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نمایش ۴۰ سال اقتدار بسیج 
در خراسان جنوبی

فرماندهسپاهانصارالرضا)ع(استانخبرداد:

فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی از برپایی نمایشگاه دستاوردهای چهل سالگی بسیج در بیرجند خبر داد و گفت: این نمایشگاه روز گذشته ۲۹ آبان ماه در محل حسینیه 
شماره ۲ جماران بیرجند افتتاح شد. سردار علی قاسمی صبح دیروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، اظهار کرد: امروز بسیج در عرصه های امنیتی، دفاعی، خدمات رسانی، 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به اوج و بلوغ رسیده و هسته های مقاومت مردمی و اسالمی در سراسر دنیا تشکیل شده است. وی بسیج را یکی از بی بدیل ترین تشکل های جهادی و 

مردمی دانست و بیان کرد: تا امروز هیچ نهاد مردمی و بازدارنده نظیر بسیج مستضعفان در دنیا شکل نگرفته است...  ) مشروح در صفحه ۵ (

ناظران مصوبات سفر
فرمانداران کوتاهی مدیران در مورد مصوبات سفر استاندار به شهرستان ها را به شخص وی گزارش دهند

ميرزایي : مدیران شهرستان از جلسات زاید و طوالني پرهيز کنند

جلسه شورای اداری به مناسبت هفته بسیج در شهرستان فردوس در حالی تشکیل شد که وقتی نوبت به جمع بندی جلسه توسط فرماندار رسید وی در خصوص 
میزان پیشرفت مصوبات سفر استاندار به فردوس که از مطالبات جدی و مستمرمردم نیز هست آب پاکی را روی دست همه ریخت و تاکید کرد: استاندار به فرمانداران 
ابالغ کرده اند چنانچه مدیران بومی و یا مدیران کل استانی در راستای تحقق مصوبات سفر ایشان کوتاهی و یا تعلل کنند به شخص استاندار گزارش داده شود. 

میرزایی با بیان اینکه سفر استاندار به شهرستان فردوس 47 مصوبه داشته، افزود: وظایف مربوط به شهرستان را کامل انجام داده ایم  ...  مشروح در صفحه ۵

قابل توجه ادارات و مردم شریف بیرجند
 برنج طارم فجر با ضمانت آزمایش و پخت
کیسه 1۰ کیلویی 1۴8/۰۰۰ تومان به قیمت برنج پاکستانی

انتهایمدرس،تقاطعمحالتی،هایپرمارکتبرجیس
hypermarket_berjis:اطالعرسانیدرپیچاینستاگرام

شیر کاله 1 لیتری  59۰۰                     7۰۰۰ تومان

کلنفسذائقهالموت
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت عزیزان مان

 سید مصطفی نوربخش )معلم بازنشسته( 
و دکتر سید تقی نوربخش 

)مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی( 
جلسه یادبودی امروزپنجشنبه۹۸/۸/۳۰ازساعت۲/۳۰الی۳/۳۰بعدازظهر

درمحلحسینیهآیتا...آیتی منعقد می شود
حضور خویشاوندان، دوستان، آشنایان و همشهریان عزیز موجب شادی روح درگذشتگان

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های دکتر سید تقی نوربخش، ساالری ، هادوی ، روحی و سایر بستگان

اناهللواناالیهراجعون

برادر عزیز و گرامی جناب آقای حاج رضا محمدی 
ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان

 شـاه مـراد محمـدی
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن 

مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای شما صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 

حسین زاده - شرکت تدبیر سرمایه بیرجند

پیمانکاران ملزم به نصب نرده و حفاظ برای پنجره ها و دیوارکشی مجتمع های مسکونی قبل شروع پروژه و همچنین 
در خصوص نصب درب ضد سرقت در ورودی ساختمان و به کارگیری نگهبان در مجتمع های در حال احداث می باشد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس حسین مودی
مدیر محترم شعب بانک کشاورزی

 استان خراسان جنوبی
با کمال مسرت، انتصاب ارزشمند که حاصل سال ها تجربه 
ارزنده، شایستگی و توانمندی اجرایی جناب عالی می باشد 

را صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندی و موفقیت روز افزون 
شما را در مسئولیت جدید از درگاه بلند خالق هستی بخش 

آرزومندیم.
امین گل محمدی

 مدیرعامل شرکت مهندسی دنیای سبز خراسان جنوبی

کسیکهنازمرامیکشیدمادربود
کسیکهحرفمرامیشنیدمادربود
مراستارهصبحیکههرچهکوشیدم

شدآخرازنظرناپدیدمادربود
هیچ بارانی ردپای خوبان را از کوچه خاطرات مان نخواهد شست

ای کاش رفتنت را بازگشتی، فراقت را صبری و دریای دل مان را مرهمی بود
به حکم )من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق( برخود وظیفه می دانیم مراتب سپاس و 
قدرشناسی خویش و خانواده معزا را از تمامی دوستان، اقوام، آشنایان، مدیران و کارکنان 
ادارات و بانک ها علی الخصوص بانک صادرات و پاسارگاد که در مراسم خاکسپاری و مجالس 

بزرگداشت عزیزمان مرحومه فاطمه مرادی شرکت نموده اند، صمیمانه سپاسگزاریم
بقای عمر و سالمتی شما و خانواده گرامی تان را از درگاه خداوند یکتا مسئلت داریم.

مراسم چهلمین روز درگذشت

 مرحومه فاطمه مرادی
 همسر مرحوم محمد حسین مرادی

 والده ناهید کریمی )بازنشسته بانک صادرات(
 امروزپنجشنبه۹۸/۸/۳۰ازساعت۱۴الی۱۵درمحلسالن

جدیدالتاسیسهیئتمحترمابوالفضلی)مصلی(واقعدرخیابانجمهوری 
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: کریمی، مرادی، کریم پور، زرین قلم، وداد و سایر بستگان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی در نظر دارد: یک دستگاه خودروی مازاد 
خود را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از عموم خریداران محترم دعوت می شود جهت 
بازدید از تاریخ ۹۸/۸/۳۰ لغایت ۹۸/۹/۹ به اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

جنوبی واقع در انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری مراجعه نمایند. 

نوعتضمینمبلغتضمین)بهریال(نوعخودروردیف

پرایدسایپا۱۴۱ای-مدل۱۱۳۸۵
سوختبنزین-رنگنقرهای

آبی،متالیک

فیشبانکی۱۰/۰۰۰/۰۰۰

نشانیمحلهایخریداسنادمزایده:
)موضوع  مزایده  قسمت  از  اسناد  دریافت  و   www.setadiran.ir به سایت  ورود   -۱

فراخوان مزایده شماره ۱۰۹۸۰۰۳۷۵۰۰۰۰۰۰۱( 
۲- شماره حساب واریز مبلغ ودیعه ۴۰۸۰۰۱۳۲۰۷۹۵۵۷۴۹ نزد بانک مرکزی به شناسه 

 ۹۲۴۱۰۸۵۰۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۰۱۹۴۷۹۴۴
تحویل اسناد مزایده: تا ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۹۸/۹/۱۰

محل و زمان گشایش پیشنهادها: دفتر مدیرکل - ساعت ۹ صبح مورخ ۹۸/۹/۱۲
تذکر: آدرس دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت ثبت نام مزایده گران: 
بیرجند - خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت،  معدن و تجارت خراسان جنوبی طبقه 

همکف اتاق ۱۱۱ - تلفن: ۰۵۶۳۲۲۲۱۲۲۰
روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

آگهـی مزایـده
دنیـای فــرش 

اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش های ماشینی دست دوم
 )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 

بیرجند ، بلوار شعبانیه ، نبش شعبانیه 4
3797 361  0915- 9464 750 0935  31 17 31 32 - علی زارع

فروش مغازه ساندویچی با بهترین موقعیت مکانی و شغلی ۰9155612892

* هرم پور

جای خالی
 پیوست رسانه ای

و  اعتراضات  از  مهمی  بخش   
طی  شده  ایجاد  های  نارضایتی 
روزهای اخیر به یک بی تدبیری در 
انتخاب زمان اجرای طرح سهمیه 
سوخت  قیمت  افزایش  و  بندی 
بر می گردد، بی تدبیری که این 
روزها برخی از نمایندگان مجلس، 
رسانه ها، اساتید دانشگاه، منتقدان 
و حتی تعدادی از مسئوالن دولتی 
وجود  »عدم  عنوان  تحت  آن  از 
طرح  برای  ای«  رسانه  پیوست 
تان خیال  کنند.  می  یاد   مذکور 
۲ صفحه  در  مشروح    .  .  . را  

 

 

 

درحوادثامنیتیچندروز
اخیر،دشمنراعقبزدیم

رهبرمعظمانقالب:

صفحه  ۲

مردمنمرهقبولیگرفتند؛
حاالنوبتدولتاست

روحانی:

همهآنهاییکهبهخیابانها
آمدندازاشرارنبودند

آیتا...جنتی:

صفحه  ۲

صفحه  ۲
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جای خالی
 پیوست رسانه ای

* هرم پور
        

 بخش مهمی از اعتراضات و نارضایتی های 
بی  یک  به  اخیر  روزهای  طی  شده  ایجاد 
تدبیری در انتخاب زمان اجرای طرح سهمیه 
بندی و افزایش قیمت سوخت بر می گردد، 
بی تدبیری که این روزها برخی از نمایندگان 
مجلس، رسانه ها، اساتید دانشگاه، منتقدان و 
حتی تعدادی از مسئوالن دولتی از آن تحت 
عنوان »عدم وجود پیوست رسانه ای« برای 
طرح مذکور یاد می کنند. خیال تان را راحت 
کنم و این طور بگویم که تقریباً در هیچکدام 
مقیاس  در  شده  اجرا  مهم  های  طرح  از 
کشوری و حتی استانی، چه آنان که اثری 
مثبت دارند و چه آنها که تأثیرهای منفی به جا 
می گذارند، چنین »پیوست رسانه ای« معمواًل  
وجود ندارد! ساده و خالصه اگر خواسته باشیم 
بگوییم، »پیوست رسانه ای« در یک کالم 
از  قبل  عمومی  افکار  سازی  آماده  یعنی؛ 
اجرای یک طرح بزرگ و همراهی با روان 
مردم و اجتماع، حین و بعد از اجرای آن طرح. 
هرچند اجرای طرح های بزرگ در کشور ما، 
نه تنها این همراهی را ندارد یا کم دارد، بلکه 
بازی کردن با روح و روان مردم آن  عموماً 
هم در بدترین و سخت ترین شرایط را به 
ذهن متبادر می کند!! در رابطه با طرح اصالح 
قیمت بنزین، گفته ها و ناگفته ها، بسیار است 
که در جای خود و در زمان الزمش به آن 
خواهیم پرداخت، اما اجازه بدهید به نکته مهم 
دیگری اشاره کنم و آن هم عدم وجود تفکر 
»ضرورت شفافیت اطالعاتی« برای مردم در 
اغلب دستگاه ها و سازمان ها در استان ماست. 
چندی پیش مسئولین یکی از دستگاه های 
زیرمجموعه وزارت نیرو برای پاسخگویی در 
خصوص برخی گالیه ها و انتقادهای مردمی 
پیام  یا  گزارش  صورت  به  روزنامه  در  که 
مخاطب نسبت به آنها درج شده بود، میهمان 
آوا بودند. آمار و ارقام بسیار جالبی از طرف آنان 
مطرح می شد که قطع به یقین، ضمن صّحه 
ایثارگرانه این دوستان،  گذاشتن به خدمات 
بازگو کننده افتخارهای بزرگ و تالش های 
به ثمر نشسته در آن حوزه برای استان بود. به 
این بهانه و در این سرمقاله خواستم تأکیدی 

کنم بر چند نکته مهم ذیل:
مردم  معین  مردمی،  و  متعهد  رسانه   -1
وثوق  مورد  و  جامعه  معتمد  مسئوالن،  و 
شهروندان است. اضافه بر آن، مجرای قابل  
استناد برای گفتگوهای بین مردم و مسئولین 
است. هر دستگاهی که به دلیل وجود روابط 
و  تسخیر  کشف،  به  موفق  قوی،  عمومی 
استفاده از این ظرفیت باال شده، کمترین چالش 
ها با فضای مطالبه گر جامعه را داشته است. 
این مجرای  برقراری  برای  روزنامه، همواره 
مطلوب گفتمانی، آمادگی دارد. دستگاه ها هم، 
قدر بشناسند و از این ظرفیت استفاده کنند. 
2- احتکار اطالعات و آمار و ارقام در هیچ 
حوزه ای امر پسندیده و قابل قبولی نیست. 
آن بخشی از اطالعات که حاوی داده های 
تواند  می  و  نیست  زیرساختی  و  محرمانه 
در معرض دید و قضاوت مردم در رابطه با 
عملکرد دستگاه ها  قرار گیرد، چرا به جای 
مطرح شدن، در انبار احتکار آن دستگاه یا اداره 
کل می ماند تا به مرور فاسد یا غیرکاربردی 
شود و یا نه تنها در زمان الزم به کمک دفاع از 
عملکرد دستگاه مذکور نمی آید، بلکه خودش 
زمانش،  از  خارج  بیان  و  شده  گردن  وبال 

خطرآفرین می شود؟
3- ادارات، دستگاه ها، سازمان ها و حتی برخی 
نهادها، عادت به ارائه اطالعات خام، مفصل، 
خسته کننده، کانالیزه و سانسور شده، بدون 
تحلیل و به دور از تلخیص های هنرمندانه 
دارند. الجرم مخاطب نیز، نه اقناع می شود، 
نه اصل و بطن موضوع را می فهمد، نه آتش 
مطالبه اش خاموش می شود و نه اعتماد فی 
ما بین او و مسئول و دستگاه مربوطه را تقویت 
می کند. مدیر توانمند و موفق،  مدیریست 
که در وهله اول می داند چه کسی را برای 
روابط عمومی انتخاب کند. بسیاری از روابط 
عمومی ها علیرغم برخورداری از دانش باال 
هنر  این  اما  رفتار،  نجابت  و  رأی  متانت  و 
را ندارند، یعنی بلد نیستند چه مطلبی را از 
نیاز  دانند  نمی  کنند،  احصاء  مجموعه خود 
جامعه به چه خوراکیست که الزم است در 
آن مقطع تزریق ... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(
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پرداخت کمک حمایت معیشتی به مشمولین تا 2 آذر

 ستاد شناسایی مشمولین طرح حمایت معیشتی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: کمک حمایت معیشتی 
دولت پس از بررسی های انجام شده به حدود ۶۰ میلیون نفر پرداخت می شود. پرداخت به این تعداد که بالغ 
بر ۷۰ درصد جمعیت کشور را در بر می گیرد تا پایان روز شنبه 2 آذر 13۹۸ به مشمولین ادامه خواهد داشت.

