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سرمقاله

از آسمان مدارس 
بخشنامه می بارد
* مهرآیین 

این سومین باری است که خدمتگزار مدرسه چای 
یخ کرده را از روی میز بر می دارد و می برد. آقای 
معاون از صبح که می آید .کاری ندارد جز آنکه پشت 
رایانه بنشیند و بخشنامه های کوتاه و بلند را رصد 
کند، پرینت بگیرد و برای اقدام و پاسخ به همکاران 
بدهد. بقیه هم بیکار نمی مانند مدیر و معاون دیگر 
هم بر همین منوال سر کارند تا اصل ظهر. گاه حتی 
بخشی از امور می ماند که در خانه باید دنبال شود.

آخر این روز ها فصل بارش بخشنامه است.
هر روز ده ها نامه بخشنامه و شیوه نامه برای 
مطالعه، اجرا و پاسخ به مدارس ارسال می شود که 
تاکیدهای  و  قیدها  با  بیشتر  عملی  برای ضمانت 
بسیار همراه است... باید به دقت خوانده شود، برای 
هماهنگی در اجرا جلسه گرفته شود، صورتجلسه 
نوشته و ستاد!؟ تشکیل شود، برای اعضای ستاد 
ابالغ صادر شود و تمام مراحل هم مستند سازی 
شود )گرفتن کپی ، عکس و فیلم( و ارسال در قالب 
لوح فشرده و پاسخ در زمان مقرر هم مد نظر است.

همه ی این کارها برای تهیه گزارش هایی است 
که به باور کارکنان مدارس کسی آنها را نمی بیند و 
نمی خواند این در حالی است که بنابر چارت وزارتی 
تنها یکی از کارهای کارکنان مدارس پاسخگویی به 
نامه ها و اجرای بخشنامه هاست و آنها طومار بلند 
باالیی از وظایف مهم، مشخص و معلوم دارند که 
در وضع فعلی همه ی این امور تحت شعاع کارهای 
فرعی قرار می گیرد که در عمل دردی از مسائل 

تعلیم وتربیت دو انکرده است ... 
)ادامه سرمقاله در صفحه 2(

رئیس سازمان حج و زیارت:
تردد ایرانی ها به سامرا

 ممنوع شد

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام:
اگر اصول رهبری در مذاکرات کامال 

دنبال می شد شرایط طور دیگری بود

دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا:
حلب در مرحله آزادسازی

 نهایی است
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

استقرار اکیپ خدماتی 
شهرداری بیرجند در کاظمین
صفحه ۷

برای ساختمان 
استانداری باید طرح 
دعوی انجام شود
صفحه ۷

حضور مستقل آوا در 
نمایشگاه مطبوعات

محبی مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی 
درمورد نمایشگاه مطبوعات عنوان کرد: برای دومین 
سال است که در این نمایشگاه شرکت می کنیم. با 
توجه به این که پروفسور معتمدنژاد پدرعلم ارتباطات  
متعلق به این استان است و خیلی از رسانه ای ها 

شاگرد ایشان بودند... )مشروح خبر در صفحه ۷(

برگزاری مسابقه عکاسی 
»هنگامه وصل« در طبس
صفحه ۷

سهامداران پدیده 
راهی جز صبر 
ندارند
چهارمین روز از نمایشگاه مطبوعات با حضور امیر 
مجلس  رییسه  هیئت  عضو  زاده  قاضی  حسین 
شورای اسالمی در غرفه آوا آغاز شد. وی با اشاره 

به سوالی مبنی بر ... ) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

مصوبات سفر  
هیئت دولت 
اجرایی شود

رئیس جمهور در دیدار با استاندار خراسان جنوبی:

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار با استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت اتمام طرح های نیمه تمام 
عمرانی و اجرایی و عملیاتی شدن مصوبات سفرهای  استانی کاروان تدبیر و امید و همچنین لزوم توجه به توسعه 
سرمایه گذاری، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان به منظور رونق اقتصادی و اشتغالزایی جوانان تحصیلکرده در 
این استان ها تاکید و دستورات الزم برای سرعت بخشیدن به این روند صادر کرد. استاندار نیز در این دیدار 
عنوان کرد: موضوع انتقال آب، اتصال استان به خط ریلی راه آهن سراسری و نیز دو بانده کردن محورهای 

مواصالتی از مهمترین اموری است که برای رسیدن به توسعه نیاز به توجه ویژه ... )مشروح خبر در صفحه ۷(

رهبر معظم انقالب اسالمی درگذشت حجت االسالم شجونی را تسلیت گفتند/اصالح طلبان هیچ گاه از صحنه سیاست خارج نشده اند/ روحانی نامزد سه طیف در انتخابات آینده است/رایزنی قائم مقام وزارت خارجه سوریه با ظریف/صفحه8

طفره وزیر از پاسخ به سوال
 آوا درباره راه آهن استان

صفحه ۷

شرکت پخش متحد جنوب )پخش گستر( 
نمایندگی انحصاری برندهای معروف غذایی و بهداشتی برای ایجاد الین فروش جدید 
خود تعدادی بازاریاب با روابط عمومی باال و حداقل مدرک دیپلم استخدام می نماید. 

) مراجعه حضوری(       تلفن: 05632255723-6
آدرس: بیرجند - شهرک صنعتی - تالش شرقی 3 - آخرین بلوک

همکار محترم جناب آقای مهندس حمیدرضا یوسفی
مدیرعامل محترم اتحادیه تعاونی های مسکن کارگری خراسان جنوبی

درگذشت ناگهانی مادر گرامی تان مرحومه طوبی کارگر را خدمت شما و خانواده گرامی تان 
تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده از درگاه احدیت رحمت بیکران الهی

 و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.
هیئت مدیره و اعضای اتحادیه تعاونی های مسکن کارگری استان خراسان جنوبی

شرکت ایزوگام سایبان اصفهان

قابل توجه ادارات وشرکت های دولتی وخصوصی
 همکاران و همشهریان محترم

بلوار صیادشیرازی، مجتمع تجاری میرداماد، ایزوگام شفیعی 09151630283

ایزوگام سایبان دارای 7 سال بیمه و 12 سال ضمانت نامه کتبی
ایزوگام سایبان اصفهان را فقط با شماره ثبت 11585 بشناسید

 در نظر دارد: ایزوگام تولیدی خود
 را از طریق نمایندگی انحصاری در 

خراسان جنوبی به صورت خام 
و به قیمت کارخانه عرضه نماید. 

فروش و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته به قیمت نمایندگی
 به صورت نقد و اقساط       09359967300 - ایرانمنش

جناب سرهنگ عباسعلی نیک
رئیس محترم  شورای اسالمی شهرستان بیرجند

انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از درایت و لیاقت شما بزرگوار 
در تصدی مقام جدید می باشد، تبریک عرض نموده 
توفیق روزافزون تان را از درگاه ایزد یکتا خواستاریم.

امینی، مدرس فر، عاطفی فر

در دومین سالگرد درگذشت فرزند عزیزمان 

شادروان امیر همت جو
یادش را گرامی می داریم 

خانواده همت جوو برای شادی روحش دعا می کنیم.

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

حاج محمدعلی پامرغی
جلسه یادبودی امروز سه شنبه 95/8/18 از ساعت 15 الی 16 

در محل مسجد صاحب الزمانی )عج( خیرآباد نو 
برگزار می گردد، حضور سروران ارجمند موجب امتنان می باشد.

)هوالباقی(

خانواده پامرغی

برادر ارجمند جناب آقای عرب نژاد
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی 

تبریک عرض نموده و یقین داریم با عنایت به شایستگی و تجارب شما و استعانت 
از خداوند متعال  شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این سازمان خواهیم بود.

