروری مانند رفت و آمدهای درون شهری )فقط 
با اتوبوس، ماهی در پایین ترین حد ۱20هزار تومان( باید 

چاره ای دیگر بیندیشند. 
با توجه به آنچه در خوش بینانه ترین و پایین ترین 
سطح در نظر گرفتیم و با فرض اینکه اعضای این 
خانواده لباس نخرند در یک ماه عادی نزدیک به 
۷0 درصد از درآمدشان را باید صرف دو نیاز  اساسی 
بانکی هم در  اگر قسط  خوراک و مسکن کنند و 
میان باشد  وضع غیر قابل پیش بینی خواهد بود. 
اما سطح رفاه این خانواده چقدر است؟این خانواده 
در صورت مریضی یکی از اعضا برای جبران هزینه 
هایش چه خواهد کرد؟آیا می تواند در سال یک سفر 
برود؟یا برای روز مبادا پس اندازی داشته باشد؟ اگر 
از  یکی  اگر  نگیرد؟  حقوق  موعد  سر  خانواده  پدر 
فرزندان دم بخت باشد و جهیزیه بخواهد؟ هزینه 
دهد؟و....  می  را چه کسی  فرزندان  تحصیل  های 
این همه در حالی است که به فرض دریافت تمام 
وکمال حقوق مذکور فاصله آن تا مبلغ ۳.۵میلیونی 
ای  فاصله  شده  اعالم  معیشتی  نیاز  حداقل  یعنی 
نجومی دارد وحدود دوونیم برابرکسری دارد و این 
معادله ای چند مجهولی است که هم ریاضی دانان 
وهم اقتصاددانان در کار حل آن مانده اند تا چه برسد 
به کارگران ساده شهر بیرجند !.)خوانندگان ارجمند می 
توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 
کاربری avasardabir@ در تلگرام  ارسال فرمایند.(

خبرهای ویژه

خراسان جنوبی؛ 
رتبه دوم تخلفات سرعت در کشور

غالمی- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده   ای 
گفت: تردد در غالب محورهای استان دارای تخلف 
سرعت بیش از میانگین کشوری است که متاسفانه 
استان را در جایگاه دوم تخلفات سرعت کشور قرار 
داده است. شهامت، روز گذشته در جمع خبرنگاران از 
ارتقای فعالیت سامانه های ثبت تخلف استان با هدف 
ثبت تخلفات “سرعت متوسط” خبر داد. وی بیان کرد: 
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده های ترافیک 
عبوری، برگرفته از سامانه   های هوشمند مرکز مدیریت 
راه های استان، تردد در غالب محورهای استان دارای 
از میانگین کشوری است که  تخلف سرعت بیش 
متاسفانه استان را در جایگاه دوم تخلفات سرعت کشور 
پس از سیستان و بلوچستان قرار داده است. وی ادامه 
داد: این موضوع نقش مهمی در شدت وقوع تصادفات 
و افزایش تلفات جاده   ای داشته و ضرورت تقویت 

مدیریت سرعت در محورها را نشان می دهد.

فاز اول طرح آبرسانی به ۳۹ محله 
عشایری اواخر آذر افتتاح می شود

تسنیم-سرپرست امور عشایری گفت: فاز اول طرح 
آبرسانی به ۳9 محله عشایری با 620 خانوار در قالب 
افتتاح می شود.  آذر  پایان  تا  بمرود  آبرسانی  مجتمع 
حسین پور دیروز در بازدید از مجتمع آبرسانی بمرود 
شهرستان زیرکوه اظهار کرد: آبرسانی به ۳9 محله 
عشایری با 620 خانوار، دو هزار و ۵90 نفر جمعیت و 
6۵ هزار و ۱2۴ رأس دام در حال حاضر و  جمعیت 
۴ هزار نفری در افق پروژه 2۵ ساله از دستاوردهای 
اجرای پروژه بمرود است که در دستور کار اداره کل امور 
عشایر قرار دارد. وی افزود: اجرای این پروژه می تواند به 
دلیل استقرار دائمی عشایر در این منطقه باعث افزایش 
امنیت مرز، افزایش تولید محصوالت دامی در جامعه 
عشایری و کمک به بالندگی بیشتر این جامعه شود. وی 
گفت: تاکنون بیش از ۳0 میلیارد ریال در فاز مقدماتی 
پروژه هزینه شده که به دلیل عدم تجهیز چاه و اجرای 
خط انتقال برق و امتداد آن تا ایستگاه پمپاژ عماًل امکان 

استفاده از پروژه مهیا نبوده است.