چگونه  کنند  نمی  درک  و  شود   ) سرمقاله  )ادامه 

و چه زمانی و به چه مدتی این خوراک را به 
مردم ارائه دهند!  شاید الزم باشد شورای اطالع 
رسانی استان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا 
حتی استانداری برای آموزش در این زمینه اقدام 
کنند، آموزشی که هزینه بر است، اما سرمایه 
کند.  می  تقویت  شدت  به  را  اجتماعی  های 
4- گزارش دهی موثق و مستند و به دور از تبلیغ 
و هیاهو، با پرکردن حفره اطالعاتی جامعه )که این 
حفره  می تواند توسط هر فرد یا عنصر غیر مطلع و 
بدخواه و سوء استفاده گری هم شناسایی و پر شود(  
زمینه رضایت مندی اجتماعی و حفظ سرمایه های 
مردمی را ایجاد کند. مجدداً تأکید می کنم دستگاه 
ها با ارائه اطالعات مطلوب عملکردی خود و با 
اعتماد به رسانه ها، به مدیریت بهتر کشور و خارج 
شدن از بار سنگین تنش های ایجاد و استوار شده  
بر زمینه مطالبه گری های غیر اقناع شده،  کمک 
کنند. روزنامه مردمی آوا این آمادگی را دارد که در 
کنار انعکاس صریح و بررسی و پیگیری مداوم 
مطالبات مردمی از ادارات و نهادها و دستگاه ها، 
مجرای ارائه اطالعات عملکردی مطلوبی از سوی 
این دستگاه ها باشد که به حفظ اعتماد مردم و 

سرمایه های اجتماعی در استان کمک می کند.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹3۰4۹43۸31 ارسال فرمایید(  

رهبر انقالب: در حوادث امنیتی 
چند روز اخیر، دشمن را عقب زدیم 

رهبر انقالب در جمع تولیدکنندگان، کارآفرینان 
و فعاالن اقتصادی اظهار کردند: هم دوستان و 
هم دشمنان بدانند؛ ما در عرصه  جنگ نظامی 

و سیاسی و امنیتی دشمن را عقب زدیم.

مردم نمره قبولی گرفتند؛ نوبت دولت 
است تا مشکالت را کاهش دهد 

رئیس جمهور در جلسه هیئت وزیران گفت: مردم 
به خوبی آزمایش خود را پس دادند و با نمره باالیی 
قبول شدند و اکنون نوبت دولت است تا مشکالت 

مردم را کاهش دهد.

آیت ا... جنتی: همه آن هایی که 
به خیابان ها آمدند از اشرار نبودند 

مردم  نگرانی  به  اشاره  با  نگهبان  شورای  دبیر 
از اجرای طرح اخیر دولت، حساب معترضان را 
از اشرار جدا دانست و گفت: همه آن هایی که 
اعتراض کردند و به خیابان ها آمدند از اشرار نبودند 
و دغدغه های مردم باید درک شود؛ اکنون گرانی 
وجود دارد و اگر بخواهد این طرح، فشار جدیدی 

به اقشار ضعیف وارد کند، صحیح نیست.

به برخی لوله ها در عسلویه 
دینامیت بسته بودند 

سخنگوی دولت بیان کرد: به ما گفتند برخی اجازه 
تغییر شیفت در عسلویه را نمی دهند و به برخی 
لوله ها دینامیت بسته بودند؛ چه کسی از این انفجار 
سود می برد؟ ما با جریانی مواجه بودیم که بی شرمانه 
کنند. مواجه  بحران  با  را  کشور  می  خواستند 

تاکید دوتن از مراجع تقلید
 بر لزوم جلب رضایت مردم 

آیات عظام نوری همدانی و علوی گرگانی بر 
ضرورت جلب رضایت مردم تاکید کردند.

مصباحی  مقدم: بررسی »پالرمو«
 در مجمع کنار گذاشته شد 

غالمرضا مصباحی مقدم گفت: با توجه به اینکه 
مهلت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درباره بررسی انطباق »پالرمو« با مصالح کشور 
پایان یافته، عمال بررسی آن کان لم یکن بوده است.

خبرآنالین - بعد از اعترضات دی ماه ۹۶ 
بود که دولت به فکر ایجاد یک »هاید 
افتاد. 2۰ خرداد ۹۷  پایتخت  در  پارک« 
دولت مصوبه ای را برای تعریف مکان هایی  
که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را 
مطرح کنند به تصویب رساند اما حدود 
یک سال بعد در تاریخ 2۶ شهریور 13۹۸ 
دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال 
کرد. این اتفاق پس از آن صورت گرفت 
که سه شهروند در دادنامه هایی جداگانه 
نسبت به این مصوبه شکایت کردند و 
خواهان ابطال آن شدند. در رأی هیئت 
مورد  تصویب نامه  است:  آمده  عمومی 
شکایت اوالً: با اصل 2۷ قانون اساسی 
که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را از 
حیث محل های اجتماعات علی االطالق 
با  ثانیاً:  و  دارد  مغایرت  کرده  اعالم  آزاد 
و  احزاب  فعالیت  نحوه  قانون  ماده 11 
مصوب 13۹4/11/4   سیاسی  گروه های 
مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات 
کمیسیون احزاب موضوع ماده 1۰ قانون 
مذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ ماده 

11 قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم 
در خصوص درخواست  برگزاری تجمعات 
و راهپیمایی ها که مستلزم تعیین محل 
برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف 

و اختیارات کمیسیون مذکور  می باشد.

رد مصوبه بدون استحکام حقوقی
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، 
در همان مقطع به خبرگزاری پانا گفته 
بود: »هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای 
تعیین محل هایی برای برگزاری تجمعات 
مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد 
جمله  از  مختلف  بهانه های  به  بوده ایم 
مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری 
تجمع به مردم داده نشده است. در برخی 
میان  از  بازداشت هایی  شاهد  نیز  موارد 
تجمع کنندگان بوده ایم، گفته اند که تجمع 
برگزار شده در محل غیر مناسبی بوده 
است. بعضا می گویند این تجمع در محل 
حساسی برگزار شده یا اینکه مسائل و 
مشکالت ترافیکی را برای سایر شهروندان 

ایجاد کرده است.« جنیدی با اشاره به اینکه 
این نظر از »استحکام حقوقی« مناسبی 
برخوردار نیست، گفته دولت این موضوع 
را در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار 
خواهد داد. معاون حقوقی رئیس جمهور 
اظهار کرد:»اعتراض در چارچوب قوانین 
را   آن  باید  ولی  است؛  مردم  مدنی حق 
همراه با آموزش به مردم توضیح داد تا 
بتوانند نگرانی های خود را گفته و به راهکار 
مشترک به دور از آسیب برسانند. دولت 
باید محل هایی امن را برای اعتراض در 
نظر بگیرد. البته دیوان عدالت اداری تصور 
می کرد که این حق مغایر قانون است و 
آن را ابطال کرد؛  ولی حق اعتراض ایجاد 
نمی شود مگر با تامین محلی امن برای 
اعتراض تا نیروی انتظامی نیز بتواند امنیت 
آن را تامین کرده و دیگر شاهد مسائل 

خشن نباشیم.«

می خواستند تجمع نباشد
علی مطهری نیز در انتقاد به این اقدام 
کار  مفهوم  گفت:  اداری  عدالت  دیوان 

دیوان این است که تجمعات باید در همه  
جا آزاد باشد، اما در واقع با این موضوع 
موافق نیستند.  دیوان عدالت اداری به 
بهانه اینکه نباید مکان تجمع را محدود 
با اصل آن مخالفت کرده است.  کنیم 
دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دولت 
می خواهد اساساً تجمعی نباشد و این حکم 
است. اساسی  قانون  اصل 2۷   مخالف 
طرح  به  اشاره  با  مجلس  نماینده  این 
تجمعات  محل  تعیین  درباره  مجلس 
ساماندهی  برای  مجلس  طرح  گفت: 
تجمعات طرح خوبی است. چون همه  
جا برای تجمع مناسب نیست و ممکن 
ایجاد کند.  است ترافیک و مشکالتی 
مصوبه دولت مصوبه خوبی بود تا جای 
خاصی برای تجمع، اظهارنظر و شعار 
مشخص کنیم که دیگر به دلیل یک 
اعتراض آشوب به پا نشود. حاال نزدیک 
به دو ماه از این ابطال مصوبه می گذرد 
و تاثیرات مثبت داشتن هایدپارک این 
روزها در مدیریت کردن اعتراضات بیش 

از پیش مشخص می شود. 

جای خالی یک »هاید پارک« در اعتراضات به قیمت بنزین

و  معدن  صنعت،  وزیر  رحمانی  رضا 
تجارت در حاشیه جلسه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات 
وزارت صمت در زمینه نظارت بر بازار 
قیمت ها  افزایش  از  جلوگیری  جهت 
اظهار  بنزین  نرخ  افزایش  پی  در 
بازرسی های ما  کرد: کمیت و کیفیت 
افزایش یافته است و همه امکانات در 
روزهای اخیر بسیج شده تا در حق مردم 
اجحاف نشود و موج گرانی که بیشتر 
است،  قضیه  این  روانی  بار  از  ناشی 
تحمیل نشود. وی با بیان اینکه طبق 
گزارش های میدانی که داریم اقدامات 

ما در این جهت موثر بوده است، افزود: 
در برخی کاالها و خدمات مثل حمل 
و نقل تاثیرات واقعی را هم داریم که 
بحث جدایی دارد، اما بیشترین تالش 
ما این است که به دلیل مباحث روانی 
سوءاستفاده  گرانی صورت نگیرد وگرنه 
در برخی جاها ممکن است این تصمیم 
قیمت ها  برخی  روی  پایینی  درصد 
خاطر  صمت  وزیر  باشد.  تاثیرگذار 
نشان کرد: طبق دستور رئیس جمهور، 
هیچ  به  دولتی  دستگاه های  و  دولت 
عنوان تا پایان سال حق گران کردن 
هیچ کاال و خدماتی را ندارند. رحمانی 

درباره تولید خودروهای کم مصرف در 
گفت:  بنزین  قیمت  افزایش  شرایط 
در این رابطه دو مورد در دست اقدام 
خودروهای  تولید  بحث  یکی  داشتیم 
الکتریکی و برقی و دیگری هم موتور 
کم مصرف است که قبل از این طرح 
هم در دستور بوده و االن ضرورت آن 

بیشتر شده است.

سوی  از  قیمتی  افزایش  هیچ 
خودروسازها اعمال نشده است

علت  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
از  پس  خودروها  برخی  قیمت  افزایش 

کرد: هیچ  اظهار  بنزین  قیمت  افزایش 
خودروسازها  سوی  از  قیمتی  افزایش 
اعمال نشده است؛ این هم مربوط به این 
چند روز نبوده مثل همیشه که داللی و 
اقدامات می شد، االن هم بحث  برخی 
همان داللی است و پیگیری می کنیم با 
عرضه بیشتر اجازه ندهیم افزیش قیمتی 

در این زمینه داشته باشیم.

وزیرصمت: افزایش قیمت برخی کاالها اجتناب ناپذیر است

آب و برق گران نمی شود 

از  پس  گفت:  نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا 
قیمت  عنوان  به هیچ  بنزین  قیمت  افزایش 

آب و برق تا پایان سال گران نخواهد شد.

همه یارانه ها را حذف کنیم، 
به هر نفر چقدر می رسد؟

درباره  اقتصادی  کارشناس  یک   - خبرآنالین 
یارانه های پنهان گفت: ما اگر همه یارانه های دولت 
را حذف کنیم و به مردم پول نقد بدهیم، عدد آن 
تا ۷۰۰، ۸۰۰ هزار تومان به هر نفر می رسد، کف 
آن را می گویند ۵۰۰ هزار تومان است. ما تا این جا 
خیلی فاصله داریم.وی درباره تاکتیک های اجرای 
سیاست افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: به نظر 
من دولت اول باید پول را واریز می کرد ، بعد قیمت 

را باال می برد.