مدیر عامل و هیئت مدیره موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(
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ثبت نام در تکمیل ظرفیت  کنکور سراسری ۹۵ از ۲۳ آبان
مهر - جزئیات تکمیل ظرفیت در رشته محل های جدید و برخی از رشته های آزمون  سراسری سال  ۱۳۹۵ روز 
یکشنبه ۲۳ آبان اعالم می شود. داوطلبان در صورت تمایل می توانند براساس مفاد اطالعیه ای که منتشر می 
شود نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته از روز یکشنبه ۲۳ آبان تا چهارشنبه ۲۶ آبان اقدام کنند.

سرمقاله

بیمه برای زائران اربعین ضروری است

میزان - رئیس سازمان حج و زیارت گفت: اینکه 
توصیه می شود زائران نسبت به خرید بیمه اقدام 
کنند، به معنای افزایش قیمت سفر اربعین نیست بلکه 
در جهت تأمین امنیت و آرامش خیال زائران است. 
اوحدی با بیان اینکه این روزها صحبت هایی شنیده 
می شود که آیا زائران بیمه بشوند یا نه، بیمه اجباری 
مصوبات  براساس  گفت:  نیست،  اجباری  یا  است 
کرده  تدبیر  درستی  به  که  اربعین  مرکزی  ستاد 
 اند، بیمه برای سفر زیارتی اربعین ضروری است.

 
نرخ بیکاری افزایش یافت

بیکاری  نرخ  آمار،  اعالم مرکز  اساس  بر  مهر - 
تغییرات  روند  رسید.  درصد   ۱۲.۷ به  تابستان 
به  نسبت  شاخص  این  که  دارد  آن  از  حکایت 
تابستان گذشته ۱.۸ درصد و نسبت به بهار ۱۳۹۵ 

معادل ۰.۵ درصد افزایش یافته است.

آغاز ثبت نام کنکور 9۶ از 19 بهمن 

سال  سراسری  آزمون  برای  ثبت نام   - تسنیم 
۹۶ از تاریخ ۱۹ بهمن ۹۵ آغاز و تا ۲۸ بهمن 
 ۹۶ تیر سال   ۱۶ ۱۵ و  آزمون  این  دارد،   ادامه 

برگزار خواهد شد.

توافق ایران با یک شرکت خارجی
 برای خرید 1۷ هواپیما

اجاره  خارجی  شرکت  یک  با  ایران   - تسنیم 
هواپیمای   ۱۷ مالی  تامین  برای  هواپیما  دهنده 
ایرباس خریداری کند به  از  اولی که قصد دارد 
توافق رسیده است. یک مقام ارشد ایرانی بدون 
تامین  برای  قراردادی  بیشتر گفت: »ما  توضیح 
مالی خرید ۱۷ فروند هواپیما منعقد کرده ایم.«

اقدام مرکز آمار برای کسانی که
 در سرشماری شرکت نمی کنند

امیدعالی پارسا رئیس مرکز آمار ایران می گوید اگر 
کسانی در سرشماری شرکت نکرده و اطالعات خود 
را به صورت اینترنتی، تلفنی و به مامور سرشماری 
ندهند در مرحله بعدی با کارشناسان مسئول و در 
مرحله بعدتر با مقامات محلی برای گرفتن اطالعات 

از آنها مراجعه خواهد شد.

محدودیت  وجود  به  اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
های فراوان در آموزش و پرورش گفت: با وجود همه این 
محدودیت ها، انتظار فراوانی از آموزش و پرورش وجود 
دارد و امروز و آینده کشور در گرو ارتقاء وضع آموزش و 
دکتر  آنالین،  جم  جام  گزارش  به  است.  کشور  پرورش 
صندوق  در  آمده  بوجود  مسائل  به  جهانگیری  اسحاق 
صندوق  این  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  فرهنگیان  ذخیره 
متعلق به مجموعه فرهنگیان است که بیش از ۹۰۰ هزار 

عضو دارد. وی افزود: با گذشت حدود ۲۰ سال از تاسیس 
یک  به  امروز  صندوق  این   ، فرهنگیان  ذخیره  صندوق 
بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده و شرکت های متعددی 
در زیرمجموعه آن فعالیت دارند. وی با یادآوری اینکه از 
ابتدای دولت اعالم کرده ایم که فساد سیستمی در کشور 
شکل گرفته و این فساد همانند موریانه در همه سطوح 
کشور ورود کرده است، گفت: فرقی ندارد فساد در دوره قبل 
رخ داده باشد و یا در دوره فعلی. فساد، فساد است فرقی نمی 

کند کسی که آلوده شده برادر یا دوست من باشد و یا از 
جناح مقابل. معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: کسانی 
که می خواهند با قلدری از بازگرداندن معوقات بانکی امتناع 
کنند، دولت حتماً این پول ها را از آنها پس خواهد گرفت و 

در این زمینه هیچ تردیدی وجود ندارد.
وی گفت: به فرهنگیان اطمینان می دهیم که دولت و 
قوه قضاییه بر موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان کنترل و 
نظارت خواهد کرد و پولی از فرهنگیان ضایع نخواهد شد.

حق فرهنگیان ضایع نخواهد شد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور 
آزمون های  برگزاری  جزئیات  به  اشاره  با 
آزمون  گفت:  جاری  سال  استخدامی 
استخدامی دستگاه های اجرایی، دانشگاه های 
علوم پزشکی و وزارت آموزش و پرورش روز 
شهرستان   ۵۳ در  جاری  آبان ماه   ۲۱ جمعه 

کشور به طور همزمان برگزار می شود.
ایسنا  با  گفت وگو  در  توکلی  حسین  دکتر 
اساس  بر  کرد:  اظهار  مطلب  این  اعالم  با 

آزمون  سومین  شده،  اعالم  زمانی  برنامه 
اجرایی  دستگاه های  متمرکز  استخدامی 
وزارت  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  کشور، 
آموزش وپرورش امسال با توجه به خوشه های 
و  صبح  مورد  برحسب  و  داوطلبان  شغلی 
در  جاری  آبان ماه   ۲۱ جمعه،  روز  بعدازظهر 
۵۳ شهرستان مختلف کشور برگزار می شود.

جمعه،  از صبح  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
۲۱ آبان آزمون برای تعداد ۲۱۳ هزار و ۲۸۰ 

 4۵۶ و  هزار   ۱۲4 تعداد  این  از  که  داوطلب 
نفر زن و مابقی مرد هستند، برگزار می شود. 
همچنین در عصر روز جمعه نیز آزمون برای 
این  از  که  داوطلب   ۳۶۸ و  هزار   ۲۳۹ تعداد 
مابقی  و  زن  نفر   ۵۲۷ و  هزار   ۱۵۷ تعداد 
عالی  مشاور  شد.  خواهد  برگزار  هستند،  مرد 
کرد:  تاکید  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
فوق  استخدامی  آزمون های  برگزاری  فرآیند 
در نوبت صبح روز جمعه از ساعت ۸:۳۰ دقیقه 

خواهد  آغاز   ۱4 ساعت  از  بعدازظهر  نوبت  و 
دفترچه  کرد:  خاطرنشان  توکلی  دکتر  شد. 
عمومی حاوی ۱۰۰ سوال متناسب با حروف 
این  باید  داوطلبان  که  است  شغلی  خوشه 
پاسخ دهند.  را در مدت ۱۱۰ دقیقه  سواالت 
وی یادآور شد: دفترچه شماره ۲ آزمون های 
فوق به سواالت تخصصی اختصاص دارد که 
در  دفترچه  این  به سواالت  باید  داوطلب  هر 

مدت ۷۰ دقیقه پاسخ دهد.