دیپلم افتخار جشنواره ملی فانوس برای 
“سپاه محمد می آید”  

دادرس مقدم- معاون هنری و امور سینمایی اداره کل 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان 
جنوبی گفت: مجید نصری هنرمند خراسان جنوبی با اثر 
“سپاه محمد می آید” در بخش سرود دومین جشنواره 
ملی فانوس با کسب رتبه اول موفق به دریافت دیپلم 
افتخار و جایزه نقدی شد.رحیم آبادی  اظهارکرد:  ۱۸ اثر 
از هنرمندان استان در بخش های گوناگون به دبیرخانه 
جشنواره ارسال شد که در نهایت پس از داوری در تهران 
یک اثر از خراسان جنوبی به مرحله کشوری راه یافت.
رحیم آبادی خاطرنشان کرد: به زودی فراخوان سومین 
جشنواره فانوس اعالم و همه هنرمندان استان می توانند 

تولیدات هنری خود را در سال 9۷ ارسال کنند.

اتباع غیرمجاز در گمرک ماهیرود 
شناسایی شدند

 مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: ۱۴ تبعه 
خارجی که اغلب آنان کودک و زن بودند با پنهان شدن 
داخل تانکر خالی سوخت از مرز ماهیرود قصد ورود به 
کشور را داشتند که شناسایی شدند. خاشی اظهار کرد: 
مامور بازرسی گمرک با سگ مواد یاب مشغول بازرسی 
از تانکر بود که  بچه های مخفی شده که از صدای 
سگ ترسیده بودند شروع به داد و بیداد کردند و به این 
صورت ۱۴ نفر از داخل تانکر بیرون آمدند. وی بیان کرد: 
پس از شناسایی این افراد موضوع بازرسی، صورتجلسه و 
افراد کشف شده تحویل پاسگاه انتظامی ماهیرود شدند 

تا بقیه مراحل را سپری کنند.

پلیس فرد گمشده را در سرایان نجات داد

 فرمانده انتظامی شهرستان سرایان گفت: فرد گمشده 
در توفان و تپه های شنی این شهرستان توسط پلیس 
نجات یافت. علی وطن دوست اظهار  کرد: یکی از 
شهروندان در تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0 
اطالع داد فردی که برای انجام امور ساختمانی به 
روستای ‘چاه تریخی’ سرایان رفته در مسیر برگشت 
با توجه به تاریک شدن و توفانی بودن هوا مفقود شده 
است. وی افزود: با دریافت مشخصات فرد مذکور، تیم 
های ویژه فرماندهی انتظامی شهرستان سرایان و 
بخش سه قلعه به محل مفقود شدن شهروند سرایانی 
اعزام شدند و با ردزنی آثار تردد این فرد، عملیات 
جستجو را آغاز کردند. وی بیان کرد: با تالش چند 
ساعته مأموران پلیس و ردزنی در شرایط بد جوی، 
خوشبختانه این شهروند در حالی که ترس و اضطراب 
فراوانی داشت و میان تپه های شنی حوالی روستای 
‘چاه پنیری’ گرفتار شده بود، نجات پیدا کرد و به 

خانواده اش تحویل شد.

بیش از ۱۰ میلیون قطعه جوجه یک روزه 
از پایانه ماهیرود به افغانستان صادر شد

نظارت  از  سربیشه  دامپزشکی  رئیس  کاوش- 
دامپزشکی بر صادرات ۱0 میلیون و ۴۴۱ هزار قطعه 
پایانه مرزی ماهیرود به کشور  از  جوجه یک روزه 
افغانستان خبر داد. رمضانی دیروز در حاشیه بازدید 
از پایانه مرزی ماهیرود اظهار کرد: در راستای تحقق 
شعار سال  مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی و همچنین 
افزایش صادرات غیر نفتی و حمایت از تولیدکنندگان، 
نظارت  اعمال  به  اقدام  دامپزشکی سربیشه  شبکه 
بهداشتی طی مراحل تولید، صدور گواهی بهداشتی 
و صادرات انواع فرآورده های خام دامی کرده است. 
وی گفت: حجم صادرات جوجه یک روزه از ابتدای 
امسال ۱0 میلیون و ۴۴۱ هزار قطعه از پایانه مرزی 
ماهیرود به کشور افغانستان بوده است که با نظارت 

شبکه دامپزشکی این شهرستان صادر شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی بازنشسته نیست
کاوش-اداره کل راه و شهرسازی استان درباره  

کارگیری  به  ممنوعیت  قانون  اجرای  نحوه 
بازنشستگان در این دستگاه اطالعیه ای صادر 
بازنشسته  کل  اداره  این  مدیر  کرد:  اعالم  و 
نیست. در این  اطالعیه  به استناد برخی رسانه 
ها در فضای مجازی به موضوع طرح قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که به تایید 
شورای نگهبان رسیده و از سوی رئیس جمهور 
به دستگاه های اجرایی ابالغ شده،اشاره و امده 

است:  همان طور که از موضوع طرح کامال 
را  بازنشستگان  کارگیری  به  است  مشخص 
شامل می شود. این در حالی است که آقای 
مهندس مهدی جعفری طبق بخشنامه فوق 
نرسیده  بازنشستگی  مرحله  به  هنوز  الذکر 
گردد.   ایشان  حال  شامل  طرح  این  که  اند 
استان  شهرسازی   و  راه  مدیرکل  طرفی  از 
چندبار درخواست بازنشستگی داده که با این 
موضوع موافقت نشده است. در این اطالعیه 