ابطال کارت سوخت خودروهای
 2۵ ساله و موتورسیکلت های ۱۰ ساله 

مهر- کارت سوخت خودروهای سواری شخصی 
با عمر 2۵ سال به باال و موتورسیکلت های با 
عمر 1۰ سال به باال بر اساس مصوبه هیئت 
وزیران ابطال شد و این گروه از خودروها باید از 

سهمیه آزاد بنزین استفاده کنند.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

 با عنایت به تصویب نامه شماره ۱۵۶/۳۱۲۶۶/ه مورخ ۱۳۶۹/۵/۹ هیئت محترم وزیران )تبصره ۲ ماده ۶ 
آیین نامه تسهیالت اعطایی بانک( و تبصره ۸ ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و بند )ب( ماده ۴ 
مندرج در فصل )واو( دفترچه قرارداد و به استناد درخواست شماره ۹۷/۲۲۴/ص مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۱ مدیریت 
 بانک صنعت و معدن استان خراسان جنوبی مبنی بر جانشینی در قرارداد شماره ۸۶۰۷۱ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۰ 
به استناد قرارداد رهنی شماره ۱۲۲۸۸مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۰ 
بیرجند و تنظیم صورتجلسه جانشینی به شماره ۹۷/۸۸۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۲ فی مابین شرکت شهرک های 
صنعتی خراسان جنوبی و مدیریت بانک صنعت و معدن استان خراسان جنوبی، مدیریت بانک صنعت و معدن 
استان خراسان جنوبی، جانشین در قرارداد شماره ۸۶۰۷۱ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۰ گردیده و قرارداد سابق با شرکت 
سازه های پوالد مشبک کویر خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۶۷۶ ثبت شرکت های بیرجند 
فاقد اعتبار و دفترچه المثنی به نام مدیریت شعب بانک صنعت و معدن استان خراسان جنوبی )با همان شماره 

قرارداد و تاریخ اولیه( دارای اعتبار می باشد.
شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم 

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید
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آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم ۱- خبازی غالمرضا بشیری ۲- خبازی 

حسن عیدی حلوائی

در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت ۳۶۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم ۱- خبازی 

غالمرضا بشیری ۲- خبازی حسن عیدی حلوائی ابالغ می گردد آقای حسن پردل  با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۱۲۱۴۶ ادعای اشتغال در 

آن کارگاه با عنوان شغلی تبردست سنگک  داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

خراسان جنوبی )بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت داری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای 

مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

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

00:05  پرسمان - بازپخش
00:۲5 قرارگاه بی قرار

0۱:00 سینمایی ریشه ها
0۲:36 نقش عشق

03:05 گزیده خنده بازار
03:۲0 آبی وحشی بی منتها

04:05 سخنرانی
04:44 اذان صبح به افق بیرجند

05:00  مراسم جمع خوانی قرآن کریم
06:05 دعای عهد

06:50 پویانمایی آرینا
07:00 صبحانه - زنده 

08:05 پرسمان
08:30 مجموعه گسل- بازپخش

09:۲0 یک زندگی
۱0:00 سیمای سالمت - زنده

۱۱:00 خبر استان
۱۱:۱9 اذان ظهر به افق بیرجند

۱۱:30 شاهدان

۱۱:55 از پس پرده - بازپخش
۱۲:۲0 مدرسه عشق
۱3:05 جنگل دامون

۱3:۲0 شب های زعفرونی - بازپخش
۱4:۲5 سینمایی ریشه ها - بازپخش

۱6:00 خبر استان
۱6:۱8 بازتاب - بازپخش

۱6:48  اذان مغرب به افق بیرجند
۱7:00 سیمای سالمت - بازپخش

۱8:00 ناخونک
۱8:30 پالک عاشقی

۱9:۲0 صد فرسخ
۲0:00 خبر استان

۲0:30  چکه
۲۱:00  شب های زعفرونی - زنده

۲۲:۱5 بازتاب
۲3:00 خبر استان

۲3:۱7 مجموعه گسل

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

پرده پارچه ای 
کرکره فلزی 

زبرا در طرح های متنوع 

 نبش مدرس 6۰ )مدیریت شاملی( 3244۱36۵ - ۰9۱۵۵6۱4398

و لوگوی اختصاصی موکت ظریف مصور
دیوارپوش،کفپوش، قرنیز، پارکت، آسمان مجازی

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۷۰۸۰۵ 
در راستای اجرای دادنامه صادره در خصوص تقسیم 
به  غیره  و  بنیادی  علیرضا  دعوی  موضوع  ماترک 
طرفیت مهدی بنیادی و غیره نسبت به پالک ثبتی 
 ۲ بخش  اصلی   ۲۴۹ از  فرعی   ۱۷ از  فرعی   ۸۴۰
بیرجند واقع در خیابان مدرس ۳۲، پالک ۴۸، ملک 
مورد نظر به صورت منزل مسکونی در دو طبقه می 
باربر آجری و سقف طاق  باشد که سازه آن دیوار 
پایانکار  و  ساختمانی  پروانه  سوابق  و  است  ضربی 
شهرداری مربوط به سال ۱۳۷۲ می باشد. مساحت 
عرصه آن طبق سند ۳۶۰ مترمربع بوده و اعیان در 
مجموع حدود ۴۲۴ مترمربع زیربنا دارد. امتیازات 
 ۲ )هرکدام  برق  و  آب  شامل  ساختمان  منصوبه 
انشعاب مجزا( و گاز )یک انشعاب( می باشد که مبلغ 
۱۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است. از 
۱۳۹۸/۹/۱۷ تاریخ  یکشنبه  روز  در  مزایده   طریق 
احکام  اجرای  دفتر  در  صبح  الی ۱۰   ۹ ساعت  از 
بهای  از  پایه  قیمت  برسد.  فروش  به  حقوقی 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  شده  ارزیابی 
شد.  خواهد  فروخته  نمایند  پیشنهاد  را  قیمت 
برنده  از  المجلس  فی  پیشنهادی  مبلغ  ۱۰ درصد 
حداکثر  است  مکلف  نامبرده  و  دریافت  مزایده 
ثمن  باقیمانده  پرداخت  به  نسبت  ماه  یک  تا 
این صورت ۱۰ درصد  غیر  در  نماید  اقدام  معامله 
تجدید خواهد  مزایده  و  دولت ضبط  نفع  به  اولیه 
پنج  توانند  می  تمایل  صورت  در  متقاضیان  شد. 
تا  مراجعه  اجرا  این  به  مزایده  موعد  از  قبل  روز 
انتقال  ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و 

 به عهده خریدار خواهد بود. 

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

دادگستری  کل استان خراسان جنوبی
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همه محور های خراسان جنوبی لغزنده است

صداوسیما- همه محور های استان لغزنده است و پلیس از رانندگان خواست نکات ایمنی را رعایت کنند. رئیس پلیس راه استان از لغزنده بودن همه محورها و جاده 
های استان خبر داد و گفت: با توجه به شرایط جوی استان الزم است رانندگان همه نکات ایمنی را رعایت کنند. سرهنگ رضایی افزود: به رانندگان توصیه می 

کنیم سرعت مطمئنه را رعایت کنند و از عجله و شتاب بپرهیزند. وی تأکید کرد: رانندگان در تغییر مسیر خودرو مراقبت کنند تا خودرویشان دچار سرخوردگی نشود.

 

کالهبرداری با بسته معیشتی 

رجب زاده- کالهبرداران در کمین بسته 
های معیشتی نشسته اند. با شروع اجرای 
طرح حمایت دولت ازخانوارها در قالب 
واریز بسته های معیشتی، ارسال پیامک 
ها یا برقراری تماس هایی برای دریافت 
اطالعات شخصی حساب افراد هم به 
روش های مختلف انجام شده و پلیس 
فتا هشدار داده است. رئیس پلیس فتای 
افراد و  استان درباره سوءاستفاده برخی 
کالهبرداری آن ها در فضای مجازی 
به شهروندان استان هشدار داد. محمد پور 
با اعالم اینکه مجرمان از طریق تماس 
های تلفنی،شبکه های اجتماعی، سایت 
های اینترنتی و لینک هایی که از طریق 
پیامک به تلفن هوشمند افراد ارسال می 
شود، اقدام به کالهبرداری از مردم می 
کنند ادامه داد: مرردم باید برای اطالع از 
جزئیات این طرح ها ازاعالم های معتبر 
بهره بگیرند. رئیس پلیس فضای تبادل 
اطالعات  با بیان اینکه حقیقت عمده 
مشکل مردم در مراجعه به همکاران ما 
در پلیس فتا، بحث پنل های مخابراتی 
است افزود: عده ای از افراد سود جو در پی 
اعالن دولت مبنی بر واریز ارقامی به عنوان 
حمایت معیشتی ، اقدام به ارسال پیامک 
به مردم کرده و از آن ها می خواهند که 
با مراجعه به درگاه های جعلی و ساختگی 
بانکی، اطالعات بانکی شان مانند شماره 
درج شده بر روی کارت های بانکی، رمز 
دوم،cvv 2  و همچنین تاریخ انقضای 
کارت را اعالم کنند. اواز مردم خواست تا 
مراقب این گونه پیامک ها باشند و هنگام 
مراجعه به درگاه های بانکی، با دقت به 
آدرس درج شده در قسمت باالی صفحه 
و  سودجویان  زیرا  کنند.  توجه  مرورگر 
کالهبرداران با افزودن تنها یک حرف به 
آدرس اینترنتی، درگاهی جعلی را به افراد 
معرفی می کنند. محمد پور در پاسخ به 
این سئوال که بسیاری از این پیامک ها 
از طریق پنل های پیامکی ارسال می 
شود، چرا سیستم های مخابراتی با این 
پنل ها و افراد مقابله نمی کند؟ گفت: تا 
فردی از پنل مخابراتی خریداری شده، 
وی  با  توان  نمی  نکند،  استفاده  سوء 
برخورد کرد اما به محض سوءاستفاده از 
این امکان، توسط نیروهای پلیس فتای 
استان، شناسایی شده و برخورد قانونی 
با آنان انجام می شود. این هشدارها در 
حالی برای چندمین بار تکرار می شود که 
سودجویان با کمک شیوه های جدید به 
کالهبرداری از افراد در فضای مجازی 
اقدام می کنند.سرهنگ محمدپور افزود: 
کالهبرداران همواره از شیوه های جدید 
برای دستیابی به اطالعات کارت های 
بانکی افراد استفاده می کنند و تنها راه 
مقابله با این افراد هوشیاری مردم است.

 خبر ویژه

 سفری به فردوس داشتم واقعا از طرح 
های زیبای میدان هایش لذت بردم . با 
برای  رو  شهرشون  ماهرانه،  هنرمندی 
مسافران معرفی کرده اند اما متأسفانه 
و  فرهنگ  از  نمادی  هیچ  بیرجند  در 
محصوالتش نیست لطفا هزینه کنید و از 
طراحان شهرهای دیگر استمداد   بطلبید.
915...770

اداره برق نسبت به جابجایی ستون های 
گونه  هیچ   2۳ کارگر  خیابان  در  برق 
اقدامی انجام نمی دهد، تمامی منازل 
الی20 سال است  مسکونی حدود 15 
که عقب نشینی کرده اند و این ستون 
اینکه وسط کوچه قرار  با توجه به  ها 
گرفته اند، برای رانندگی در شب بسیار 
خطرناک است .خواهشمند است از جانب 
مسئولین و پلیس راهنمایی و رانندگی در 
این رابطه اقدامات مقتضی صورت گیرد. 
915...118

آبان حدود  ساعت  شنبه 28  روز سه 
پمپ  به  داشتم  ای  مراجعه  صبح   10
بنزین میدان امام، بی نظمی و شلوغی 
موتورسواران در الین اعصاب خرد کن 
بود، حضور و منش یکی از بزرگواران که 
ظاهرا از مسئولین جایگاه یا شرکت نفت 
و گویا همان لحظه برای بررسی امور در 
آنجا مستقر بود،  بسیار دلگرم کننده بود. 
واقعا شرمنده شدم که باتوجه به شلوغی 
پمپ بنزین، راکبان موتور رو ساماندهی و 
سپس برای من که خانم و درصف منتظر 
بودم خیلی بی آالیش و با نهایت احترام 
اقدامات الزم رو انجام دادند. ای کاش 
روحیه مردمی و انسانیت و تکریم ارباب 
رجوع در رفتار همه مسئولین مانند این 

فرد وجود داشت. واقعا دست مریزاد
9۳9...216

پیرو مطلب مرکز ناباروری، الزمه بدانید 
که بنده یکسالی هست که آنجا پرونده 
دارم فقط آمار و ارقام اعالم می کنند و 
اگر اینطور نیست، چرا پیگیر نیستند که 
یک متخصص بیارن بخش دیگر را راه 
اندازی کنند که مردم آواره مشهد نشوند. 
در ثانی خوبه که از رضایتمندی مردم 
آمار بگیرند، نه اینکه به خودشان نمره 

بیست بدهند. 
991...910

برای پیشگیری از باالرفتن قیمت ها، باید 
بر کارخانه ها و تولیدی ها نظارت باشه، تا 
چند روز دیگر اجناس با درج قیمت باالتر 
وارد بازار نشود وگرنه این بازرسی ها از 

فروشندگان جزء ،  چندان کارایی ندارد.
915...865

با توجه به گران شدن بنزین و شلوغی 
صف ماشینهای گاز سوز که باک آنها در 
سمت چپ است،  رئیس شرکت نفت چه 
توجیهی برای بخشنامه جدا بودن صف 
باک راستها از باک  چپها دارند؟ در صورتی 

که در کل کشور اینگونه نیست.
915...۳99

سالم شوهرم عمل قلب بازکرده چندین 
بار نامه از شورا به کمیته امداد خمینی 
بردیم به  بازدید هم  آمدند گفتند به  شما 
تعلق  می گیره، هر وقت رفتم گفتند بودجه 
نیست خودم سرکار می روم ماهی ششصد 
هزار تومان می گیرم. دویست هزارتومان 
کرایه خانه میدم یک خانواده چهار نفره  

با چهار صد هزار تومان چه کارکنم؟
915...482

و  زحمتکش  شهردار  خدمت  سالم  با 
همکارانشان در زیبا سازی و عمران شهر 
در خیابان آوینی چهار راه نارنج تا خانه 
های سازمانی قرارگاه، دارای آسفالت و 
جاده مهندسی نشده هستیم که هر ساله 
با ریزش باران تردد در آنجا مشکل و حتی 
غیر ممکن می شود. زحمت شما قبل از 
بارندگی زمستانه به فکر ترمیم آسفالت 
و تعریض جاده به صورت اصولی شوید.