جزئیات برگزاری آزمون های استخدامی امسال اعالم شد

سهامداران عدالت سال 
آینده سود نقدی می گیرند

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به راهکارهای وصول 
مطالبات این سازمان از بدهکاران گفت: سود 
دولت  به  متعلق  آینده  سال  عدالت  سهام 
به گزارش  نبوده و به مشموالن تعلق دارد. 
تسنیم؛ پوری حسینی با ابراز امیدواری نسبت 
پرداخت  و  ایران  اقتصاد  اوضاع  بهبود  به 
مطالبات این سازمان از سوی بخش خصوصی تصریح کرد: ارزیابی 
از  تومان  میلیارد  هزار   ۵ دستکم  که  است  آن  آینده  برای سال  ما 
تعهدات قبلی سهم کمتری در بودجه سال ۹۶ برای تعهدات خزانه 
سازمان خصوصی سازی درنظر گرفته شود چرا که سود سهام عدالت 

سال آینده متعلق به دولت نبوده و به مشموالن تعلق دارد.

 طرح جریمه ریالی سربازی متوقف می شود

سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به ثبت نام از مشموالن دارای 
از طرح جریمه  بهره مندی  برای  آن  از  بیشتر  و  هشت سال غیبت 
بهتر  شرایط  واجد  افراد  اظهارکرد:  ریالی 
 ۱۰  + پلیس  دفاتر  به  سریعتر  چه  هر  است 
سال  از  است  ممکن  چراکه  کنند  مراجعه 
آینده دیگر این طرح اجرا نشود و تاکنون نیز 
هیچ تصمیمی برای اجرای آن در سال آینده 
اتخاذ نشده است. به گزارش ایسنا، سخنگو و معاون اجتماعی ناجا 
در بخش دیگری از سخنانش از ممنوعیت شماره گذاری چندین نوع 
از وسایل نقلیه از ابتدای مهر خبر داد و گفت: خودروهای سنگین 
شد.  نخواهند  گذاری  شماره  دیگر  شهری  دیزلی  سنگین  نیمه  و 
همچنین موتورسیکلت های کاربراتوری نیز شماره گذاری نمی شوند.

کاهش ۵۰ درصدی تعرفه تماس
 تلفنی ایران و عراق از امروز

وزرای ارتباطات ایران و عراق در یک جلسه مشترک درباره کاهش ۵۰ 
درصدی تعرفه تماس بین الملل بین ایران و 
عراق از صبح امروز به مدت یک ماه و افزایش 
ارتباطات مستقیم دو کشور  برابر ظرفیت  دو 
تصمیم گیری کردند. به گزارش فارس، محمود 
راشد  با معانی کاظم حسن  واعظی در دیدار 
وزیر ارتباطات عراق بر کاهش تعرفه ارتباطات بین الملل بین دو کشور 
ایران و عراق توافق کردند. محمود واعظی با اشاره به تصمیمات اتخاذ 
شده گفت: با این توافق مقرر شد تعرفه تماس بین الملل بین ایران و 
عراق ۵۰ درصد نسبت به روزهای عادی کاهش یابد که این کاهش 

تعرفه از صبح سه شنبه به مدت یک ماه اجرا می شود.

معاون اول رییس جمهور:

از آسمان مدارس 
بخشنامه می بارد
* مهرآیین 

  ! ای  فله  تولید  پدیده   ) اول  از صفحه  سرمقاله  ادامه   (

بخشنامه همواره با اعتراض کار کنان مدارس مواجه 
بوده است برخی هم به کنایه می گویند آموزش و 
پرورش اگر بخشنامه صادر نکند تعطیل می شود.  
َورای درستی یا نادرستی این نظر براین باوریم رویه 
معمول که چون طلسمی جادویی هم ادارات و هم 
مدارس را به خود مشغول کرده است خسارت های 
مادی و معنوی فراوانی به نظام تعلیم وتربیت کشور 

تحمیل کرده است .                            
اگر هزاران ساعت وقت کارمندان اداری که صرف 
تنظیم بخشنامه های زائد می شود و چند برابر آن زمانی 
که در مدارس برای پاسخگویی گذاشته می شود به 
 روز کاری و معادل ریالی آن تبدیل شود یا میلیون ها
های دوره  در  اینترنت  و  برق  هزینه  کاغذ،   برگ 

ساالنه محاسبه گردد اعداد نجومی حاصل در همین 
سازمان بی اعتبار سر به آسمان خواهد کشید. 

است  فرهنگی  و  معنوی  که  بعدی  خسارت 
بازماندن کارکنان مدارس از اصل کار تعلیم و تربیت 
است در حالی که به طور معمول آنها گرفتار ده ها 
مسئله آموزشی و تربیتی، اجتماعی، اخالقی، رفتاری، 
آموزان  دانش  روانشناختی  و  تحصیلی  عاطفی، 
هستند که باید برای حل آنها تالش کنند به حکم 
بازیگران بی  به  توبیخ  احتمال  ارزشیابی ساالنه و 
اختیار صحنه بروکراسی سرگرم کننده و بی فایده 
بدل می شوند. حجم باالی کاغذ بازی های عبثی 
که این روزها در مدارس در جریان است. گاه مصداق 
) فعل ماالیطاق( “یا افزون بر توان” است که شاید 
تحت فشار انجام شود اما بهای آن تعطیلی سایر امور 
الزم مدارس یا سر هم بندی گزارش های صوری 
خواهد بود. از عوارض اصرار و تاکید بر مستند سازی 
به  ادارات  که  است  مفهوم  این  تلویحی  رواج  هم 
مدارس اعتماد ندارند و این موضوع فاصله بین ستاد 
و صف آموزش و پرورش را زیاد می کند عالوه برآن 
مفاد یکنواخت و تکراری در بخشنامه های مفصل 
کلیشه ای که گاه حتی در آن جزئیاتی مانند نحوه 
آراستن یک میز تعیین تکلیف شده خالقیت کش و 
انگیزه سوز است و قابلیت های مدیریتی کارکنان 
مدارس را نیز زیر سوال می برد. با آن که مسئوالن 
آموزش و پرورش خود به نادرستی این روند اذعان 
دارند اما گویا عزم جدی و استواری برای حل مساله 
این وصف درانتهای سخن به چند  با  ندارد  وجود 
پیشنهاد بسنده می کنیم و امیدواریم مدیران تعلیم و 

تربیت به آن توجه کنند.                             
اول : بسیاری از کارکنان مدارس پس از سال ها 
تجربه به وظایف خویش مسلط و واقفند پس با اعتماد 
به آنها کارها بسیار  بهتر و شایسته تر انجام خواهد شد. 
  دوم: مدارس عموما بر مبنای زمان و متناسب 
که  دارند  مدون  ساالنه  برنامه  تحصیلی  سال  با 
می تواند مبنای کار باشد. جالب این که با وجود 
این برنامه ها بصورت موردی و جزئی و دائمی 

بخشنامه صادر می شود.
سوم: با ارائه تقویم مختصری از کلیات وظایف 
انبوه  از حجم  توان  ابتدای سال می  در  مدارس 

بخشنامه ها کاست.
چهارم: عزیزی می گفت آموزش و پرورش یعنی 
وجدان پس به جای فشارهای گاه آزار دهنده برای 
اعتماد  است  خوب  نمایی،  واقع  و  سازی  مستند 

سازی و وجدان کاری را تقویت کنیم. والسالم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 