ارسالی شماره  بخشنامه  براساس  است:  آمده 
۱6۱۳02۴ مورخ ۱۳96/۱0/۱2 سازمان اداری 
و استخدامی کشور مبنی بر مفاد بند ))ر(( ماده 
)) ۸۷ (( و جزء ))6 (( بند ))ث(( ماده ))۸۸(( 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
اعالم گردیده: طبق مفاد بند ))ر(( ماده ))۸۷(( 
قانون مذکور ایثارگرانی که به موجب قوانین و 
مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی 

مدرک  داشتن  با  باشند  می  مند  بهره  باالتر 
ماده ۱0۳  الف  بند  مشمول  ارشد  کارشناسی 
می  و  بوده  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 

توانند تا مدت ۳۵ سال خدمت نمایند. 
اعالم  از  ها  از دستگاه  بسیاری  است  گفتنی 
لحظه  این  تا  بازنشستگان  اسامی  فهرست 
خودداری کرده اند و اداره کل راه و شهرسازی 
تنها سازمانی در خراسان جنوبی است که در 

این باره اطالع رسانی کرده است .

بیشترین آمار جذب فرزندان شهدا در سازمان جهاد کشاورزی

پس از سال ها انتظار شهروندان

غالمی- معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
بیرجند گفت: پس از سال ها انتظار شهروندان، 
هفته آینده برای پالک 2۴6 موصوف به اراضی 
ساخت  پروانه  بیرجند،  شهرداری  در  موسوی 
در  گذشته  روز  زاده  فخیم  شود.  می  صادر 
بازدید از این اراضی اظهار کرد: طرح تفکیکی 
پالک 2۴6 که سال ۸9 تهیه شده و به دلیل 
مشکالت متعدد، قابلیت اجرایی نداشته اوایل 
شهرسازی  معاونت  حوزه  توسط  جاری  سال 
و  شد  اصالح  بیرجند  شهرداری  معماری  و 
برای طی مراحل تصویب به کمیسیون ماده 
۵ ارسال گردید. وی افزود: در طرح تفکیکی 
2۴6 با مساحت ۳0 هکتار که ۱۴ و نیم هکتار 
آن مسکونی می باشد ۸۸۸ قطعه وجود دارد. 

وی با اشاره به مشکالت طرح فوق اضافه کرد: 
تعدادی از قطعات این طرح هنگام پیاده سازی، 
روی جداول و جوبه های بلوار شهید فایده قرار 
می گرفت، از سوی دیگر در مرز پالک های 
2۴۵ و 2۴6 مغایرت وجود داشت و همچنین 
در ۱۷2 قطعه ای که در حال انتقال از بنیاد 
مستضعفان به اشخاص بود مساحت قطعات 
در طرح تفکیکی با مساحت قطعه واگذار شده 
مغایرت داشت. که برای حل مشکالت موجود 
در طرح تهیه شده، اقدامات متعددی از سوی 
شهرداری بیرجند انجام شد که از جمله آنها 
می توانیم به برگزاری جلساتی با نمایندگان 
مقام قضایی، بنیاد مستضعفان، ثبت اسناد و 
امالک و مالکان اشاره کرد که تکلیف ۱۷2 

قطعه واگذار شده از سوی بنیاد مشخص شد 
و تصمیم گرفتیم پاسخ استعالم محضر را برای 
این قطعات صادر نماییم و در مراجعات بعدی 
اشخاص به شهرداری، بر اساس طرح تفکیکی 

موجود، اسناد را اصالح نماییم.

پس از 4 ماه طرح اصالح پالک 246 
موصوف به اراضی موسوی آماده شد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند 
عنوان کرد: پس از انجام نقشه برداری از طرح، 
اصالحیه این اراضی پس از ۴ ماه کار شبانه 
روزی با در نظر گرفتن اسناد، زیرساخت های 
و  صادره  پایانکارهای  ها،  پروانه  شده،  ایجاد 
وضع موجود آماده شد. به گفته فخیم زاده، برای 

اصالح طرح تفکیکی پالک 2۴6، قسمتی از 
پالک 2۴۵ طرح تفصیلی به مساحت ۸ هکتار 
نیز بر اساس وضع موجود اصالح گردید تا با 
کمترین تخریب در امالک و مستحدثات ساخته 
شده بتوان طرح تفصیلی را اجرایی نمود. وی 
خاطر نشان کرد: پس از طی مراحل اصالحی، 
طرح به کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ ارائه شد 
 و پس از برگزاری جلسات متعدد تصویب شد.