ممنون از پیگیری شما 
9۳6...705

وزارت نفت دو ماه پیش گفت با شماره 
سوخت  کارت  برای  بانکی  کارت 
ثبت نام کنید االن که به دفاتر دولت 
الکترونیکی مراجعه می کنیم می گویند 
عنوان  به  قضائیه  قوه  نشده!  اقدامی 
به  باید زیانی که دولت  مدعی عموم 

امثال من زده رو پیگیری کند.
910...67۳

آموزش و پرورش که توان ساخت مدرسه 
پسرانه شهید قرنی رو نداشت چرا  از پارسال 
با مدرسه دخترانه ادغام کرد و همچنان 
مدرسه قرنی پابرجاست. جواب خدا رو 
چی می خوان بدن مسئوالن، با اذیت

 کردن پسرا و متلک پرانی جلو مدرسه.
915....۳۳0

با سالم تقاطع خیابان غفاری و جماران 
موقع تعطیلی مدارس و عبور و مرور دانش 
آموزان خیلی خطرناکه، لطفا مسئوالن به 
فکر نصب سرعتگیر یا پل عابر پیاده باشند .
991...9۳5

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

سالم  خبرنگار  همکاران  و  آوا  روزنامه 
که  است  خوبی  کار  ها  دیدگاه  ستون 
پیشنهادها برای حل مشکالت مردم در 
آن داده می شود لطفا شما هم در انتشار 
گالیه ها در آن سخت نگیرید چرا که 
تا انتقادی نباشد پیشنهادی هم نیست 
و  دولت  که  حاال  است،  این  من  .نظر 
نظام تصمیم گرفته اند کارهای بزرگ و 
اصالحات اقتصادی کالن را انجام دهند 
چقدر خوب است در جاهایی که به منافع 
مردم هم ختم می شود قدمی بردارند. چند 
وقت پیش خواندم که بنیاد مستضعفان و 
رئیس جهادی آن آقای فتاح در شمال 
کشور گفته اند که اراضی  مصادره ای 
و مربوط به خاندان پهلوی را که در اختیار 
این بنیاد است به مردم برمی گردانند .در 
استان ما قانونا و با حکم امام )ره( باید این 
امالک برای بیرجند و بیرجندی باشد، اما  
گاهی سرمایه ها را می برند به تهران ، 
این اصال انصاف نیست بیایید حاال که 
مردم در سختی ها با شما همراهی می 
کنند کمی هم شما قدم جلو بگذارید و این 
حق شهر را که به خاطر خوش خدمتی 
به تهران نشینان تقدیم می شود به مردم 
شهر برگردانید.من از آقای فتاح خواهش 
می کنم و پیشنهاد می دهم با این اقدام 
اقتصادی  مخرب  های  فعالیت  جلوی 
برخی دستگاه های دولتی و زیر مجموعه 
پیشنهادم  بگیرید.امیدوارم  را  نظام 
حداقل تلنگری باشد به همه آنهایی که 
همیشه از نبود بودجه دم می زنند اما 
را توسط عده  بودجه های موجود  این 
ای دیگر به تهران و پایتخت می فرستند 
علی . ر از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

نسرین کاری - سه شنبه شب در 
مراسم گرامیداشت بیست و هفتمین 
دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی 
ایران، از 80 کتاب چاپ شده توسط 
ناشران خراسان جنوبی در سال جاری، 
رونمایی شد. رئیس دانشگاه بیرجند با 
بیان این که اگر بنا باشد راه نجاتی را 
در کشور دنبال کنیم، آن راه مطالعه 
است، ادامه داد: بخشی از مطالعه می 
تواند از طریق فضای دیجیتالی باشد. 
این که هر چه سطح  بیان  با  وی 
دانش و آگاهی باال برود، مشکالت 
کمتر می شود اضافه کرد : امیدواریم 
و  یابد  افزایش  ها  کتابخانه  تعداد 
کشوری سربلند، با نشاط و با امید به 

آینده داشته باشیم.
دکتر خامسان از اهدای بالغ بر ۳5 هزار 

جلد کتاب در سال گذشته به کتابخانه 
های شهر و آموزش و پرورش خبر 
داد و افزود: در یک سال گذشته سعی 
کردیم تمام درخواست های کتابخانه 
دانشگاه را پاسخ دهیم و اعالم کردیم 
هر میزان کتاب تقاضا کنید خریداری 

خواهیم کرد.

نگاه به نشر و چاپ کتاب 
عمومی تر شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی با بیان این که برای 
باید  نهادها  تمام  کتابخوانی  ترویج 
فرهنگی  های  سازمان  با  همراه 
همچون اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و نهاد کتابخانه ها فعالیت 
داشته باشند، عنوان کرد  : نگاه به نشر 

و چاپ کتاب عمومی تر شود. نبی زاده 
در این مراسم به شعار این دوره هفته 
کتاب با عنوان »حال خوش خواندن« 
اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد:  این 
حال خوش عمیق باشد و گسترش 
یابد و همه مردم لذت خواندن را بیش 
از پیش درک کنند.  وی  تأکید کرد: 
جامعه فرهیخته و پویا را به تعداد نشر، 
چاپ کتاب و میزان مطالعه ای که 

دارند می سنجند.

سرانه مطالعه فقط یک 
ساعت و نیم در هفته است

وی با بیان اینکه فرهیختگی جزو 
ایرانیان است،   صفت های تاریخی 
افزود: متاسفانه سرانه مطالعه در ایران 
بسیار پایین است و فقط یک ساعت و 

نیم در هفته می باشد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
با اشاره به اینکه وزارت خانه برنامه 
هایی را برای رسیدن مناسب تر و 
مخاطبان  به دست  کتاب  تر  ارزان 
انجام می دهد، خاطر نشان کرد: طرح 
پاییزه کتاب با تخفیف 20 درصدی 
باشد. می  ها  برنامه  این  جمله   از 

اینکه سیزدهمین  بیان  با  زاده  نبی 
نمایشگاه کتاب استان ۳ تا 8 آذر  برپا 
خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این 
نمایشگاه نیز کتب با ۳0 درصد تخفیف 
ارائه می شوند و حتی رایزنی شده تا 
برخی ناشران تخفیف بیشتری قائل 
شوند.نبی زاده با اشاره  بر این که باید 
به گذشته خود و جامعه ای که در آن 
رشد کردیم بیشتر توجه کنیم، اضافه 

کرد: کتاب در گذشته ارزش باالیی 
داشته و از مؤلفان به عنوان انسان 
هایی بزرگوار یاد شده است. ما نیز باید 
 با کتاب، این بار مهربان آشتی کنیم.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه بیرجند نیز ضمن خوشامد به 
مهمانان گفت: باید فرهنگ کتاب 
رونق  ها  خانواده  بین  در  را  خوانی 
بخشیم. دکتر آیتی با اشاره به شعار 
هفته کتاب با عنوان »حال خوش 
خواندن« و با اشاره به کلمه »پاتوق« 
ایجاد  ایرانیان،  فرهنگ  در  افزود: 
ترویج  برای  کتابخوانی  پاتوق های 

فرهنگ کتاب مناسب است.

تقدیر از ناشران و فعاالن حوزه 
کتاب و کتابخوانی در 

 مراسم گرامیداشت هفته کتاب
ابطحی  آقایان  از  مراسم  این  در 
مدیر کتابفروشی اورانوس به عنوان 
کتابفروش پیشکسوت، رزقی مدیر 
مسئول انتشارات رزقی به عنوان ناشر 
پیشکسوت، سید مجتبی حسینی به 
عنوان کتابفروش فعال در طرح های 
برقی  سلمان  سال 98،  کتابخوانی 
به عنوان ناشر فعال در سال 98 و 
نجمه طالیی به عنوان باشگاه فعال 

کتاب و کتابخوانی کودک و نوجوان 
تقدیر بعمل آمد. همچنین از آقایان 
هادی پورشافعی، علی اکبر محمدی 
هیئت  اعضای  از  نفیسی  کاظم  و 
علمی دانشگاه بیرجند و از نویسندگان 
کتاب استان، محمد ناظری تهرودی 
بیرجند  دانشگاه  دکتری  دانشجوی 
و کازهی نماینده کارکنان کتابخانه 
مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه 
با اهدای لوح سپاس، قدردانی شد.

اگر بنا باشد راه نجاتی را در کشور دنبال کنیم، آن راه مطالعه است
عکس:   نداییرئیس دانشگاه بیرجند در  مراسم گرامیداشت هفته کتاب تاکید کرد:

ملی  همایش  افتتاحیه  مراسم 
اندیشه های فلسفی، کالمی عالمه 
طباطبایی روز گذشته 29 آبان 98 در 

دانشگاه بیرجند برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
بیرجند، دکتر احمد خامسان رئیس 
خرسندی  ابراز  با  بیرجند  دانشگاه 
این همایش و حضور  برگزاری  از 
اندیشمندان و صاحبنظران این رشته 
مباحث  گفت:  بیرجند  دانشگاه  در 

باید  همایش  این  در  شده  مطرح 
به توسعه اندیشه ورزی در دانشگاه 
کمک کند. رئیس دانشگاه بیرجند 
به فاصله گرفتن از اندیشه ورزی و 
سطحی برخوردکردن با مسائل در 
افزود:  و  کرد  اشاره  اخیر  دهه های 
هرچه از اندیشه ورزی فاصله بگیریم، 
در زندگی و جامعه با مشکل مواجه 
تأکید  خامسان  دکتر  شد.  خواهیم 
و  اندیشه ورزی  به  بازگشت  کرد: 
استفاده از اندیشه هایی همانند عالمه 
طباطبایی می تواند کمک کننده نسل 
 جوان برای زندگی هدفمندتر باشد.

وی با بیان اقدامات صورت گرفته 
در دانشگاه گفت: تربیت نسل جوان 
متعهد و متفکر از اهداف و وظایف 
دانشگاه است که تحقق این موضوع 
نیازمند مربیانی متعهد و اندیشه ورز 
از  همچنین  خامسان  دکتر  است. 
ادبیات  دانشکده  همکاران  تمامی 
گذشته  ماه  چند  طول  در  که 
را  به جایی  و  همایش های علمی 
برگزار کرده اند تشکر و قدردانی کرد.

دبیر  مزگی نژاد  مرتضی  دکتر 
همایش ملی اندیشه های فلسفی و 
آیین  در  کالمی عالمه طباطبایی 

گشایش این همایش یک روزه با 
اشاره به تاریخچه ایجاد گروه فلسفه 
در دانشگاه بیرجند، دلیل برگزاری 
را  آبان   29 روز  در  همایش  این 
این گونه ذکر کرد: روز جهانی فلسفه  
21نوامبر برابر با۳0 آبان به نام روز 
جهانی فلسفه نام گذاری شده است  
و 24 آبان نیز روز بزرگداشت عالمه 
دلیل  همین  به  است  طباطبایی 
برای اولین بار در دانشگاه بیرجند 
این همایش برای بررسی دقیق و 
عمیق اندیشه های فلسفی و کالمی 
 عالمه طباطبایی با حضور اساتید و 

صاحب نظران برگزار می  شود.
با  تعامل  افزود:  مزگی نژاد  دکتر 
پژوهشگران  و  دانشجویان  اساتید، 
دیگر دانشگاه ها برای کسب نکات 
جدید در حوزه فلسفه از اهداف این 
همایش است. وی گفت: فراخوان 
از سال گذشته آغاز  دریافت مقاله 
شد و 90 مقاله از سراسر کشور به 
دبیرخانه همایش رسید که 70 مقاله 
پذیرفته شده پس از داوری به سه 
شکل چکیده، مجموعه مقاالت و 
ارائه شفاهی منتشر می شود. عضو 
هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم 

افزود: ۳0  بیرجند  دانشگاه  انسانی 
عضو هیأت علمی از دانشگاه های 
کشور در کمیته علمی این همایش 
از  نفر  دارند و همچنین۳2  حضور 
کشور  سراسر  دانشگاه های  اساتید 

کار داوری آثار را برعهده داشتند.
وی به همکاری و حمایت انجمن 
اسالمی  کالم  و  فلسفه  علمی 
دانشگاه بیرجند، بنیاد ملی نخبگان، 
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، 
مشهد،  قرآنی  علوم  دانشکده 
دانشگاه های میبد، پیام نور، بجنورد، 
قم و علوم اسالمی رضوی و بانک 
تجارت اشاره کرد و گفت: مقاالت 
برتر در این همایش برای مجالت 
معتبری همچون آموزه های فلسفی 
و مجالت  اسالمی  علوم  دانشگاه 

علمی و ترویجی ارسال می شود.
سخنرانی دکتر داود حسینی عضو 
 هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با
 عنوان عالمه طباطبایی و مسئله جدید

اصالت وجود و دکتر اکبری عضو 
هیأت علمی دانشگاه امام صادق)ع( 
با عنوان عالمه طباطبایی و مسئله 
معنای زندگی از دیگر بخش های 

افتتاحیه این همایش علمی بود.