139560308001001732 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد باقر بهلگردی فرزند محمد حسن به شناسنامه 752 شماره ملی 
0651763347 صادره از بیرجند در ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت 50/80 متر مربع تمامی پالک 2026 اصلی بخش یک حوزه ثبت 
ملک بیرجند از محل مالکیت علی اکبر بیرجندی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
  تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/08/18   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/09/04              رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2  شهرستان بیرجند
پیرو آگهی شماره     به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

ششدانگ یک باب منزل به مساحت 183/07 متر مربع پالک 3099 فرعی از 1554 - اصلی بخش دو بیرجند مورد تقاضای آقای سید 
حسین اسماعیل زاده در روز 1395/09/9 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به 
صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل 
حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 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 و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد 
و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 

اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.                     تاریخ انتشار: 95/8/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت  دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950472 محکوم علیه یحیی مرغی فرزند حسن رضا محکوم است به پرداخت مبلغ 

120/630/490 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له محمد رمضانی فرد فرزند خالقداد و پرداخت مبلغ 155/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 17 فرعی از 1376 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه 
کارشناسی مساحت کل پالک 11416 مترمربع و در فاصله 950 متری جاده آسفالته حاشیه کوره گز پائین قرار دارد که ارزش کل پالک 
فوق 113/200/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1395/09/15 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 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 10 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. 
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی 
به شرکت مهندسین پیمانکار صنعتی ایران )کد تامین اجتماعی کارگاه: ۵8۵000۳۵08(

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت 
مهندسین پیمانکار صنعتی ایران )کد تامین اجتماعی کارگاه: 5850003508( فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد آقای 
حسین شبانی با کد شناسایی بیمه 68913440 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کمک جوشکار داشته اند 
که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل 
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 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 
ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24 تحویل نماید. 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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی
 به شرکت مشهد سازه )مرکز آموزشی، معدنی، صنعتی( 

کد تامین اجتماعی کارگاه: ۵8۵0001۳۹۵
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت مشهد 

سازه )مرکز آموزشی ، معدنی، صنعتی( کد تامین اجتماعی کارگاه: 5850001395 فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد 

آقای حسین شبانی با کد شناسایی بیمه 68913440 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی جوشکار اسکلت داشته 

اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل 

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 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 

ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24 تحویل نماید. 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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی
 به پیمانکاری احداث خوابگاه دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی 

)کد تامین اجتماعی کارگاه: ۵8۵0004۹70(
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به پیمانکاری 

احداث خوابگاه دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی )کد تامین اجتماعی کارگاه: 5850004970( فعاًل مجهول المکان 
ابالغ می گردد آقای حسین شبانی با کد شناسایی بیمه 68913440 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی جوشکار 

اسکلت داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی، شغل 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 15 روز کاری، اعتراض خود 
را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24 

تحویل نماید. 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

ضمن سپاسگزاری از عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین 

شادروان فاطمه یاوری
 )همسر مرحوم آقا سید بزرگ سبزی بان( 

شرکت فرمودند به اطالع می رساند: جلسه ترحیمی همزمان با سومین روز درگذشت آن مرحومه 

امروز سه شنبه 95/8/18 از ساعت 15/10 الی 16/10 در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 

برگزار می گردد، حضور شما سروران موجب امتنان است. 
خانواده های: سبزی بان- شکری

مژده                        مژده

ساندویچ ســـاالر
 انواع ساندویچ سرد و گرم، سیب زمینی و اسنک 

هر 5 عدد ساندویچ یک ساندویچ رایگان / پیک رایگان 

خیابان معلم، بین معلم 11 و 13، ساندویچ ساالر 
 برای ادارات و مدارس تخفیف ویژه

۰۵۶-3223۶33۵

۰91۵۷21۰942

شعبه 1: نبش مدرس ۵7
شعبه۲: نبش مدرس 61 - ۳۲۳۲۳۲۹6
0۹1۲8664۵۹۹ - خرمشاهی

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 8۹، طبقه همکف
0۹0۳40۹041۲ - 0۹0۳40۹0411 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 43 42 32  / ۶۶ ۶۶ 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه * 18 آبان 1395 * شماره 3646

فعال   میخوام  عزیز  همشهریان  از  آوا  سالم 
مسکن نخرن. تا این حباب قیمتی سالهای قبل 
باید بیش  بترکه . هنوز هم  یه کارمند معمولی 
از نصف دوره کاریشو پس انداز کنه. تا بتونه. یه 
باشه..همشهریان  داشته  وام  و  بدون قسط  واحد 
عزیز با نخریدن مسکن به همه دالالن و بعضی 
که  کنیم  می  ثابت  مرام   بی  بفروشان   بساز 
کارمند  و  متوسط  اقشار  کردن  سرکیسه  دوران 
بسر آمده .اینکه بعضی از دالالن مسکن حاضرن 
بفروشن  قبلی  قیمت  نصف  با  رو  آپارتمانشون 
باالست.مطمئن  هنوز  قیمتها  که   میده   نشون 
باشید قیمت مسکن از این هم کمتر خواهد شد و 
اینکه بعضی نقل و قولهای بزرگان رو تو روزنامه 
بعد  سال  در  مسکن  قیمت  افزایش  بر  مبنی 
میخوانیم  نشون میده که صاحبان ثروت میخوان 
با دروغ پراکنی و ایجاد جو روانی  مانند سالهای 
قبل مردم رو سرکیسه کنن. اما با یاری خدا زهی 

خیال باطل
0915....704
صحت   ... درکشتارگاه  بانوان  کاری  شرایط  اگر 
داشته باشد باید به مسلمان بودن خود شک کنیم 
فاجعه که چه عرض کنم چیزی شبیه به برده داری 
است لطفا اگر مسوؤالن فرصت کردند رسیدگی 

فرمایند .
0915...211

اینکه گمرکات کشور به هر دلیلی قادر به کشف 
شناسایی واردات کاالی قاچاق  نباشد و مبارزه با 
پلیس  و  تعزیرات  توسط  صنفی  واحدهای  انبوه 
عدم  و  کسبه  نارضایتی  بر  عالوه  پذیرد  صورت 
نمی  نظر  به  منطقی  حل  راه  مردمی   پشتیبانی 
رسد باید با بسیج کلیه امکانات در مبادی ورودی 

مبارزه واقعی را آغازکرد.
0915...211

بابت  راه  اداره  تشکر خدمت مسوالن  و  با سالم 
قیر پاشی مسیر بیرجند اسدیه ولی با این کار  خط 
کشی مسیر کال از بین رفته است و شب دید کامل 
باعث تصادفات می  و  بکنیم  رانندگی  نداریم که 

شود لطفا برای خط کشی اقدام نمایید باتشکر
0915...151

جناب آقای دکتر قائمی ریاست محترم دانشگاه 
علوم پزشکی سالم.بعید است بسیار...بسیار... که 
نوجوانی به نام ...از....در ایام تاسوعا و عاشورای 
انگاری...بیمارستان  سهل  علت  به  )ع(  حسینی 
نماید  فوت  آپاندیس  عمل  از  (بعد  رضا)ع  امام 
در  باشید چون  جانسوز  مصیبت  این  پیگیر  لطفا 
دستگاهی که جناب عالی  ریاست می کنید نباید 

چنین اتفاقی بیفتد
0915...493

شریکند؟   سود  در  فقط  مشارکتها  در  بانکها  آیا 
یک وام از موسسه میزان در دولت قبل اخذ شده 
و  ضرر  اقتصادی  رکود  و  بد  شرایط  سبب  به  و 
زیان فراوان دیده ام و اقساط معوق شده . حاال 
بانک صادرات که متولی امر است میگه سود 2۸ 
درصدی و ۶ درصد جریمه هم باید بدین )تو رو 
خدا مسوولین اگه خودتون تامین هستید به فکر 
مردم هم باشین .وقتی من ضرر و زیان کردم که 
تقصیر شرایط اقتصادی بوده نه من چرا باید خونه 