وی ابراز امیدواری کرد: شهروندان پس از آماده 
سازی معابر و ابالغ طرح توسط استانداری به 
شهرداری بیرجند، هفته آینده می توانند پروانه 

دریافت و شروع به ساخت و ساز نمایند.
فخیم زاده با اشاره به اینکه آماده سازی معابر، 
شیب بندی و ... در این اراضی در حال انجام 

می باشد،  از مساعدت مقام قضایی، اداره کل 
اموال و امالک بنیاد مستضعفان و اداره کل 
ثبت اسناد و امالک که همکاری موثر و به 
حل  و  طرح  این  رسیدن  ثمر  به  در  سزایی 

مشکل شهروندان داشتند، تشکر کرد.

صدور پروانه ساخت اراضی موسوی توسط شهرداری بیرجند

حسینی- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
سازمان جهاد کشاورزی با بیان این که بیشترین 
آمار جذب فرزندان شهدا متعلق به جهاد کشاورزی 
است، گفت: تاکنون ۳۸ فرزند شهید و ۳9 فرزند 

جانباز جذب  شده اند. 
 صبح سه شنبه نشست خبری اجالسیه شهدای 
کشاورز کنگره ملی 2000 شهید استان برگزار 
شد. دبیر اجالسیه شهدای کشاورز با اشاره به 
مرهون  کشور  امروز  اقتدار  و  امنیت  که  این 
حرکت شهدا و دفاع مقدس است، عنوان کرد: 
هشتم آذر اولین اجالسیه شهدای کشاورز در 
بیرجند با حضور سخنرانان محوری همچون 
رئیس  جهانسوز  ماندگاری،  حجت االسالم 
منابع  و  کشاورزی  مهندسان  بسیج  سازمان 
طبیعی و رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی 
حضور  به  جویبان  شد.  خواهد  برگزار  کشور 
این  در  بیرجند  کشاورز  شهید   ۸6 خانواده 
جنوبی  خراسان  افزود:  و  اشاره  نیز  اجالسیه 
2۱۳ شهید کشاورز دارد و برای پاسداشت این 

عزیزان قرار شده بلوار شهدای کشاورز در بیرجند 
طراحی  شود. وی با اشاره به چاپ و تدوین سه 
کتابچه  شهید کشاورز و چاپ کتاب شهدای 
کشاورز استان در راستای این اجالسیه، ادامه داد: 
همچنین گروه های جهادی تخصصی به مناطق 
محروم استان در قالب ۱۳0 شبکه علمی سازی 

کشاورزی اعزام خواهند شد.
منابع  و  کشاورزی  مهندسان  بسیج  مسئول 
طبیعی استان اضافه کرد: در حال شناسایی 
تا  این 2۱۳ شهید کشاورز هستیم  فرزندان 
فعالیت  یا  تحصیل  کشاورزی  حوزه  در  اگر 
دارند، در قالب طرح بسیج همگام با کشاورز 
یا علمی سازی کشاورزی از ظرفیت آن ها 
نامه منعقد  استفاده کنیم. جویبان به تفاهم 
انجام  برای  کشاورزی  دانشکده  با  شده 
رایگان آزمایشات آب و خاک مناطق محروم 
و گفت:  اشاره کرد  در جهت علمی سازی، 
برپایی میزهای تخصصی محصوالت مزیت 
دار استان برای ارائه راهنمایی های جامع و 

از  به مناسبت اجالسیه  به کشاورزان  کامل 
دیگر کارهای انجام شده است.

جامعه ایثارگری جهاد کشاورزی
 7 هزار عضو دارد

انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
که  این  بیان  با  نیز  کشاورزی  جهاد  سازمان 
جهادسازندگی در زمان دفاع مقدس رکن سوم 
جنگ بود و ماشین مهندسی جنگ را بر عهده 
داشت، ادامه داد: بسیج و سپاه مردمی بودند، 
اما یگان مهندسی رزمی را در اختیار نداشت، 

از طرفی یگان مهندسی ارتش نیز به دلیل بعد 
مسافت جنگ پاسخگوی نیاز زمان نبود، این 
جا بود که جهادسازندگی، بهترین عملکرد خود 

با ساخت مهندسی ترین پل ها، راه ها و  را 
سنگرها نشان داد. به گفته سورگی دستگاهی 
مشابه جهاد سازندگی در موضوع متولی گری و 
توسعه روستاها نداریم. وی در ادامه با اشاره به 
این که کشاورزان نقش بسیار ویژه ای در جبهه 
کرد:  خاطرنشان  داشتند،  مقدس  دفاع  و  ها 
اکنون نیز کشاورزان استان با وجود مشکالت 
فراوان سنگر را ترک نکرده و نقش ویژه ای در 

اقتصاد کشور دارند، به گونه ای که از خراسان 
جنوبی ۱0 کشاورز نمونه کشوری انتخاب شد. 
آمار جذب  بیشترین  که  این  بیان  با  سورگی 
فرزندان شهدا متعلق به جهاد کشاورزی است، 
ادامه داد: تاکنون ۳۸ فرزند شهید و ۳9 فرزند 
جانباز جذب  شده اند. همچنین ۳09 جانباز و 
در  تحمیلی  جنگ  سال  هشت  آزاده  هشت 
بدنه جهاد کشاورزی مشغول به کار هستند.