استقبال از همایش  اندیشه های عالمه طباطبایی در دانشگاه بیرجند
عکس:   ندایی

کتاب فروشی اش آدم را می برد به آن سال 
های نه خیلی دور اما گمشده در تقویم زندگی 
بسیاری از ما، آن سال ها که حس لمس کتاب 
به شیرینی جوانی، ما را راهی کتابخانه آقای 
ابطحی می کرد  ، هفته کتاب و کتابخوانی 
که بود پس از سال ها، روی ماهش را دیدم 
را دیدم ؛ آرام و مهربان. نامش را در مراسم 
عنوان  به  کتاب،  عرصه  فعاالن  از  تقدیر 
در  حاال  او  آوردند.  پیشکسوت  کتابفروش 
همان » اورانوس« شگفت انگیزش  زندگی 
را دنبال می کند. و اما این پیشکسوت عرصه 
کتاب، 12 اسفند ماه 1۳17 و در خانواده ای 
مذهبی در روستای معصوم آباد متولد شد. به 
لحاظ اینکه فرزند سوم خانواده بود که بعد از 
دو فرزند دختر و به فاصله  ده سال از سوی 
خداوند به پدر و مادر عطا گردیده بود؛ غالم 
امام رضا)ع(، “غالمرضا” نامیده شد و در دامن 
پر مهر پدر و مادری عالم وعالمه رشد یافت. 
وی قبل از ورود به دبستان در مکتب خانه 
به فراگیری قرآن پرداخت. دوره ابتدایی را در 
روستای سیوجان و خوسف گذرانده،  برای 
ادامه تحصیل دردوره دبیرستان به بیرجند 
آمد. در سال 1۳41 و در رشته ی ادبی فارغ 
التحصیل شد.  پس از اینکه به علت سابقه 

مبارزاتی زمان تحصیل، اجازه استخدام در 
مشاغل دولتی را نیافت؛ در سال 1۳4۳ در 
محل میدان شهدای فعلی به فروش کتاب، 
لوازم التحریر ، لوازم اداری، لوازم خانگی و 

لوازم ورزشی مشغول شد. 
سید غالمرضا ابطحی در بخشی از خاطراتش 
می گوید: “در سال پنجم دبیرستان مطابق 
با پایه یازدهم فعلی به همراه جمع قلیلی از 
دوستان هم فکر،  انجمن اسالمی تشکیل 
دادیم و پس از فارغ التحصیلی نیز با پیوستن 
جمعی دیگر از دوستان مذهبی اقدام به جذب 
جوانان و تشکیل کالس های اصول عقاید 
و برپایی مراسم مذهبی محدود در منازل 
نموده و در ضمن به توزیع مخفیانه کتاب 
تحریر الوسیله حضرت امام )ره( و کتب دکتر 
شریعتی در بین دانشجویان و دانش آموزان 
مبارزات  اوجگیری  با  کردیم.  می  مبادرت 
مردم ایران بر علیه رژیم ستم شاهی و با 
توجه به  ارتباطاتی که با روحانیون و بازاریان 
مبارز تهران داشتم، به تهیه و پیاده نمودن نوار 
سخنرانی های حضرت امام )ره( و تکثیرآن 
ها، هم چنین چاپ و تکثیر اعالمیه های 
و  تهران  های  راهپیمایی  تصاویر  ایشان، 
دیگر شهر ها و ... اقدام و در سازماندهی و    

برنامه ریزی راهپیمایی های بیرجند نقش 
کوچکی ایفا نمودم. با شناسایی این فعالیت ها 
توسط ساواک ، مغازه ام به وسیله چماقداران 
اجیر شده و با حمایت نیروهای شهربانی و 
ژاندارمری مورد حمله قرار گرفت و اموال آن 

را تا جایی که توانستند به غارت بردند و ما بقی 
به آتش کشیده شد. به دنبال تخریب مغازه ، 
کسب و کارم دو ماه  تعطیل شد. با پیروزی 
انقالب شکوهمند اسالمی و بازگشایی مغازه، 
به علت عالقه شدید به کتاب و کتابخوانی و 
اعتقاد به نقش مهم آن در ارتقای فرهنگی 
جامعه،  با وجود اینکه در کنار کتابفروشی 
دارای نمایندگی چندین شرکت معتبر لوازم 
خانگی و اداری بودم؛ شغل کتابفروشی را 
انتخاب کردم.”وی در تاریخ 19/8/58 با حکم 
مدیر کل وقت رادیو و تلویزیون خراسان به 

عنوان اولین خبرنگار صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران  در شهرستان بیرجند منصوب 
خبرنگاری                  و  نمایندگی  چنین  هم  شد. 
روزنامه جمهوری اسالمی از اولین شماره و 
نمایندگی و خبرنگاری چندین مجله و روزنامه 

دیگر، از سوابق فعالیت های مطبوعاتی حاج 
سید غالمرضا ابطحی است. یادآور می شود 
وی 2 سال به عنوان خبرنگار نمونه استان 

خراسان )ان زمان (برگزیده شد. 
از دیگر فعالیت ها ی ابطحی می توان به 
عضویت در شورای انجمن اسالمی اصناف 
بازار و ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند، 
هم چنین عضویت در هیئت امنای چندین 
خدمت  زمینه  در  که  نهاد  مردم  سازمان 
رسانی به نیازمندان فعالیت  می کنند، اشاره 
نمود. وی در خصوص وضع فعلی کتاب و 

کتابخوانی ضمن ابراز نگرانی می گوید: “در 
گذشته،مردم بیرجند عالقه زیادی به مطالعه 
کتاب به خصوص کتاب های مذهبی نشان 
می دادند اما در زمان حاضر با وجود گسترش 
بیرجند و افزایش جمعیت به چندین برابر، 
متاسفانه سطح مطالعه غیر درسی بسیار پایین 
است، چرا که استفاده از رسانه های جدید مثل 
سایت ها و فضای مجازی از قبیل تلگرام، 
اینستاکرام و... جای مطالعه کتاب را گرفته 
و این به ضرر جامعه می باشد. اخیرا گرانی 
کتاب نیز مزید بر علت گردیده و باعث رکود 
در بازارآن شده است و اندک عالقمندان باقی 
مانده، قادر به خرید کتب مورد نیازشان نیستند 
. بایستی متولیان امر برای افزایش گرایش به 
کتابخوانی و مطالعه غیر درسی چاره اندیشی 
کنند چرا که نه به لحاظ اعتبار ، نه به لحاظ 
غنا و نه به لحاظ تاثیر بر فرهنگ جامعه، هیچ 
چیز جای کتاب و مطالعه کتاب را نمی گیرد.” 
نوه ایشان، سید علیرضا ابطحی در وصف پدر 

بزرگش سروده است:
“ کتابفروش کوچه عشاق پیر هستی تو

ز نسل گمشده ی شیر سیر هستی تو
در این زمانه ی دونان سر به عرش زده

میان سر بلندی خود، سر به زیر هستی تو “

کتابفروش کوچه عشق

جم
ن 

 امی
س :

عک



موفقیت و انرژی

  محافظت از زمستان

لبخند بزنید مانند هنگامی که واقعا 
خوشحال هستید

لبخند یک ابزار معجزه گر در ارتباطات است. در 
نخستین دیدارها باید فردی شاد، خوشحال و 
خندان نشان دهید و کمی خود را از زیر بار فشار 

و استرس احتمالی خارج کنید.
لبخند زدن انرژی مثبتی از شما به سوی دیگران 
ارسال می کند. لبخند نزدن و دوست نداشتن 
افرادی که دائما خوشحال و خندان هستند؛ بسیار 
سخت تر است. اگر مجبور هستید در جلسه ای 
خشک و رسمی باشید یا مدتی سرپا بایستید؛ 
حداقل لبخند را روی لبان خود قرار دهید تا نشانه 

اعتماد به نفس شما باشد.
همه ما یک انرژی از خود ساطع می کنیم. این 
تا  باشد  جذب کننده  و  مثبت  می تواند  انرژی 
دیگران را به سوی ما بکشاند و می تواند منفی 

و دافعه باشد تا دیگران از ما فراری باشند.

راه های محافظت از خانه در زمستان

ایمن  را در زمستان  اگر می خواهید خانه خود 
برف  ریزش  و  از شروع فصل  قبل  نگه دارید، 
و باران، همه چیز را بررسی کنید و مشکالت 
موجود در خانه را تعمیر کنید. این راه های ساده از 
هزینه های غیرضروری بعدی جلوگیری می کند 
و در عین حال به جیب شما هم کمک می کند.

کنید:  پر  را  در  یا  پنجره  اطراف  شکاف   .۱
شکاف های کوچک درب و پنجره  ممکن است 
به نظر چیز خاصی نباشند، اما در زمستان که 
هوای گرم در خانه در حال گردش است، می تواند 
گرمای خانه را تا میزان قابل توجهی کم کند و 

انرژی را اتالف کند.
۲. راه آب گیر ها را باز کنید: همین که آب از بنای 
شما تخلیه نشود به سادگی باعث نشت به خانه 
و ایجاد مشکل می شود. در بسیاری از خانه ها، 
مسیر های آب رو وجود دارد که اگر با برگ یا پر 
پرندگان و یا هر چیز مزاحمی پر شده باشد، می تواند 
مشکالت جدی به بار آورد. بهتر است قبل از 

زمستان تمام مسیر های آب رو را چک کنید.
۳. لوله ها را عایق کنید: لوله های خانه، در محوطه 
باز و پارکینگ ها، اگر عایق شوند از اتالف گرما 
جلوگیری می کنند. عایق کاری به سادگی جلوی 
یخ زدگی، ترک خوردگی و ترکیدن لوله ها را می گیرد.
۴. خطوط آب در فضای بیرون از خانه را تخلیه 
کنید: اگر شیر آبی بیرون از خانه دارید، جریان آب 
آن را ببندید و آب را از خطوط آب خارج از منزل 
تخلیه کنید.  آب داخل کولر ها را تخلیه کنید تا در 

زمستان یخ نزنند.

فلج خواب چگونه 
درمان می شود؟

نارکولپسی  اولیه مانند  درمان هر گونه عارضه  
این  کند.  کمک  خواب  فلج  رفع  به  می تواند 
درمان ها شامل موارد زیر می شوند: بهبود عادات 

خواب، مثال حتما هر شب ۶ تا ۸ ساعت بخوابید.
استفاده از دارو های ضد افسردگی در صورت تجویز 
پزشک برای کمک به تنظیم سیکل خواب. درمان 
هر گونه عارضه  روحی و روانی که می تواند سبب 
فلج خواب شود. درمان اختالالت خواب مانند 

نارکولپسی یا گرفتگی عضالت پا.

میوه ها و شیره آنها نقش سازنده
 در گلبول قرمز و آهن ندارد

تولید  در  سازنده  نقش  آن ها  شیره  و  میوه ها 
گلبول های قرمز خون و آهن ندارند و اندازه گیری 
ذخیره آهن قبل و بعد از مصرف شیره ها تغییری 

نداشته است، ضمن این که میزان قند فروکتوز 
شیره از خود میوه بیشتر و خطرناک تر است.مصرف 
قلبی،  کلیوی،  نارسایی  دچار  بیماران  به  شیره 
عروقی، دیابتی و افراد چاق توصیه نمی شود. اما 
برای کودکان الغری که نیاز به وزن گیری دارند، 

گنجاندن آن در رژیم غذایی   مفید است.  

چگونه سرفه شبانه کودک 
را درمان کنید؟

زمانی که سرفه شبانه کودک برای مدت طوالنی 
ادامه داشته باشد، نگران کننده است چرا که  می 
تواند نشان دهنده یک وضع جدی تر باشد. تامین 

رطوبت اتاق کودک ضروری است. دستگاه های 
رطوبت ساز و بخور ها در این مورد مفید هستند، 
ولی باید به طور کامل تمیز و پاکیزه شوند. اگر 
از سیستم گرمایشی استفاده کنید، باید مطمئن 
شوید که گرما در حرارت بسیار باال تنظیم نشده و 
همچنین یک ظرف آب را روی شوفاژ قرار دهید.

نمک یک ماده ضدعفونی کننده 
قوی است

نمک یک ماده ضدعفونی کننده قوی و مؤثر 
برای  آب  با  همراه  که  صورتی  در  و  است 
تأثیرات  شود،  برده  کار  به  دهان  شستشوی 

خود را بروز می کند. آب نمک التهاب را کاهش 
می دهد، دهان را تمیز می کند و درد را نیز از بین 
می برد. برای تهیه محلول آب نمک یک قاشق 
غذاخوری نمک را با یک پیمانه آب مخلوط کنید. 
پیشنهاد می شود از نمک دریا یا نمک هیمالیا به 

جای نمک طعام استفاده کنید.

زرد چوبه آنتی اکسیدانی 
ضد التهاب و ضد درد 

زردچوبه یکی دیگر از مواد طبیعی است که در 
هر آشپزخانه ای یافت می شود و می توانید آن 
را در مجموعه دارو های گیاهی و درمانی قرار 

دهید. زردچوبه در دسته مواد آنتی اکسیدان، ضد 
التهاب و ضد درد قرار دارد. مصرف زردچوبه به 
عنوان چاشنی در رژیم های غذایی نیز مفید است 
چرا که به کاهش زخم معده و کلسترول کمک 
می کند.         حتی مصرف زردچوبه در سوپ، خورشت 

و نوشیدنی ها بر سالمتی تاثیر می گذارد.

مدت هاست که مصرف شکر قهوه ای یک درمان خانگی برای سرماخوردگی محسوب می شود. 
شکر قهوه ای را در آب در حال جوشیدن با زنجبیل اضافه کنید و به همان شکل داغ مصرف کنید 

که مصرف آن باعث درمان عالئم سرماخوردگی می شود.
شکر قهوه ای طبیعی خاصیت درمانی دارد. اما برخالف شکر های قهوه ای مصنوعی که این روز ها 
در بازار است و به گفته کارشناسان تغذیه هیچ خاصیت درمانی و رژیمی ندارد، شکر قهوه ای 
طبیعی می تواند گزینه خوبی برای افرادی باشد که از چربی خون باال رنج می برند یا ناراحتی های 

گوارشی دارند. 