پدرم رو بدم به بانک(
0915...۸۶4

مستند برون مرزی »مجنون« در خراسان جنوبی رونمایی شد
 

 مهر- طی مراسمی با حضور جمعی از مسئوالن استانی مستند برون مرزی »مجنون« در خراسان جنوبی رونمایی شد. مدیرکل حوزه هنری خراسان جنوبی در مراسم رونمایی از مستند برون مرزی 
»مجنون« گفت: این مستند با هدف تقویت ارزش های دفاع مقدس و جریان بین المللی اربعین تولید شده است .مجید کریمیان با بیان اینکه پرداختن به معرفی عقبه ایدئولوژیک اربعین از مهم ترین 

ویژگی های این مستند است، گفت: شناخت قسمتی از دفاع مقدس که مغفول مانده و پرداختن به دو شخصیت برجسته دفاع مقدس از دیگر ویژگی های این مستند است.

بزک چهره های معصوم درقاب بی توجهی جامعه
آسیب شناسی آرایش  دختربچه ها ؛

عصمت برزجی- 3 دختر بچه حدود 7-۶ ساله 
به آرایشگاه زنانه آمده اند... تا ساعتی دیگر قرار 
است به عروسی بروند آنها از آرایشگر خانم نوبت 
برای آرایش سر و صورت گرفته اند...  آرایشگر 
زند- مدل سر  بابلیس می  را  ها  دختربچه  سر 
دخترک اولی را به شکل گل درمی آورد با آرایش 
مالیم.... مادر دخترک می گوید: رژ لبها طوری 
باشد تا آخر شب بماند! دخترک 3-4 ساله ای 
مشغول تماشای این صحنه است از مادرش می 
پرسد مامان کیفم را نیاوردی ؟ الکم توش بود... 

دختربچه ها قرار بود در عروسی برقصند!
خانمی که در صف انتظار آرایشگاه نشسته و کمی 
هم مسن است می گوید: ما جرئت داشتیم چنین 
کسی  اگر  قدیم  زمان  دهیم...؟  انجام  کارهایی 
می خواست صورتش را بند بیاندازد در پستو می 
رفت که بچه ها نبینند تا کنجکاو نشوند به هیچ 
عنوان دختر بچه حق ورود به اتاقی که در حال 
بند انداختن بودند نداشتند اما حاال... پدر و مادرها 
اصال این کارها را زشت نمی دانند بر عکس نوعی 

شان و ابزار تفاخر می دانند.... 
مردم  زندگی  سبک  در  هدفمند  و  آرام  تغییر 
مسلمان یکی از مواردی است که اگرچه بارها 
بیان  دلسوز  های  رسانه  و  کارشناسان  توسط 
با  مقابله  و  پیگیری جدی  از  اما خبری  شده، 
مصادیق بارز آن توسط دستگاههای فرهنگی 

و مسئول به چشم نمی خورد.
سینمایی،  های  فیلم  تلویزیونی،  های  برنامه 
زیبایی  ترویج  جهت  در  همگی  و...  ماهواره 
یا  خواسته  و  است  شده  داده  سوق  زنان 
ناخواسته، دختران و زنانی که ظاهری زیباتر 
ها  رسانه  این  در  دارند،  را  تری  جذاب  و 
بزرگنمایی می شوند و گاها مشاهده می شود 
که دختربچه ها برای نزدیک شدن به زیبایی 
از  استفاده  به  بسیاری  گرایش  های ظاهری، 

لوازم آرایشی پیدا می کنند.
البته در گسترش یافتن این اقدام، تنها تمایل 
بلکه  نمود  مطرح  توان  نمی  را  زیبایی  به 
شیوه  آنان،  از  الگوبرداری  و  دوستان  گروه 
به  اعتماد  کمبود  والدین،  پروری  فرزند  های 
برای  مناسبی  الگوی  خود  که  مادرانی  نفس، 
اسباب  منفی،  تبلیغات  نیستند،  دخترانشان 
عواملی  از  همه  کودکی  دوران  های  بازی 
دختران  از  برخی  گردد  می  موجب  که  است 
غلیظ  آرایشهای  به  تمایل  افراطی  به صورت 

و گاه زننده پیدا کنند.

آرایش کودکان مصداق
 کودک آزاری

اینکه  بیان  با  اجتماعی  مسایل  کارشناس  یک 
لباس  پوشاندن  و  آرایش مو و صورت کودکان 
آزاری  کودک  مصادیق  از  یکی  نامناسب  های 
و  کودکان  صورت  و  مو  آرایش  گفت:  است 
پوشاندن لباس های نامناسب یکی از مصادیق 
کودک آزاری است که چون آثار مخرب آن در 
طول زمان مشخص می شود؛ مورد بی توجهی 
و متاسفانه گاهی تایید دیگران هم قرار می گیرد.  
محمودی ادامه داد: دخترکان معصوم حتی دو یا 
سه ساله به سلیقه مادران لباس هایی با الگوی 
لباس شب و لباس های مجلسی بانوان به تن 
دارند و یا حتی با آرایش های زننده،  امروزه در 
می  دیده  کرات  به  عروسی  مراسم  و  مجالس 
شوند. وی اظهار کرد: به نظر می آید اولین دلیل 
اینگونه رفتارها عقده ی خود کم پنداری و خود 
کم بینی باشد یا تمایل به تظاهر و یا اتصال به 

طبقه ای که به آن تعلق ندارند. 
محمودی با بیان اینکه پوست لطیف کودکان در 
برابر مواد مخرب شیمیایی بسیار آسیب پذیر است 
ظرافت  با  باید  کودک  موی  بستن  حتی  افزود: 
باشد. محکم بستن موها و استفاده از ژل و سایر 
مواد شیمیایی  در واقع تخریب مو و پوست کودک 
بلند هم   پاشنه  یادآورشد: کفشهای  است.  وی 
واقعا سالمتی مفاصل کودکان و قوس طبیعی 
کمرشان را به خطر می اندازد. . عالوه بر بحث 
سالمتی کودک، مشکالت رفتاری بعدی نیز آینده 
ی اجتماعی و اخالقی کودکان را تهدید می کند . 

ورود زود هنگام کودکان به دنیای زنانه 
ظلم مسلم است

این کارشناس مسایل اجتماعی با تاکید بر اینکه 
ورود زود هنگام دختران و کودکان به دنیای زنانه 
واقعا ظلم مسلم است تصریح کرد: سوق دادن 
دخترکان به رقابت بی انتهای زیبایی مصنوعی و 
زننده به خاطر عقده های والدین با توجه به آسیب 
های مبتال به جامعه غیر قابل قبول است.  وی 
ادامه داد: آرایش در کشورهای توسعه یافته و از 
قضا غیرمسلمان از سنین 50-40 سالگی شروع 
می شود آن هم در حد بسیار کم. اما متاسفانه ما 
رتبه تک رقمی در مصرف لوازم آرایشی آن هم از 
نوع تقلبی داریم و فاجعه این است که این معضل 

دامن کودکان معصوم را هم بگیرد.  محمودی 
خاطر نشان کرد: چقدر مشمئز کننده است که 
نگاه به یک کودک خردسال که به تنهایی زیبایی 
بی انتهای کودکانه  را دارد، با بد سلیقگی برخی 
مادران دیگران را به یاد رقاصه ها و مدل هایی 
غیر مسلمان بیندازد. وی ادامه داد:  لباس برای 
کودکان باید محافظ باشد در برابر سرما و گرما 
و خطرات محیطی نه عامل جلب توجه و احیانا 
مقایسه و رقابت درآمد خانواده ها.  وی تاکید کرد: 
استفاده از جواهرات و طال هم عمال از کودک 
یک طعمه برای سارقان و کیف زنها می سازد و 
والدین ناخواسته کودکشان را در معرض خطرات 

جدی قرار می دهند. 