از  نفر  این که سرجمع ۱۱۱  به  اشاره  با  وی 
خانواده ایثارگران جذب این سازمان شده اند، 
ایثارگری جهاد کشاورزی  جامعه  کرد:   اظهار 
۷ هزار عضو دارد که در حد مقدورات خود به 

آنان خدمت رسانی می کنیم.
جهاد  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
کشتورزی استان با بیان اینکه در حاشیه اجالسه 
داشت،  خواهیم  خدمت  میز  کشاورز،  شهدای 
اعضای شرکت کننده  و  یادآور شد: کشاورزان 
می توانند خواسته های خود را از طریق این میز 

خدمت منتقل کنند.

اجالسیه 213 شهید کشاورز استان برگزار می شود
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 امام صادق علیه السالم فرمودند :
إنّي َلکَرُه لِلّرُجِل أن یَكوَن علَیِه نِعَمٌه  مِن ا... فال یُظِهُرها

من خوش ندارم که کسی  نعمتی از خدا داشته باشد و آن را اظهار نكند.
)کافی: ج6 ، ص43۹ ،ح۹(

فعال  استیضاحی در مجلس 
مطرح نیست

امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت:  موضوع 
سوال از وظایف ذاتی مجلس است. نمایندگان هم 
سواالتی مطرح می کنند. وزرا یا در کمیسیون های 
مجلس یا در جلسه علنی سوال ها را پاسخ می دهند 
این سوال ها و مسائل حل و فصل  و معموال هم 
می شود. در دستورکار مجلس تا به امروز استیضاحی 
مطرح نیست و نمایندگان مجلس از وزرا سواالتی 
کمیسیون ها  در  سوال ها  از  تعدادی  که  دارند 
مطرح است و وزرا هم بر اساس اعالم مجلس در 
در  است  پیدا می کنند. ممکن  کمیسیو ن ها حضور 
این بین برخی نمایندگان از پاسخ ها قانع نشوند و 
داده شود. ارجاع  علنی مجلس  به صحن  سوال ها 

در صورت تعلل در اجرای تعهدات 
براساس منافع خود تصمیم می گیریم

 
بر  تاکید  با  خارجه  وزیر  سیاسی  معاون  عراقچی، 
اهمیت راهبردی برجام برای صلح و امنیت بین المللی 
و منطقه ای و یادآوری تایید پایبندی کامل ایران به 
تعهدات خود ذیل برجام، ضرورت تسریع در اجرای 
کارآمد، قابل دوام و متقابل تعهدات سایر اعضای برجام 
و به خصوص اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، در 
شرایط خروج غیر قانونی آمریکا از توافق را خاطرنشان 
کرد و گفت: تعلل در اجرای تعهدات، این دستاورد 
مهم دیپلماسی برای جامعه بین المللی را با چالش 
جدی روبرو خواهد ساخت و ایران در این صورت بر 
اساس استقالل و منافع خود تصمیم خواهد گرفت. 

 اگر حزب  ا... نبود لبنان را 
یک لقمه می کردند

اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی،  علی 
گفت: به ما خرده می گیرند چرا حزب ا... یک قدرت 
بزرگ در منطقه شده است، حقش است، اگر حزب ا... 
لقمه  یک  را  لبنان  روزه  یک  شما  نبود  لبنان  در 
اگر  می کردید. حزب ا... هست که شما می ترسید. 
حماس و جهاد اسالمی و گروه های دیگر مقاومت 
فلسطین قوی نبودند شما بعد از دو روز از معرکه ای 

که در غزه ایجاد کردید، فرار نمی کردید. 

نباید در دانشگاه به کسانی که مخالف
 انقالب هستند تریبون داده شود

حجت االسالم رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: امروز طیف وسیعی 
در دانشگاه مقابل ما قرار دارند که در زمان خطر ممکن 
است به سمت مسیر اشتباه بروند، کار ما باید روی 
به رقیب فرصت  نباید  این طیف متمرکز شود. ما 
بدهیم، نباید در دانشگاه به کسانی که مخالف انقالب 
هستند تریبون داده شود، افراد ضد انقالب حق ندارند 
با امکانات انقالب علیه نظام و انقالب تبلیغ کنند.