نو بودن و تازگی برای همه آدم ها خوشایند است و پوشیدن لباس نو این حس را تقویت می کند، اما از آن جا 
که نمی دانید لباس های نو چه مسیری را طی کرده است، شستشوی آن الزم است. توجه به شستشوی لباس 
بچه ها باید بیشتر باشد، زیرا بچه ها نسبت به نوع و جنس لباس حساسیت بیشتری دارند و نمی دانیم که این 

لباس چه مدت در مغازه و ویترین مانده است و چه کسانی به آن دست زده اند.
از طرفی هر لباس زیبایی همه را به سمت خود جذب می کند تا برای لحظه ای، آن را لمس کنند، اگر شما 
لباس زیبایی خریداری کرده اید که پشت ویترین توجه همه را جلب کرده است، در شستن آن قبل از به تن 
کردن شک نکنید. در شستشوی این لباس ها باید از شوینده های مناسب استفاده کنید و پیشنهاد ما به شما 

استفاده از کمی سرکه است.

چرا باید لباس های نو را شست؟شکر قهوه ای و درمان سرماخوردگی

بسیاری از ما حتی حواس مان نیست، ممکن است کار های 
ساده که هر روز آن ها را انجام می دهیم، بی ادبی تلقی شود. 
شکستن این عادت ها کار سختی نیست، بنابراین بهتر است 

از همین حاال شروع کنیم:
۱. بدون اینکه از ما سوال شود، ابراز عقیده می کنیم: در هر 
زمان و هر مکان ابراز عقیده می کنیم. در حالی که در بسیاری 
از فضا های اجتماعی تا زمانی که از ما خواسته نشده است، 

نباید نظر بدهیم. مراقب خطر بی ادب خوانده شدن باشیم.
۲. پیامک حین راه رفتن: اگر وسط یک پیاده رو یا فروشگاه 
شلوغ مشغول نوشتن یک پیامک هستیم، نسبت به اطرافیان 

مان بی توجه و بی ادب بوده ایم. بهتر است سر راه دیگران 
نایستیم و جایی پیام مان را بنویسیم که موجب ایجاد ترافیک 

و مزاحمت برای دیگران نشود.
۳. تماس تلفنی در سرویس بهداشتی عمومی: متأسفانه 
این کار بی ادبانه ای است و باید منتظر بمانیم تا در مکان 
خصوصی به تلفن پاسخ دهیم. درست همان طور که نباید در 

تاکسی و مکان های عمومی با تلفن صحبت کنیم.
۴. هنگام خرید مشغول تلفن همراه خود نباشید: درست است 
که ما مسئوالن فروش را نمی شناسیم، اما کار مودبانه ای 

نیست که آن ها را در نظر نگیریم و به  آن ها توجه نکنیم.

۵. استفاده نکردن از کلمه »لطفا« و »متشکرم« به افرادی که 
مشغول کار های خدماتی هستند: افرادی که در موقعیت های 
خدماتی هستند کار باارزشی ارائه می کنند که باید مانند دیگر 
انسان ها با آن ها به ادب و تواضع رفتار کنیم و قدردان آن ها 
باشیم. با نگاه از باال به پایین و طرز صحبت کردن نادرست، 

تنها خودمان را بی ادب جلو می دهیم.
۶. به خاطر ندانستن چیزی احساس بدی را در دیگران ایجاد 
می کنیم: هر یک از افراد مهارت و تخصص هایی دارند. اما 
گاهی اوقات ما دیگران را برای چیزی که نمی دانند مسخره 

کرده و آن ها را شرمگین کرده ایم.

رفتارهایی در زندگی روزمره که ممکن است بی ادبانه باشد!

آیه روز

می  گویند مگر پیامبران تان دالیل روشن به سوی شما نیاوردند می  گویند چرا می  گویند پس بخوانید 
ولی دعای کافران جز در بیراهه نیست. )سوره غافر، آیه ۵0(

سخن روز

من معتقدم موفقیت زمانی به دست می آید که یک قدم جلوتر برویم؛ یعنی ضمن استقبال از نامالیمات 
و سختی ها شکست را بخشی از زندگانی خود بدانیم.  )جان ماکسول(
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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 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

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

شماره ۴۴۹۸                        

317692485

564178392

982534716

451927863

679813524

238456179

196745238

843261957

725389641

جدول سودوکو
ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

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 

نقد و اقساط

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی    3647  363  0915

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

ض
د ت

ص
در

 1
00 ) مدرن برتر(

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

0111  561  0915  - رحیمی

کافه قنادی مصطفی
عرضه انواع شیرینی، آبمیوه و بستنی

شعبه 1:
خیابان منتظری - روبروی سینما بهمن 

شعبه 2: 
تقاطع بلوار شعبانیه و بقیه ا... )عج(

 09153637008 - 32224200
فیروزی

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
09159618581 

فاروقی

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های

 5/5 و 6/5 متر  - سعدی
 09157563875
09368990722 

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

0915   866   8002 

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: 09156633230 

 علـی برگـی

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی

کرمان اندود   کاهگل آماده
09162476752 - مهندس کالنتری

باقیمت مناسب 
۲قطعه زمین ۶۰ متری تجاری 

مجاور هم)۱۲۰ متر( در خیابان غفاری  
خیابان جرجانی  

مقابل مسجد محمد رسول ا... )ص( 
با قیمت  استثنایی 

 هر قطعه ۱8۰ میلیون 
امالک عمارت    ۰۹۱۵۳۱8۳۲۰۶

برگ سبز خودروی هاچ بک به شماره پالک 
ایران 52  213 ب 54 به نام هاشم نصرآبادی 
به شماره ملی 0652523161 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت سبز خودروی پیکان وانت به شماره پالک 
ایران 52  899 ب 63 به نام محمدرضا تقندیکی 

به شماره ملی 5230014458 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه سازنده مسکن و ساختمان
 شرکت توسعه طرح آرتان به شماره پروانه 

00136-39-19 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز موتور سیکلت به شماره پالک 
41144/791 به نام مجید امیرآبادی زاده 

به شماره ملی 0653280939 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



۵

حوادث

پنجشنبه *30 آبان 1398* شماره 4498

راهپیماییحمایتازاقتداروامنیتدربیرجندبرگزارمیشود

ایرنا - راهپیمایی مردمی لبیک به رهبر معظم انقالب اسالمی و حمایت از اقتدار و امنیت کشور در بیرجند برگزار می شود. 
این راهپیمایی روز شنبه دوم آذر ساعت ۹:۳۰ از میدان ابوذر به سمت مسجد امام حسین )ع( بیرجند برگزار خواهد شد. مردم 

شماری از شهرهای کشور با شرکت در راهپیمایی، اقدامات اشرار و اخاللگران نظم و امنیت کشور را محکوم کردند.

الزامارائهمدرکدیپلم
برایمتقاضیانشغلرانندگی
برونشهریکاالومسافر

غالمی- دستور العمل صدور، تمدید، تعویض 
و لغو کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل بار 
و مسافر برون شهری و روستایی اصالح شد. 
گرجی گفت: مطابق مصوبه کمیته راهبری حل 
و نقل جاده ای  دستور العمل صدور، تمدید، 
تعویض و لغو کارت هوشمند رانندگان حمل 
و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی با 
توجه به لزوم ارتقای توانمندی رانندگان حرفه 
ای برون شهری حمل و نقل عمومی کاال و 
مسافر اصالح گردید. معاون حمل و نقل اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در 
ادامه افزود: دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی 
فعالیت  متقاضیان  برای  آن  معادل  یا  دیپلم 
حرفه ای رانندگی برون شهری حمل و نقل 
عمومی کاال و مسافر و مدرک تحصیلی سوم 
راهنمایی)سیکل( برای متقاضیان فعالیت حرفه 
ای رانندگی حمل و نقل عمومی روستایی از جمله 
بندهای اصالح شده در این دستورالعمل است.

آمادهباش68تیمامداد
راهداریتا48ساعتآینده

صداوسیما- 68 تیم عملیاتی و امدادی راهداری 
تا جمعه در خراسان جنوبی در آماده باش کامل 
قرار دارند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری 
گفت: این تیم ها با اولویت تیم های راهداری 
از  ناشی  احتمالی  خطرهای  کاهش  برای  
بارندگی ها، بارش برف و وقوع یخبندان در 
حالت آماده باش هستند. میرجلیلی افزود: در پی 
اطالعیه های هواشناسی مبنی بر کاهش دمای 
محسوس و وقوع یخبندان ، کشاورزان نسبت به 
جمع آوری محصوالت قابل برداشت خود اقدام 
کنند.وی همچنین از مرغداران ، گلخانه داران 
و دامداران خواست: نسبت به تأمین سوخت و 
سالمت تأسیسات گرمایشی واحدها اطمینان 
حاصل کنند.میرجلیلی از رانندگان نیز خواست به 
سبب پیش بینی بارش برف در گردنه ها، وسایل 

ایمنی و زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

واژگونیخودرودرجادهنهبندان
۲کشتهبرجایگذاشت

در  سواری  خودرو  واژگونی  اثر  بر   - ایرنا 
نفر کشته و چهار  زابل ۲  نهبندان -  جاده 
استان  راه  پلیس  رئیس  شدند.  نفر مصدوم 
روز چهارشنبه گفت: این حادثه ساعت ۲۳ و 
۳۰ دقیقه شب گذشته در کیلومتر ۷8 جاده 
نهبندان - زابل، حوالی روستای بندان روی 
داد. سرهنگ رضایی علت حادثه را تخطی از 
سرعت مطمئنه اعالم کرد و افزود: در حال 
استان  مواصالتی  محورهای  تمامی  حاضر 
بارانی و جاده لغزنده است. وی تصریح کرد: 
با توجه به شرایط جوی استان توصیه می شود 

رانندگان همه نکات ایمنی را رعایت کنند. 

اخبار کوتاه

*مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان، به دنبال 
باران و  بارش  بر  مبنی  اطالعیه هواشناسی 
کاهش دما، گفت: کشاورزان محصوالتی از 
جمله زرشک، زعفران، کینوا، چغندرقند و پنبه که 
به رشد کافی رسیدند را در اسرع وقت برداشت 
کنند و به مکان های مناسب انتقال دهند.

نشست  در  استان،  دادگستری  کل  *رئیس 
هیئت انجمن حمایت از زندانیان بر توجه ویژه 

به خانواده های زندانیان تاکید کرد.
ازاراضی کشاورزی  *۲۰ هزار و ۹۰5 هکتار 
خراسان جنوبی زیرکشت گیاهان دارویی است.

*بیشترین میزان بارندگی در شب و روز گذشته 
دراستان، در آرین شهر با 11 میلیمتر ثبت شد.

*۳81 فرصت شغلی در قالب طرح های اشتغالزایی 
برای زنان سرپرست خانوار استان  ایجاد شد. 
*مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
جنوبی گفت: نخستین جشنواره ملی شعر آب 

۳ دی برگزار می شود.

فرمانداران کوتاهی مدیران در مورد مصوبات سفر استاندار را به شخص وی گزارش  دهند

سربازی- جلسه شورای اداری به مناسبت 
هفته بسیج در شهرستان فردوس در حالی 
تشکیل شد که وقتی نوبت به جمع بندی 
جلسه توسط فرماندار رسید وی در خصوص 
به  استاندار  سفر  مصوبات  پیشرفت  میزان 
فردوس که از مطالبات جدی و مستمرمردم 
نیز هست آب پاکی را روی دست همه ریخت 
و تاکید کرد: استاندار به فرمانداران ابالغ کرده 
است چنانچه مدیران بومی و یا مدیران کل 
استانی در راستای تحقق مصوبات سفر وی 
کوتاهی و یا تعلل کنند به شخص استاندار 
گزارش داده شود. میرزایی با بیان اینکه سفر 
فردوس 4۷ مصوبه  به شهرستان  استاندار 
داشته افزود: وظایف مربوط به شهرستان را 
کامل انجام داده ایم و تصمیمات استانی هم 
بخش عمده آن انجام شده ولی تصمیمات 

ملی زمان بر است و باید منتظر بمانیم.
وی همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی 
بیشتری  وقت  رجوع  ارباب  برای  خواست 
بگذارند و با سعه صدر پذیرای درد دلهای مردم 

بوده و در جهت حل آنها تالش نمایند.

از جلسات زاید و طوالنی پرهیز شود
فرماندار فردوس گریزی هم به جلسات اداری 
زد و گفت: مدیران از برگزاری جلسات زاید و 
غیر ضرور خودداری و چنانچه مشکلی تلفنی 
حل می شود دیگر نیاز به برگزاری جلسه 
نیست. وی تصریح کرد: جلسات ضروری را 
هم در کوتاه ترین زمان ممکن و درغیرساعات 
برای  بیشتری  وقت  تا  کنید  برگزار  اداری 
رسیدگی به امور مردم داشته باشید. میرزایی 
در خصوص نزدیک شدن به زمان انتخابات 
تمام  گفت:  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
زیرساخت ها در شهرستان فردوس به عنوان 
مرکز حوزه انتخابیه چهار شهرستان فردوس، 

طبس، بشرویه و سرایان آماده است.
در جلسه همچنین روسای بیمه سالمت، بنیاد 
مسکن و کمیته امداد امام خمینی گزارشی از 
حوزه کاری خویش ارائه دادند.  رئیس بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی فردوس در گزارش 

خود با بیان اینکه سهم شهرستان فردوس در 
طرح ملی مسکن محرومین در مرحله اول۲۰۰ 
واحد بوده گفت: پرونده تمامی این واحدها به 
بانکها معرفی و قرارداد منعقد شده که 1۹8 
و بخش  فنداسیون  اجرای  مرحله  در  واحد 
عمده ای هم در مراحل پایانی سفت کاری 
و 1۳ واحد نیز به بهره برداری رسیده است.