کاهش سن استفاده از لوازم آرایشی 
میان دختران

یک آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری نیز  
با اشاره به اینکه کشور ما در مصرف لوازم آرایشی 
در میان کشورهای آسیایی مقام دوم و در جهان 
لوازم  از  استفاده  دارد، گفت: سن  را  مقام هفتم 
آرایشی در کشور ما نسبت به دو دهه قبل، 10 

سال کاهش یافته است.
مجید ابهری با اشاره به اینکه 75 درصد از لوازم 
آرایشی موجود در کشور تقلبی بوده و کپی سازی 
آرایشی  لوازم  اگر  حتی  کرد:  اظهار  می شوند، 
مصرفی اصل باشند و اگر هر شخص  به طور 
متوسط روزانه یک بار آرایش کند در طول یکسال 

2/5 کیلوگرم مواد شیمیایی از جمله اکسید آهن، 
جیوه، سرب و ... را وارد بدن خود می کند که باعث 
مشکالت  مو،  ریزش  زنانه،  سرطان های  بروز 

عصبی و پوستی و بیماریهای نوپدید می شود.

استفاده  غیر متعارف از لوازم آرایشی 
بیانگر یک ناهنجاری روانی است

آرایشی  لوازم  از  متعارف  غیر  استفاده های  وی 
در جامعه را بیانگر یک ناهنجاری روانی به نام 
خود  ی  »عقده   یا  هیسترویونیک«  »سندروم 
استفاده  با  اظهار کرد: فرد  نمایشی« دانست و 
از این ابزار در صدد جلب توجه جنس مخالف 
است.این رفتار شناس و آسیب شناس اجتماعی 
الگوبرداری از رفتارهای گروه  های مرجع مانند 
چهره های معروف، تبلیغات گسترده ماهواره ای، 
آنها،  توسط  بدآموز  سریال های  و  فیلم ها 

زنان  و  دختران  بین  منفی  رفتاری  رقابت های 
جوان و قرار گرفتن در موضع لجاجت با قوانین 
عنوان  به  را  دختران  بعضی  میان  در  اجتماعی 
علل اصلی افراط در استفاده از لوازم آرایشی ذکر 
کرد.وی در پایان فعالیت های سلبی و چکشی 
ندانست  موثر  بازدارنده  عوامل  عنوان  به  را 
از  فرهنگی  فعالیت های  تنها  کرد:  تصریح  و 
طریق نهادهای مسئول مانند خانواده، آموزش 
و  تصویری  و  صوتی  پرورش،  رسانه های  و 
گروه های مرجع رفتاری آنهم با فرهنگ سازی 
و اطالع رسانی درباره مضرات و خطرات استفاده 

از لوازم آرایشی ثمربخش خواهد بود.

علت اصلی گرایش دختران زیر هفت 
سال به آرایش

در خصوص عالقه  نیز  کودک  روانشناس  یک 
استفاده از لوازم آرایشی توسط کودکان به ویژه 
دختران زیر هفت سال  گفت: گروه سنی 5 تا ۶ 
سال، گروهی است که در آن کنجکاوی جنسی 
کودکان شکل می گیرد و آنان به دنبال بررسی و 
کشف تفاوت های جنسی خود با افراد بالغ هستند 
و به تبع آن سواالت خاصی از والدین می پرسند. 
امروزه نیز با توجه به رشد فرآیندهای دیداری و 
شنیداری که به واسطه رادیو، تلوزیون و ماهواره ها 
در خانواده ها به وجود آمده، کنجکاوی های جنسی 
به مراتب بیشتر شده و به جرات می توان گفت 
از 2.5 تا 3 سالگی به بعد این کنجکاوی ها آغاز 

می شوند.دکتر »مهدی بیاتی«  درباره علت اصلی 
گرایش دختران زیر هفت سال به استفاده از لوازم 
آرایشی به موضوع جالبی اشاره کرد و گفت: از 
نظر علمی دختران در این سن نسبت به پدران 
خود رابطه عشق ورزانه دارند و در این میان مادر 
را رقیب خود می دانند؛ همانطور که پسران نسبت 
به مادر این احساس را داشته و پدر را رقیب خود 
احساس می کنند. بیاتی افزود: در گروه سنی زیر 
7هفت سال دختران به دلیل اینکه در سن تقلید 
قرار دارند، می خواهند از نظر دیداری در مقابل پدر 
نسبت به مادر خود برتری یابند؛ به همین دلیل 

از لوازم آرایشی مادر استفاده می کنند تا پدر به 
آنها توجه بیشتری کند.این روانشناس کودک در 
همین راستا با بیان اینکه در گذشته زنان هنگامی 
آرایش  را  خود  می آمد  منزل  به  همسرشان  که 
می کردند ولی در زمان حاضر این موضوع کامال 
برعکس شده است، اظهار کرد: رفتارهای کودکان 
تنها انعکاس رفتارهای والدین آنهاست و اکنون 
خانواده ها به کودک دختر خود آموزش می دهند 
زمانی که در خانه هستی نیاز به آرایش نداری و 
هنگامی که از منزل خارج می شوی باید از لوازم 

آرایش استفاده کنی.
نیز  تقلید  از مراجع  با دفتر یکی  در تماسی که 
داشتیم عنوان شد که آرایش چه دختر و زن بالغ 
باشد چه دختر بچه برای نامحرم حرام هست و 
باید پوشیده باشد. همچنین تا زمانی که دختری 
ازدواج نکرده صحیح نیست که آرایش کند چون 
و  شود   می  شهوانی  هیجانات  طغیان  باعث 

دیگران نیز نسبت وی سوء نظر پیدا می کنند. 
برای  شده  انجام  های  ریزی  برنامه  بر  مروری 
تشویق کودکان به داشتن عروسک های باربی 
که در دوره ای، وفور چشمگیری داشت، سرآغاز 
مهم برنامه تغییر ذهنی کودکان بود و امروز به 
انواع و اقسام وسایل ویژه فرزندان کم سن و سال 
خانواده ها رسیده که هر کدام تاثیری بر خالف 
بر ذهن  اسالمی  ایرانی -  فرهنگ  آموزه های 
آنها می گذارد.بسیاری از رفتارها که در دوره ی 
نوجوانی خود را بروز می دهد، در سنین کودکی 
)به طور ناخودآگاه( برنامه ریزی می شود. برای 
مثال مادرانی که مهمترین دغدغه ی زندگی شان 
لباس و صورتشان  آرایش  به ظاهر و  رسیدگی 
است، به طور ناخواسته این پیام را به دختر خود 
می دهند که: »تنها ارزش زن، به زیبایی اوست.«. 
از طرف دیگر مادرانی که اجازه می دهند دختران 
کوچکشان از لوازم آرایشی در حین بازی استفاده 
کنند و در این کار هیچ ممنوعیتی قایل نمی شوند، 
باید انتظار داشته باشند که در آینده دخترشان به 
اینگونه رفتارهای افراطی روی آورند. لذا توصیه 
اجازه  مادران  به خصوص  والدین  که  شود  می 
آنها مانند  ندهند کودکشان به وسایل شخصی 
لوازم آرایشی و ... نزدیک شده و استفاده نمایند. 