اگرظریف کارش غیرعامدانه بود 
خیلی سوتی بزرگی داد 

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، نماینده مشهد 
درباره تالش حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر 
برای استیضاح ظریف گفت: ظریف حرفی زد که 
انتظار نمی رفت. اگر کارش غیرعامدانه بود می توان 
بیان کرد که خیلی سوتی بزرگی داد اما اگر عامدانه 
کرد. تحمیل  کشور  به  را  زیادی  های  هزینه  بود 

قدرت نیروهای مسلح را در ۱۸ 
ساعت به رخ آمریکایی ها کشیدیم

 
روابط  مسئول  و  سخنگو  شریف،  رمضان  سردار 
عمومی کل سپاه گفت: صحنه دستگیری تفنگداران 
آمریکایی یک کار شوخی نبود، آمریکایی هایی که 
با ناوهای هواپیمابر و شناورهای جنگی و غرق در 
زانو زدند و  اما پیش فرزندان ما  بودند،  تسلیحات 
گریه کردند و در 18 ساعت قدرت و اقتدار نیروهای 
مسلح را به رخ آمریکایی ها کشیدیم. وی با اشاره 
زانو  ایران  بداند روزی در مقابل  آمریکا  این که  به 
خواهد زد، تصریح کرد: جوانان بدانید هیچ اتفاقی 
رخ نخواهد داد مردم و مسئوالن با قدرت و صالبت 
از گردنه های تحریم های اقتصادی خواهند گذشت.

امروز اسالم آمریکایی و اسالم 
واپس گرا، رسوا شده است

حجت االسالم رئیسی، متولی آستان قدس رضوی 
مبارزه کردند که  با خدا  گفت: غربی ها ۳۰۰ سال 
نتیجه آن ۷۰ سال ظلم به ملت فلسطین و صدها 
کالهک هسته ای و ظلم و جنایات آنها در جهان امروز 
شده است. امروز اسالم توسعه گرا یا اسالم آمریکایی و 
اسالم واپس گرا که نماد آن رژیم سعودی است رسوا و 
پرچمداری از آن اسالم محمدی است. پرچم انقالب 
اسالمی به جامعه اصل »ما می توانیم« و امیدواری 
را القا کرد و به برکت خون شهدا از جوامع اسالمی 
جهل زدایی شده و بیداری اسالمی شکل گرفته است.

رفع بخشی از ایرادات 
CFT شورای نگهبان به الیحه

نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
مجلس از رفع بخشی از ایرادات شورای نگهبان به 
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین 
مالی تروریسم )CFT( خبر داد و گفت: اعضای 
کمیسیون در خصوص برخی از مواد بر نظر قبلی 
خود اصرار کردند. در جلسه کمیسیون امنیت ملی 
نهایتا موضوع جهت تصمیم گیری نهایی به صحن 
مجلس  اگر  شد.  ارسال  اسالمی  شورای  مجلس 
به   CFT اصرار کند، الیحه بر مصوبه خود  نیز 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.

نامه برخی نمایندگان مجلس مبنی 
بر اقدام مغایر قانون رئیس مجلس

 ۲۷ نماینده مجلس در نامه ای خواستار پاسخگویی 
رئیس مجلس در مورد ارسال مصوبات مجلس )لوایح 
پولشویی و پالرمو( به مجمع تشخیص مصلحت بدون 
نامه  از  قانونی شدند. در بخشی  رعایت تشریفات 
آمده: تصدیق می فرمائید که اقدام ریاست مجلس 
در ارسال مصوبات فوق الذکر به مجمع تشخیص 
یعنی  قانونی  تشریفات  بدون طی  نظام  مصلحت 
طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبه خود 
مغایر صریح اصل 11۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ 
ناقض سوگندی است. آئین نامه داخلی مجلس و 

قائمشهر  نماینده  رضیان،  عبدا... 
گفت : در آستانه ۴۰ سالگی انقالب 
بزرگ  ملت  و  هستیم  اسالمی 
ایران پیروز میدان مقاومت در برابر 

استکبار، زر، زور و تزویر هستند. ۴۰ 
همت  با  رشادت  ایستادگی،  سال 
و درایت رهبری  ایران  بزرگ  ملت 
معظم  مقام  و  )ره(  خمینی  امام 
رهبری در ایران بزرگ اتفاق افتاده 

است.وی ادامه  داد: امروز ما سکان 
امتحان  معرض  در  قوه  سه  داران 
بزرگی در برابر خداوند و ملت ایران 
کاستی ها،  سال ها  این  در  هستیم. 

وجود  زیادی  ضعف های  و  ایرادات 
رفتار  با یک  امروز  داشته است که 
ترامپ  توزانه  کینه  و  ناجوانمردانه 
عرصه  در  آمریکا  سیاستمداران  و 
مدیریتی خود را نشان داده است و 

فشار اقتصادی مضاعفی را به ملت 
وارد کرده است. این فشار باید جبران 
شود و بر آن سیطره پیدا کند. این 
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
تاکید  با  اسالمی،  شورای  مجلس 
به ضرورت از بین رفتن فساد، گفت : 
اعتماد که سرمایه اصلی ملت است 
میسر  این  و  شود  برگردانده  باید 
نمی شود مگر این که مبارزه با فساد 
آغاز شود. رضیان،  پایین  به  باال  از 
و  دوستی  و  همدلی  را  جامعه  نیاز 
افزود:  و  دانست  مشکالت  رفع 
گاهی ما چنان خود را در دعواهای 
شرایط  که  می کنیم  غرق  سیاسی 
اولویتی  ما  برای  مردم  اقتصادی 
از  مردم  امروز  که  کنید  باور  ندارد. 
تندروی های ما و سیاه و سفید دیدن 
خسته شده اند. اگر مردم از ما راضی 
است. چند  کیلویی  ترامپ  باشند، 