کمبود های طرح ملی مسکن 
مهمانی مهمترین مشکل پیش رو در اجرای 
طرح ملی مسکن محرومین را کمبود شدید 
نیروی کار دانست و افزود: کمبود آجر نیز از 
دیگر مشکالت ماست و در مرحله دوم اجرای 
این طرح ملی در روستاها با کمبود زمین مواجه 
خواهیم شد که ضروری است از هم اکنون 

مسئوالن تدابیرالزم را بیندیشند.
معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار فردوس 
نیز با ارائه گزارشی جامع از ریز 4۷ مصوبه سفر 
استاندار به فردوس گفت: با توجه به اینکه در 
راستای واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش 

خصوصی جهت تکمیل با تمام دستگاههای 
دولتی مکاتبه کرده ایم اما تاکنون هیچ مدیری 
پاسخی نداده و این درحالی است که می توانیم 
تا 18 میلیارد تومان پروژه نیمه تمام را جهت 

تکمیل به بخش خصوصی واگذار کنیم.

انتقاد درباره پژوهشکده مخروبه انار 
انار  پژوهشکده  ازاینکه  انتقاد  با  رئیسی 
فردوس پس از سالها همچنان به حال خود 
رها شده که بخش زیادی از ساختمان آن 
در معرض تخریب عوامل انسانی و طبیعی 
و  فنی  دانشکده  ریاست  از  گرفته  قرار 
مهندسی خواست با پیگیری جدی از طریق 
دانشگاه بیرجند، آنرا به نتیجه برساند. وی 
باغشهر  در  آذرماه  در  مدرسه  دو  ازافتتاح 
خواستار  و  داد  خبر  باغستان  و  اسالمیه 
پیگیری مسئول دانشگاه فرهنگیان فردوس 
اندازی دانشگاه فرهنگیان پسر  جهت راه 
فردوس  به  استاندار  سفر  مصوبات  از  که 
هست شد. حجت االسالم بابایی امام جمعه 

فردوس نیزگرامیداشت هفته بسیج گفت: تا 
زمانی که این کشور به امنیت نیاز داشته 
پیشرفت  از  بسیاری  و  بسیج هست  باشد 

های کشور مرهون تفکر بسیجی است.

اجرای 147 برنامه در هفته بسیج
سرهنگ خدادادی فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج فردوس نیز از برگزاری 14۷ برنامه 
در هفته بسیج در فردوس خبر داد و افزود: 
جشن چهل سالگی بسیج ، همایش بزرگ 
شکوه و مقاومت، غبار روبی گلزار شهداء و 
نشست های بصیرتی از جمله مهمترین این 
برنامه هاست. در این جلسه خطیب، واحدی 
شهردار  عنوان  به  ترتیب  به  شمس  پور، 
اسالمیه، رئیس دانشکده فنی و مهندسی و 
رئیس دانشگاه پیروزان معرفی و از زحمات 
حکم  همچنین  شد.  تقدیر  قبلی  مدیران 
بخشدار  سمت  به  طاهری  دکتر  انتصاب 
زحمات  از  و  قرائت  اسالمیه  شهر  جدید 

شبانی بخشدار قبلی تجلیل شد.

ناظران مصوبات سفر

از  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده  خبر-  گروه 
برپایی نمایشگاه دستاوردهای چهل سالگی 
بسیج در بیرجند خبر داد و گفت: این نمایشگاه 
روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه در حسینیه شماره ۲ 
جماران بیرجند افتتاح می شود. سردار قاسمی 
دیروز در دیدار با نماینده ولی فقیه، اظهار کرد: 
امروز بسیج در عرصه های امنیتی، دفاعی، 
خدمات رسانی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
به اوج و بلوغ رسیده و هسته های مقاومت 
تشکیل  دنیا  سراسر  در  اسالمی  و  مردمی 

شده است. وی بسیج را یکی از بی بدیل ترین 
تشکل های جهادی و مردمی دانست و بیان 
داشت: تا امروز هیچ نهادی مردمی و بازدارنده 
نظیر بسیج مستضعفان در دنیا شکل نگرفته 
عنوان  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده  است. 
کرد: در برنامه های ابالغی و سازمانی، بسیج 
درصد   1۳ اینکه  وجود  با  خراسان جنوبی 
اعتبارات تخصیص یافته اما تاکنون بیش از 65 
درصد برنامه های ابالغی بسیج اجرایی شده 
است. وی با بیان اینکه همزمان با هفته بسیج 

4۰۰ نشست روشنگری و بصیرت افزایی در 
سطح استان برگزار می شود، خاطرنشان کرد: 
گردهمایی فضای مجازی، جشنواره جهادگران 
پیرغالمان  همایش  بسیج،  فناوری  و  علم 
بسیج، میثاق با شهیدان و تمهیدات آمادگی 
گردان های بیت المقدس، امام علی)ع( و کوثر 
از دیگر برنامه های هفته بسیج در استان است.

نماینده ولی فقیه هم گفت: توسعه تفکر بسیج 
تضمین  کننده سالمت صد درصدی جامعه 
است و اشخاصی همچون شهید برونسی 

تراز بسیجی هستند. حجت االسالم عبادی 
با اشاره به فتنه های متعدد در سال های ۷۷، 
88، ۹6 و ۹8 گفت: هر روز از ناحیه دشمن به 
صورت کارشناسی توطئه فتنه در ابعاد مختلف 
است که یکی از صدها نمونه آن در چند روز 
اخیر بود. وی افزود: ما از فتنه هم نمی ترسیم 
فتنه ها  سازش کار،   اقلیت  برخالف  چون 
جوهره مردم را رو و بصیرت ایجاد می کند. 
وی با بیان اینکه شهید برونسی تراز انقالب 
است و هرچه از او کم داشته باشیم باید ُپر 

کنیم گفت: او به تفکر همان تفکر نابی که 
داشت در جبهه به درجه ای از عرفان رسید که 

پیروزی را به چشم خود می دید.

نمایش 40 سال اقتدار بسیج در استان
یرنا

س : ا
عک

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی 
به  مقاله   ۳۳ ارسال  به  اشاره  با  استان 
داوری  با  گفت:  همایش،  این  دبیرخانه 
صورت گرفته هفت مقاله به عنوان برگزیده 
حجت  ایسنا،  گزارش  به  شد.  معرفی 
االسالم عبداللهی، روز گذشته در نشست 
تخصصی ناجا در جامعه اسالمی براساس 
منظومه فکری مقام معظم رهبری اظهار 
نهضت  ایجاد  با هدف  این همایش  کرد: 
نرم افزاری در راستای تحقق رسالت دینی، 

نهادینه  و  گفتمان سازی  سازمانی،  و  ملی 
رهبری،  معظم  مقام  رهنمودهای  کردن 
حرکت به سمت جامعه اسالمی مطلوب با 
بهره مندی از ظرفیت مادی و معنوی پلیس 
برگزار شده است. وی با بیان اینکه مقاالت 
رسیده به همایش، توسط دو گروه داوری 
در دو مرحله داوری شده است، یادآور شد: 
پرداختن به جامعه اسالمی یک قدم در راه 
حذف  صورت  در  و  بوده  اسالمی  دولت 
الگوهای فاسد و مخرب در دولت اسالمی 

تاثیرگذاری بسیاری خواهد داشت.
بیان  با  استان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
از  قطعا  دشمنان  مذبوحانه  تالش  اینکه 
شناخت ناکافی و غیرکارشناسی است که 
نسبت به مردم ایران دارند، گفت: حضرت 
شجاعت  و  رشادت  با  خمینی)ره(  امام 
ثمررساندن  به  و  شکوفایی  در  توانستند 
انقالب اسالمی موثر باشند. سردار شجاع، 
سال  از 4۰  بیش  که  امروز  تا  اظهارکرد: 
از انقالب اسالمی گذشته است، این نظام 

وقایع مهمی را پشت سر گذاشته است. وی 
با اشاره به تحریم های ظالمانه اقتصادی و 
ترور و اقدامات کور امنیتی دشمنان، تصریح 
کرد: علت این اقدامات دشمنان این بود که 
به  اسالمی  جمهوری  نام  به  مجموعه ای 

وجود آمد که در مقابل استکبار ایستاد.
شجاع با تاکید بر نقش بر آب شدن اقدامات 
دشمنان، اظهار کرد: امروز تمام منطقه در 
اختیار جمهوری اسالمی است و براساس 
خمینی)ره(  امام  حضرت  فکری  منظومه 

تنها  نه  دشمنان  که  رسیدیم  اینجا  به  تا 
نتوانستند کاری از پیش ببرند بلکه شاهد 
پیشرفت های نظام بوده ایم.فرمانده نیروی 
انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به بیانیه 
گام دوم انقالب، خاطرنشان کرد: بر طبق 
این بیانیه، وظایفی بر عهده مردم، مسئوالن 
تخصصی  باب  از  منتخب  سازمان های  و 
ترسیم شده که در این راستا نیروی انتظامی 
اقدامات موثری در راستای تبدیل شدن به 
پلیس تراز انقالب اسالمی انجام داده است.

ارسال ۳۳ مقاله به دبیرخانه همایش ناجا و جامعه اسالمی 

اجتماعی  امنیتی و  ایرنا - معاون سیاسی، 
استاندار گفت:برای اینکه بخواهیم به برنامه 
معقول رسیده و تاثیر آن را در جامعه ببینیم 
باید تعداد تشکل ها، نوع فعالیت و میزان رقابت 
آنها در میدان عمل مشخص باشد نه اینکه 
شهرستان بزرگی مانند طبس دارای کمترین 
دارای  برخی شهرستان ها  و  تشکل  میزان 
بیشترین رقابت در میدان عمل باشند. خوش 
خبر در نخستین دوره انتخابات نمایندگان 
سازمان های مردم نهاد در شورای توسعه و 
حمایت از تشکل های استان با بیان اینکه 
نهبندان نیز دارای کمترین میزان تشکل ها 
است گفت: این در حالیست که این شهرستان 
جزو اهداف ما در حوزه توسعه است و دولت 
برای تقویت زیرساخت ها این منطقه و جذب 

سرمایه گذار تالش می کند. 
وی افزود: زمانی فعالیت و اقدامات تشکل های 

الیه های  بر  که  می شود  دیده  غیردولتی 
بتواند  و  باشد  تاثیرگذار  اجتماعی  مختلف 
بخشی از مشکالت جامعه را حل و فصل کند. 
وی ادامه داد: فعالیت ها و اقدامات سازمان های 
مردم نهاد بر مبنای مدیریت و کار مشارکتی 
است.وی بیان کرد: از آنجا که سمن ها برای 
رسیدن به اهداف گوناگون فعالیت می کنند، 

نظارت بر این تشکل ها اجتناب ناپذیر است.
معاون استاندار با تاکید بر اینکه باید نظارت بر 
فعالیت  تشکل ها و سمن ها جدی گرفته شود 
اظهار کرد: تشکل هایی که مجوز دریافت 
مشخص  حوزه  در  و  فعال  باید  می کنند 
معاون  کرد:  تصریح  وی  باشند.  تاثیرگذار 
افزود:  استاندار  اجتماعی  امنیتی و  سیاسی، 
باید به این موضوع باور داشته باشیم که اگر 
تعداد سازمان های مردم نهاد زیاد باشد اما در 
عمل خروجی نداشته باشند هنر نیست اما 

گام مثبتی است که باید فعال شود. وی بر 
لزوم تخصصی شدن تشکل های غیردولتی 

از  گفت:  و  کرد  تاکید  جنوبی  خراسان  در 
دستگاه های  کنار  در  تشکل ها  طریق  این 
وظایف  از  بخشی  میدان دار  که  تخصصی 

دولت هستند می توانند اثربخش باشند اما 
هنوز به این باور نرسیده و ابتدای راه هستیم.

معاون استاندار تاکید کرد: یکی از اهدافی که 
سازمان امور اجتماعی کشور دنبال می کند 
مقوله خشونت است که اگر تشکل های حوزه 

فرهنگی و اجتماعی همسو با این سیاست ها، 
به این برنامه شتاب  دهند، تاثیرگذار خواهد 
افزایش قیمت سوخت  به  اشاره  با  بود.وی 
افزود:  کشور  در  ناآرامی ها  برخی  ایجاد  و 
در چنین وضعیتی برخی سودجویان اموال 
عمومی و دولتی را به آتش کشیدند و سبب 
ایجاد ناآرامی هایی در برخی شهرها شدند در 
حالیکه ایجاد این مشکالت هرگز کار مردم 
ما نیست.خوش  خبر گفت: این موضوع نشان 
می دهد برخی افراد و گروه ها هر وقت فضا 
را ملتهب دیدند، ورود می کنند بنابراین نقش 
سازمان های مردم نهاد این است که فضاها 
را به خوبی رصد کرده و جلوی آسیب های 
احتمالی را بگیرند. وی تصریح کرد: مجموعه 
استانداری و سمن ها باید بیشتر وقت بگذارند 
و آسیب هایی که در حوزه تشکل های جامعه 

وجود دارد را با صبر و حوصله رصد کنند.