آشنا ساختن نوجوان با ارزشهای انسانی و زنانه 
آشنا  و  آنها  فکری  الگوی  اصالح  همچنین  و 
ساختن نوجوان با الگوی موفق زنان و دختران، 
از مهمترین و موثرترین روشها برای جلوگیری 
و حتی اصالح این ناهنجاری های رفتاری است.

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی

نمایندگی رسمی ایزوگام آذین بام و آذرگام تبریز
آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 2480 و شناسه ملی 10360041832 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/4/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سرمایه شرکت از محل سود 
سهامداران از مبلغ 242/183/840/000 ریال به 258/550/230/000 ریال افزایش یافت. لذا ماده مربوطه در اساسنامه 

شرکت به شرح ذیل اصالح گردید:
سرمایه شرکت مبلغ 258/550/230/000 ریال منقسم به 25/855/023 سهم ده هزار ریالی که کال نقدی می باشد.

2- تبصره  ای به ماده 10 اساسنامه به شرح ذیل اضافه شد:
هر شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخصیت حقوقی در مجامع عمومی شرکت می نماید صرفا می تواند جهت تصمیم گیری در 

مجامع عمومی نمایندگی حداکثر سه شخصیت حقوقی را داشته باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه، افزایش سرمایه انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

اعالمیه بستانکاران نوبت اول
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر

 شماره هشت بیرجند
)درحال تصفیه( به شماره ثبت 2905

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره 

20814 مورخ 1395/6/1در اجرای ماده 225 قانون تجارت 

بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر 

شماره هشت )درحال تصفیه( به شماره ثبت 2905 دعوت 

می شود که هر گونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در 

 دست داشتن مدارک مستند و مستدل خود 

حد اکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی

با تلفن:09154951345تماس حاصل فرمایید.

بدیهی است پس انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی 

مسموع نخواهد بود.

مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن شماره مهر هشت

 لیال ابوالحسن نژاد )در حال تصفیه(

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410668 - 09153410668

مشاوره، طراح و مجری پروژه های:
سکوریت، دوجداره، فریملس، ساختمانی، پلی کربنات، سند بالست، تایل، بلوکه 
درب های برقی شیشه ای و کرکره درب و پنجره UPVC و آلومینیوم کرتین وال  

عرضه کننده: روکش های عایق انرژی و مقاوم ساز شیشه
آدرس: خیابان توحید- بین توحید 8 و10     تلفن: 32449129    همراه: 09155610585

کلینیـک ســاختمـانی نـوفـرستـی
آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 930012 به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خوسف شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری شهرستان خوسف محکوم است 
به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون و هشتصد و هفتاد هزار و پانصد و پانزده ریال بابت باقیمانده مجموع مطالبات درحق محکوم له آقای امیر محمدی مقدم کشوک علیا فرزند عبداله لذا 
مقرر گردیده است وسایلی به شرح جدول ذیل از اموال شرکت محکوم علیه که توسط کارشناس قیمت گذاری گردیده است، از طریق مزایده منفرداً یا مجتمعاً با قیمت کارشناسی در تاریخ 
1395/9/3 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان خوسف به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به فردی که باالترین قیمت 

راپیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه 
را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در 
موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادره کننده حکم ، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده خواهد بود.   لیست اموال توقیف شده شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خوسف

مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

توضیحاتقیمت کلفیتعدادسریالمدلعنوان کاالردیف

دستگاه دارای پوسیدگی می باشد و فریزر R12SB11689811/500/000 1/500/000یخچال پارس1
داخلی دارد

کارتریج نداردSCX-4521F8p73BAXL519812/500/0002/500/000پرینتر سامسونگ2

رول کاغذ نداردFo-AbbOGR9710068011/500/0001/500/000فکس شارپ3

ترانس برق ندارد530T-GFH731645495190011/500/0001/500/000بخاری گازی ژاپنی4

7/000/000جمع کل

لوازم اتومبیل خراشادی
توزیع لوازم پژو 
 تندر90، مگان 

 تعمیر و نصب کمربند ایمنی
بیرجند- بین عدل 23 

و باهنر شرقی - پالک 167
32433806

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
32319263- 09151642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220

 خسروی

  100% تضمینی



یادداشت

ستون ایمنی

عمومی  کتابخانه های  وارد  روزها  این 
را  تو  محضی  سکوت  می شوی  که  استان 
از جمعیت زیاد  این نشان  فرا می گیرد که 
عالقمند به کتاب نیست، قفسه های کتاب 
را می بینی که تنها عناوین و محتوای 50 

ساله را با خود به یدک می کشند.
ایسنا، شاید محدودیت منابع  به گزارش 
نیازهای  به  پاسخ گویی  توانایی  عدم  و 
اوج  تنها  شده  باعث  جوان  نسل  فکری 
باشد. امتحانات  فصل  کتابخانه ها  شلوغی 

خراسان   شدن  استان  زمان  از  متأسفانه 
حوزه  در  توجهی  قابل  اتفاق  جنوبی 
که  نداده  رخ  استان  مرکز  کتابخانه های 

اندیشید. باید در این خصوص تدبیری 
و  دانشگاهی  فضایی  خراسان جنوبی 
را قشر  از آن  علمی است و بخش زیادی 

می دهند. تشکیل  کرده  تحصیل 

حوزه فرهنگ در کشور
 مظلوم واقع شده است

محمدرضا رضایی در دیدار با نماینده ولی 
اداره  اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی  در  فقیه 
کل کتابخانه ها به عنوان یک نهاد عمومی 
بخش  گفت:  می کند،  فعالیت  دولتی  غیر 
عمده اعتبارات این نهاد از نیم درصد بودجه 
بخش  تنها  و  می شود  تأمین  شهرداری ها 

کوچکی از اعتبارات دولتی است.
حوزه  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آن  و  شده  واقع  مظلوم  کشور  در  فرهنگ 
نشده  پرداخته  حوزه  این  به  باید  که  طور 
به  کتابخانه ها  وظیفه  کرد:  اظهار  است، 
عنوان سربازان جبهه فرهنگی از سربازان 

است. بیشتر  بسیار  نظامی  جبهه جنگ 
مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان  
بحث های  در  اینکه دشمن  بیان  با  جنوبی 
در  و  کرده  پیدا  نفوذ  دینی  و  فرهنگی 
بیان  است،  گذاشته  سوء  تاثیرات  جوانان 
عمل  درستی  به  کتابخانه ها  اگر  کرد: 
نفوذ  از  جلوگیری  در  می توانند  کنند، 

دشمن مؤثر واقع شوند.
در  کتابخانه ها  وضع  اینکه  بیان  با  وی 
است،  نامطلوب  بسیار  بیرجند  شهرستان 
شدن  استان  زمان  از  متأسفانه  داد:  ادامه 
خراسان جنوبی اتفاق قابل توجهی در حوزه 
کتابخانه های مرکز استان رخ نداده که باید 

در این خصوص تدبیری اندیشید.