اگر مردم از ما راضی باشند، ترامپ کیلویی چند است 
امروز مردم از تندروی های ما و سیاه و سفید دیدن خسته شده اند

معظم  رهبر  نماینده  جلیلی  سعید 
انقالب در شورای عالی امنیت ملی 
درباره ریشه ترس قدرت های بزرگ 
گذشت  گفت:  اسالمی  انقالب  از 
آن ها  نگرانی  که  داد  نشان  زمان 
و  نبوده  سانتریفیوژ  چند  فعالیت  از 
بوده  بهانه  موضوع هسته ای صرفاً 
خود  اذعان  علیرغم  امروز  و  است 
آن ها به صلح آمیز بودن فعالیت های 
هسته ای ایران، رژیم آمریکا می گوید 
وی   افزود.  خواهد  فشارهایش  بر 
تصریح کرد: در واقع دستاورد انقالب 
برابر  در  که  است  این  اسالمی 
نمونه ای  دموکراسی  دروغ  مدعیان 
از مردم ساالری دینی را نشان داد. 
از  آنچه  هر  غرب  داد:  ادامه  وی 
داشت،  نظامی  پیشرفته  تجهیزات 
در اختیار صدام قرار داد و ایران را 
برای خرید سیم خاردار تحریم کرد. 

نیست،  کار  در  صدامی  اکنون  اما 
دوستی  روابط  عمیق ترین  بلکه 
میان دو ملت ایران و عراق شکل 
دیگر  غرب  دغدغه  است.  گرفته 

تحریم سیم خاردار نیست، بلکه بُرد 
است.  ایران  بالستیک  موشک های 
دستاورد  اینکه  بر  تاکید  با  جلیلی 
است  آن  بیانگر  اسالمی  انقالب 
که می توان روند پیروزی های رژیم 

صهیونیستی را به روند شکست های 
پی درپی تبدیل کرد، اظهار کرد:  به 
اسالمی  اذعان دشمنان، جمهوری 
امروز از امنیت مثال زدنی برخوردار 

است. اگر می بینید ۳۰ سال پس از 
دفاع مقدس آمریکا جرات نمی کند 
دلیل  به  برود،  نظامی  گزینه  سراغ 
گزینه  این  می داند  که  است  این 
برای او پر هزینه و بی فایده است.

دغدغه غرب دیگر تحریم سیم خاردار نیست
 بلکه بُرد موشک های ایران است

 کدام یک از وزرا جنوب شهر زندگی می کنند

علیرضا سلیمی، نماینده محالت گفت: مسئوالن 
کنند.  مردم  همتراز  را  خود  زندگی  سطح  باید 
و  مسئوالن  بین  یعنی  بود  گونه  این  زمان جنگ 
مردم تفاوت نبود. برخی از مسئوالن کجا زندگی 
می کنند؟ کدام یک از وزرا جنوب شهر هستند؟ از 
این گذشته سطح زیربنای ساختمان و خانه هایشان چندمتری است؟ اولین 
پارامتر امید این است که مسئوالن سطح زندگی خود را همتراز مردم کنند.

امروز به سلیمانی ها و باکری های اقتصادی نیاز داریم 

اندیشکده یقین گفت: ما امروز به  عباسی، رئیس 
اقتصادی  باکری های  مهدی  و  سلیمانی ها  قاسم 
نیاز داریم تا ایران را از سلطه دالر نجات دهیم و 
اقتصاد را نجات دهیم. امروزه دالر فاسد غربی به 
عنوان خونی در بدنه اقتصاد جهان است و قبل از 
اتفاقات اخیر، مقام معظم رهبری تاکید کرده بودند که باید دالر را از معامالت 
کنار بگذارید و امروز دنیا به این نتیجه رسیده که باید دالر را کنار بگذارند.

رئیس جمهور شدن ترامپ براي ایران بسیار خوب بود

رد  ضمن  خبرگان  مجلس  عضو  بطحایی،  آیت ا... 
برخی اظهارنظرها درباره سیستم نظارتی این نهاد، 
مسئوالن  کل  بر  می تواند  خبرگان  مجلس  گفت: 
در راستای مصلحت انقالب نظارت کند. وی افزود: 
با غربی ها  پایبند به هیچ چیز نیست حتی  آمریکا 
هم نیستند. اتفاقا رئیس جمهور شدن ترامپ برای ایران بسیار خوب بود 
چون او ماهیت استکباری و بدعهدی آمریکا را به همه جهانیان نشان داد.