کمترین سازمان های مردم نهاد در طبس و نهبندان
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ناآرامیهایاخیر،بدونخسارت
درخراسانجنوبی

صداوسیما- رئیس کل دادگستری استان گفت: 
ناآرامی های اخیر به بهانه اعتراض به افزایش 
المال  بیت  اموال  به  بنزین، خسارتی  قیمت 
وارد نکرد. حجت االسالم حمیدی گفت: این 
نشان دهنده نجابت و فرهنگ باالی مردم 
دو شب  در  اینکه  بیان  با  وی  است.  استان 
ابتدای اجرایی شدن طرح اصالح قیمت بنزین، 
تجمعات محدودی در بیرجند برگزار شد افزود: با 
رصد نیروهای نظامی، انتظامی و اطالعاتی این 
مسئله مهار و مدیریت شد. وی از تشکیل ۲۹ 
پرونده قضایی در این خصوص در استان خبر 
گفت: لیدرهایی که با تحریک مردم و جوانان، 
تجمعات را مدیریت کردند دستگیر شدند که البته 
با توجه به بررسی های صورت گرفته این افراد 
هم اکنون با قرار قانونی آزاد هستند و درحال 
حاضر هیچ فردی در خصوص اغتشاشات اخیر 

در زندان های استان زندانی نیست. 

طرحملی»جودوبرایهمه«
اجرامیشود

ایرنا - رئیس فدراسیون جودو گفت: طرح ملی 
»جودو برای همه« با هدف جذب بیشتر افراد 
به این رشته ورزشی طراحی شده و در چند 
استان کشور اجرا می شود. میراسماعیلی روز 
چهارشنبه در مجمع عمومی انتخاب رئیس 
افزود: 6۰ هزار جودوکار  استان  هیات جودو 
ثبت سامانه جودو داریم که برای جودو ایران 
مناسب نیست و این تعداد باید افزایش یابد. وی 
گفت: برگرداندن جودو به المپیاد دانش آموزی 
افتخار بزرگی بود چون 1۰ سال جودو در المپیاد 
وزارت  با  ویژه  کارگروه  و  نبود  دانش آموزی 

آموزش و پرورش را طراحی کردیم.
قدردانیمردمازمردانامنیت

امین جم - با توجه به ناآرامی روزهای اخیر و 
استفاده برخی سودجویان و اخاللگران، حضور 
برای  ضامنی  شهر   در  انتظامی  مسئوالن 
برقراری امنیت در این روزها بود. پس از نماز 
مغرب و عشا روز سه شنبه نیز، امام جماعت 
حسینیه گازاریها با همراهی نمازگزاران ، با اهدای 
گل و شیرینی از نیروی انتظامی مستقر در محل 
فعال  از حضور  و  تشکر  مدرس  دوم  میدان 
آنان در برقراری نظم و امنیت قدردانی کردند. 

بازدیداستاندارازکتابخانهعمومی
شهیدبصیریپور

کاوش- همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، 
استاندار خراسان جنوبی از کتابخانه عمومی 
شهید مرتضی بصیری پور در مهرشهر بیرجند 
بازدید کرد. معتمدیان از بخش های مختلف 
این کتابخانه دیدن کرد و با مراجعه کنندگان به 
گفت و گو پرداخت. شایان ذکر است: کتابخانه 
عمومی شهید بصیری پور یازدهم شهریور 

1۳۹8 به بهره برداری رسید.

جهاددانشگاهینهادیمؤثر
درتوسعهکارآفرینی

و  کار  تعاون،  کل  اداره  کاوش-سرپرست 
رفاه اجتماعی استان با اشاره به نقش مهم و 
اثربخش جهاددانشگاهی در توسعه کارآفرینی، 
گفت: سعی ما بر این است تا بتوانیم از حضور و 
ظرفیت های جهاددانشگاهی در سراسر استان 
استفاده کنیم.  سرپرست اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان به همراه معاونان  به 
و  تعاون  واحد  از  کارآفرینی  هفته  مناسبت 
کارآفرینی مستقر در جهاددانشگاهی استان 
بازدید کرد. اشرفی با اشاره به اینکه برای کسب 
و کارهای جدید به مهارت ها و دانش منحصر 
به فردی نیاز داریم، گفت: تقویت ارتباط بین 
دانشگاه، صنعت، تعاون و تجاری سازی موجب 
پویایی در عرصه پژوهش کارآفرینی است.وی 
تصریح کرد: هر چه ارتباط مراکز دانشگاهی با 
دستگاه ها بیشتر باشند در ارزیابی ها نتیجه بهتر 
خواهیم داشت.سرپرست اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان با اشاره به نقش مهم و 
اثربخش جهاددانشگاهی در توسعه کارآفرینی، 
بیان کرد: سعی ما بر این است تا بتوانیم از 
در  جهاددانشگاهی  های  ظرفیت  و  حضور 
سراسر استان به ویژه شهرستان هایی که دارای 

جمعیت باالیی هستند، استفاده کنیم.
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نسرین کاری- مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی 
روز گذشته در مراسم بزرگداشت هفته کتاب وکتابخوانی 
از  یکی  عنوان  به  کتاب  و  فرهنگ  اهمیت  اظهارکرد: 
مؤلفه های رشد و توسعه برکسی پوشیده نیست و جایگاه 

خاصی دارد.
محمدرضا رضایی با بیان اینکه طی پنج سال گذشته در 
خراسان جنوبی کتابخانه های عمومی حداقل به اندازه ۲۰ 
افزود: در احداث، راه  سال گذشته  پیشرفت داشته است، 
اندازی و  تجهیز کتابخانه ها کارهای زیادی انجام شده و 
امروزه کتابخانه های خراسان جنوبی فراتر از یک قرائت خانه 
است. وی با تأکید بر اهمیت توجه به کودکان و نوجوانان 
در حوزه کتابخوانی گفت: اکنون در خراسان جنوبی حدود 
۹۰ درصد روستاهای باالی ۱۵۰۰ نفر جمعیت از کتابخانه 

برخوردار هستند که بسیار حائز اهمیت است.
وجود ۷۷ کتابخانه در خراسان جنوبی 

رضایی اظهارکرد: ۷۷ کتابخانه در خراسان جنوبی  وجود 
 دارد که از این تعداد ۶۶ کتابخانه، نهادی و سایر کتابخانه ها 

مشارکتی است.
وی با اشاره به میزان اعتبارات اداره کل کتابخانه های عمومی 
خراسان جنوبی بیان کرد: در سال ۹۴ میزان اعتبارات ما ۷۰۰ 
میلیون تومان بود که این اعتبار اکنون به هفت میلیارد تومان 
رسیده است. مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی با 
بیان اینکه تا قبل از سال ۹۳ میزان کمک خیرین به حوزه 
کتاب در خراسان جنوبی ۹۰ میلیون تومان بوده است، افزود: این 
 میزان از سال ۹۳ تا کنون به هفت میلیارد تومان رسیده است.
رضایی با اشاره به اینکه تا پایان سال، هفت کتابخانه دیگر 
در استان افتتاح می شود، گفت: در یک سال گذشته نیز هفت 
کتابخانه در خراسان جنوبی به بهره برداری رسیده است. وی 
بیان کرد: در مرکز استان نیز ۱۲ کتابخانه آماده ارائه خدمات 

به مردم است.

کتاب، خشت و زیربنای فرهنگ است
فرماندار بیرجند نیز در این مراسم اظهارکرد: کتاب خشت و 
زیربنای فرهنگ است و زمانی که فضای مجازی با کندی و 
قطعی مواجهه می شود این موضوع برای ما روشن تر می شود.
علی ناصری با بیان اینکه دیار خاوران همواره با نام معلمان 
برجسته شناخته شده است، بیان کرد: منطقه ای که از نظر 
فرهنگی مدرسه ای چون شوکتیه را در تاریخ خود دارد در 

حوزه کتاب و کتابخوانی نیز باید پیشتاز باشد.
وی با اشاره به اینکه در بیرجند نهایت تالش خود را برای 
رونق کتابخانه ها داشته ایم، افزود: در بیرجند طی سال های 
اخیر کتابخانه های زیادی نوسازی و تعداد بیشتری نیز افتتاح 
شده است تا جوانان لذت کتاب  خواندن را بچشند. وی گفت: 
زیرساخت های حوزه کتاب و کتابخوانی در خراسان جنوبی 
باید متناسب با سابقه فرهنگی و دانشگاهی این منطقه باشد.
 برای تغذیه فکری هیچ چیز سالم تر از کتاب  نیست

فرماندار بیرجند با تأکید بر اینکه در کشورهای پیشرفته کتاب 
جزء الینفک زندگی روزمره مردم است، بیان کرد: برای تغذیه 

فکری هیچ چیزی سالم تر از کتاب  نیست.
ناصری با اشاره به اینکه با یک برنامه ریزی دقیق می توان 
فرصت مطالعه بیشتر در شبانه روز ایجادکرد، گفت: هر چند 
ما زیرساخت های بسیار خوبی برای کتاب و مطالعه ایجاد 

کرده ایم اما متأسفانه کتابخوان حرفه ای کم است.
وی با تأکید بر اینکه باید کتابخانه را از قرائت خانه خارج 
کنیم، اظهارکرد: هر چند امروزه ابزارهای نوینی برای مطالعه 
ایجاد شده است ولی به نظر می رسد در دست گرفتن کتاب و 

مطالعه به شیوه سنتی لذت دیگری دارد.
 فرماندار بیرجند با بیان اینکه یک مرکز فرهنگی در شهر بیرجند
 برپایه کتاب و کتابخوانی با عنوان بنیاد و مرکز بیرجند شناسی
 با کمک شهرداری راه اندازی خواهد شد، افزود: ضبط خاطرات
 پیشکسوتان این دیار از  اولین برنامه های این مرکز خواهد بود.

 فقر فرهنگی با عدم مطالعه و نبود رونق کتابخوانی
در جامعه به وجود می آید

کتابخانه های  نهاد  استان های  و  مجلس  امور  مدیرکل 
عمومی کشور با اشاره به اینکه باید برای ارتقای فرهنگ 
جامعه تالش کنیم، بیان کرد: بی شک فقر فرهنگی با عدم 
مطالعه و نبود رونق کتابخوانی در جامعه به وجود می آید. 
قربانعلی افزود: تکریم کتاب و کتابخوانی نباید تنها به یک 
روز و یک هفته منحصر شود. وی اظهارکرد: امروزه نهاد 
کتابخانه های عمومی بیش از گذشته شناخته شده و رونق 

کتابخوانی تبدیل به یک مطالبه عمومی شده است.
مدیرکل امور مجلس و استان های نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور ادامه داد: در مقایسه با قانون، خراسان جنوبی از نظر 
برگزاری انجمن ها و کیفیت کتابخانه ها از وضع بسیار خوبی 
برخوردار است و نسبت به سال گذشته در برگزاری انجمن  
کتابخانه عمومی بیش از ۲۲ درصد پیشرفت داشته است. 
قربانعلی با بیان اینکه در کشور سه هزار و ۵۰۰ کتابخانه 
وجود دارد، گفت: در این سه هزار و ۵۰۰ کتابخانه حدود ۴۳ 

میلیون نسخه کتاب نگهداری می شود.
وی یادآورشد: کتابداران به عنوان سربازان جبهه فرهنگ باید 
مجهز به دانش روز و اطالعات سیاسی و اجتماعی باشند تا 

بتوانند به خوبی مراجعین به کتابخانه ها را راهنمایی کنند.
همچنین در ادامه برنامه های هفته کتاب، استاندار خراسان 
جنوبی از کتابخانه شهید بصیری پور بیرجند بازدید کرد. 
معتمدیان  ضمن تبریک هفته کتاب قول مساعدت  ۵۰ 
میلیون تومانی برای تامین منابع کتابخانه های عمومی و 
اهدای ۱۰ هزار نسخه کتاب توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد 

خراسان جنوبی داد. 
الزم به ذکر است، از یک کتابخانه برتر و ۲۰ نفر در عنوان 
کتابداران و کتابخوان برگزیده و دستگاه های فعال در زمینه 

کتاب تشکر و قدردانی شد.

در مراسم بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار عنوان شد:

۹۰ درصد روستاهای باالی۱۵۰۰ نفر کتابخانه دارند
عکس:  ابراهیمی

بانوانآقایان ایام هفته
۱۸-۲۳۱۵-۲۰شنبه

۱۸-۲۲۱۵-۱۹یکشنبه 
۱۸-۲۳۱۵-۲۰دوشنبه

----۲۱-۱۹/۳۰  و ۲۳-۲۱/۳۰سه شنبه
----۲۲-۱۹چهارشنبه 
۱۸-۲۲۱۵-۱۹ و ۲۲/۳۰-۲4پنجشنبه

۱۸-۲۰/۳۰۱۵-۱۹ و ۲۲/۳۰-۲۱جمعه )نیمه بها(

مجموعه ورزشی استخر نیلوفر
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمی
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استخر دانشگاه آزاد اسالمی

با به همراه داشتن این آگهی از 6۰% تخفیف بهره مند گردید

آگهی مجمع عمومی فوق العاده سالیانه

شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه  نوبت سوم    

   تاریخ انتشار: ۹۸/۸/3۰
جلسه مجمع عمومی فوق العاده سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه )نوبت 
سوم( راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۶ در محل مسجد محمد رسول ا... 
)ص( شهر اسدیه برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود در مجمع فوق 
شرکت نمایند. چنانچه عضوی نتواند در جلسه شرکت کند می بایست همزمان با نماینده 
تام االختیار خود با هم به شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به 

جلسه را تحویل بگیرد. 
حداکثر آرای وکالتی برای هر عضو ۳ رای و برای هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه: انتخاب بازرس
هیئت مدیره
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 برنـج ایـرانـی

پیـک رایگـان  
پیـک رایگـان  
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قابـل توجـه
 همشهریان بیرجندی

مشاوره،خرید و فروش 

بازسازی و تعمیرات امالک 

بیرجندی ها 
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