اگر تالش های ظریف نبود شاهد موفقیت تحریم ها بودیم

انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
اقدامات  و  فرسا  طاقت  خدمات  هرگز  ایران  مردم 
شجاعانه و مدبرانه ظریف را در مقابله هوشمندانه و 
عملی با استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی و ارتجاع 
منطقه فراموش نمی کنند. وی به دیپلماسی اقتصادی 
ظریف و وزارت امور خارجه اشاره و گفت: اگر این اقدامات نبود ما امروز 
شاهد موفقیت تحریم های به اصطالح فلج کننده ترامپ در ایران بودیم.

جنس تهدید امروز نظامي نیست 

سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده  زاده،  حاجی  سردار 
گفت: به دلیل اینکه ملت ایران امروز در موضع قدرت 
هستند، جنس تهدید امروز نظامی نیست و در حوزه 
این است که  عملیات روانی است و هدف دشمن 
ملت را مغلوب خود کند و در همین ارتباط می بینیم 
که دشمن قرارگاه نبرد اقتصادی را ایجاد کرده و در راس آن وزارت خزانه 
داری آمریکا قرار دارد و مجموعه ای از نهادهای آمریکایی کمک می کنند.

طرح استیضاح وزیر خارجه تقدیم هیئت رئیسه شد

علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی از ارسال طرح استیضاح وزیر امور 
بررسی  جهت  ملی  امنیت  کمیسیون  به  خارجه 
بیشتر خبر داد و اظهار کرد: طرح استیضاح وزیر 
امور خارجه با ۲۴ امضا و 11 محور تقدیم هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی شد. این طرح جهت بررسی به کمیسیون 

امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ارجاع شد.

چرا نمي روند سرویس هاي حرم را بشویند

حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: اشکالی 
ندارد که مسئوالن بلند پایه خادم افتخاری امام رضا )ع( شوند. اما این که 
اغلب این دوستان یک عدد از این گردگیرهای رنگی دست شان می گیرند 
و کنار استراتژیک ترین معبر ممکن می ایستند که به طور کامال اتفاقی و 
خیلی خوب هم دیده می شوند و تنها کاری که الزم است انجام دهند، این 
است که بگویند: »آقا حرکت کن« برای من قابل قبول نیست. چرا نمی روند 
توالت های حرم را بشویند؟! برای شکستن غرور ریاست شان هم بد نیست.

بعضي  سیاسي کاري ها نمي گذارد قوا به   اشتراک برسند

جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به جلسه اخیر با وزیر خارجه و 
سخنگوی شورای نگهبان درباره CFT گفت:  جلسه خوبی بود؛ قرار شد 
سوال ها برای رسیدن به نقطه وفاق، بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. دولت به 
دنبال منفعت و مصلحت ملی است و به آن باور دارد اما در کنار آن باید 
نگرانی ها و دغدغه های موجود نیز برطرف شود. جلسه اخیر اصال سیاسی نبود. 
نگاه، یک نگاه حقوقی و فنی و به دور از هیاهوی سیاسی بود. متاسفانه بعضی 
از سیاسی کاری ها نمی گذارد قوا و نهادها با هم به نقطه درک مشترک برسند. 

بیشتر رنگ و بوی ریا کاری تصور می شد

حجت االسالم محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیس دولت اصالحات به 
خادمی آذری جهرمی در حرم امام رضا )علیه السالم( واکنش نشان داد و 
گفت: دروغ چرا؟ وقتی آقای ضرغامی به خادمی امام رضا)ع( توسط مسئوالن 
حکومتی اعتراض کرد جرات کردم بگویم.! من مشهدی هستم. طبعا زیاد 
به زیارت امام رضا)ع( مشرف می شوم. بارها مسئوالن سیاسی و نظامی را 
دیده ام که لباس خادمی پوشیده اند و بعضا با یکی دو تا محافظ پشت سرشان 
مردم را راهنمایی می کنند. مردم توقع دارند مسئوالن به کار خودشان برسند.

نمایشگاه عکس دفاع مقدس- خوسفنمایش زندگی به وقت برنگشتن * عکس: مجتبی گرگی رخ نمایی نرگس ها  برداشت و پاک کردن زعفران در آیسک دیدار مسئوالن با خانواده شهید سید علیرضا حسینی

بـه اطـالع همشهریـان عزیـز می رسانـد:
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

 به اطالع همگان می رساند موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند 
در نظر دارد: 

 یک دستگاه اتومبیل ون، مدل 1983، شماره موتور 0098873 و شماره شاسی 008298 
از طریق مزایده به فروش برساند. لذا متقاضیان شرکت در مزایده مذکور می توانند 
حداکثر تا تاریخ 1397/9/15 جهت رویت خودرو، قیمت پیشنهادی، دریافت فرم 
شرکت در مزایده و کسب سایر اطالعات الزم در ساعات اداری به نشانی ذیل مراجعه 

و یا با شماره 32252070 )واحد روابط عمومی( تماس حاصل نمایند.
 بیرجند، معصومیه، بلوار صنعت و معدن، خیابان شهیدشهاب، توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

    اطالعیـه مزایـده عمومـی خودرو