اعتبارات دولتی در بخش
 کتابخانه ها اندک است

هشت  اینکه  به  اشاره  با  رضایی 
مرکز  عنوان  به  بیرجند  در  کتابخانه 
استان خراسان جنوبی وجود دارد، گفت: در 
لحاظ  از  که  شهر  کتابخانه   2 حاضر  حال 
زیربنایی موقعیت بهتری دارند در حال به 

روز کردن فضا و محیط هستند.
عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
متأسفانه  کرد:  بیان  خراسان جنوبی 
کتابخانه ها  بخش  در  دولتی  اعتبارات 
نیاز  جوابگوی  و  بوده  اندک  بسیار 
نیست  استان  این  در  کتاب  به  عالقمندان 
مهم حوزه  این  به  کمتر  نیز  دولت   و 

توجه دارد.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  رضایی 
خصوص  در  استان  اولویت های  مهمترین 
گفت:  چیست،  کتابخانه،  ساخت  و  تکمیل 
و  شهری  تمام  نیمه  پروژه های  تکمیل 

و  داخلی  فضای  کیفی سازی  و  روستایی 
از  استان  عمومی  کتابخانه های  مبلمان 

است. اولویت ها  جمله 
سرانه  افزایش  برای  افزود:  وی 
مهم  بخشی  عنوان  به  کتابخوانی 
باید  عمومی  فرهنگ  شکل گیری  در 
بخش  اندازی  راه  سیار،  کتابخانه های 
را  فرهنگی  برنامه های  اجرای  و  کودک 

داد. گسترش 

وجود 67 کتابخانه عمومی 
در خراسان جنوبی 

حال  در  اینکه  به  اشاره  با  رضایی 
خراسان  در  عمومی  کتابخانه   67 حاضر 
جنوبی وجود دارد، ادامه داد: از این تعداد 
کتابخانه،   11 و  نهادی  کتابخانه،   56

است. مشارکتی 
عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
هزار   729 حدود  گفت:  خراسان جنوبی 
و  دارد  وجود  استان  در  جلد   500 و 
نهاد  طرف  از  جدید  کتاب های  ارسال 
صورت  به  کشور،  عمومی  کتابخانه های 

می گیرد. ماهیانه صورت 
تمامی  در  اینکه  بیان  با  رضایی 
عمومی،  های  کتابخانه  استان،  شهرهای 
در  شهرها  تمامی  یادآورشد:  است،  فعال 

دارند. کتابخانه  جنوبی  خراسان 

استفاده از ظرفیت خیران برای 
مشارکت در امور کتابخانه ها 

استاندار  سیاسی  معاون  حسینی  محمد 
فرهنگی  مباحث  در  گفت:  خراسان جنوبی 
در  است،  کار  تعدد  بلکه  نشده  کاری  کم 
زیاد  گذاری  وسرمایه  هزینه  بخش  این 

هم  به  نیاز  شده  انجام  اقدامات  اما  است 
افزایی و برنامه ریزی دارد.

کمتر  برنامه ریزی  شورای  در  افزود:  وی 
در  باید  اما  شده،  پرداخته  کتابخانه ها  به 
تخصیص اعتبار و برنامه ریزی ها لحاظ شود.
حسینی بیان کرد: در خصوص پیش بینی 
فضای کتابخانه ای در مجتمع ها و ساخت 
دستگاه های  باید  جدید،  سازهای  و 
عمرانی  معاونت  شهرداری،  مانند  متولی 

کنند. و... مشارکت  استانداری 
خراسان جنوبی  استاندار  سیاسی  معاون 
پتانسیل های خیران  و  به ظرفیت  اشاره  با 
گفت:  کتابخانه ها،  امور  در  مشارکت  برای 
بنیاد  رضوی،  قدس  آستان  برکت،  بنیاد 
موضوع  این  برای  می توان  را  مستضعفان 

به مشارکت دعوت کرد.
تغییر  که  صورتی  در  یادآورشد:  حسینی 

باشد،  ضروری  دولتی  زمین های  کاربری 
چند  هر  می کند  همکاری  استانداری 

درخواست ها دراین زمینه زیاد است.
کتابخوانی  و  کتاب  هفته  یادآورشد:  وی 
فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ کتاب 

و کتابخوانی و ایجاد موج در جامعه است.

کتابخوانی و  کتاب 
 مظلوم واقع شده است

امام  نجمی پور  احمد  االسالم  حجت 
در  اینکه  بیان  با  نیز  سرایان  جمعه 
مظلوم  کتابخوانی  و  کتاب  امروز  جامعه 
این  گفت:  ایسنا  به  است،  شده  واقع 
توسط  فرهنگ،  یک  عنوان  به  باید  مهم 
 رسانه ها، دولت، دانشگاه و حوزه در جامعه

شود. نهادینه 
در سال های  متأسفانه  وی تصریح کرد: 
شده  کم  کتابخوانی  فرهنگ  ترویج  اخیر 
مجازی  فضاهای  گسترش  به  توجه  با  و 
کتابخوانی  به  قبل  از  بیشتر  باید  جامعه 

شود. تشویق 
از سوره  آیه هایی  به  سرایان  امام جمعه 
فرموده  اولین  افزود:  و  کرد  اشاره  علق 
رسالت،  آغاز  و  )ص(  پیامبر  به  خداوند 
این است  این موضوع  پیام  است،  خواندن 
با  و  آغاز  مطالعه  با  باید  فرهنگی  هر  که 

کتاب و مطالعه رشد کند.
فرهنگ،  توسعه  شاخص  یادآورشد:  وی 
این  به  کمتر  متأسفانه  و  است  مطالعه 

موضوع توجه شده است.

پیشرفت جامعه در گرو مطالعه است

امام  خزاعی  عباسعلی  االسالم  حجت 
پیشرفت  و  رشد  گفت:  نیز  نهبندان  جمعه 
برای  و  است  مطالعه  گرو  در  جامعه  هر 
باید  ناهنجاری ها  بسیاری  از  جلوگیری 
تبعات  با  تا  آورد  روی  کتاب خواندن  به 
آسیب ها را شناخته و از آن ها دوری کرد.
به  دینی  آموزه های  در  افزود:  وی 
بسیاری   اهمیت  وخواندن  کتاب  موضوع 
نازل  آیات  اولین  که  طوری  شده،  داده 

شده بر پیامبر، امر به خواندن است.
کتاب،  اهمیت  در  داد:  ادامه  خزاعی 
هنگام  اکرم)ص(  پیامبر  که  بس  همین 
خواندن  کتاب  به  را  خود  امت  وفات، 

کرد. توصیه 
از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  خزاعی 
است،  ناآگاهی  از  ناشی  جامعه  مشکالت 
بیان کرد: چنانچه جامعه با کتاب و مطالعه 
انس بگیرد، از این آسیب ها دوری می گزیند. 
آگاهی،  را  افراد  کتاب  یادآورشد:  وی 
شرایط  در  ویژه  به  می دهد،  تعالی  و  رشد 
مجازی  فضای  و  اینترنت  که  کنونی 
کتاب  هم  باز  دارد،  زیادی  مخاطبان 

جایگاه خود را دارد.
امید روزی که مطالعه و کتاب خوانی  به 
ما  برای  ارزش و مسئولیت  به عنوان یک 

شود. پذیرفته 

کتابخانههاییکهکتابهای50سالپیشرایدکمیکشند
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تعداد بیکاران آمریکا افزایش یافت

فارس - وزارت کار آمریکا اعالم کرد تعداد شهروندان آمریکایی که برای درخواست دریافت مزایای بیکاری اقدام کرده اند به باالترین میزان خود در سه 
ماه گذشته رسید. بر اساس اعالم وزارت کار آمریکا تعداد کسانی که برای دریافت مزایای بیکاری در این کشور اقدام کردند در هفته منتهی به 29 اکتبر به 
265 هزار نفر رسید. تنها در این هفته تعداد افراد بیکار شده در آمریکا هفت هزار نفر افزایش یافت و رقم آن به بیشترین میزان آن در 3 ماه گذشته رسید.

رهاورد سکوت
* وردی

چندی پیش مطلبی را از قول یکی از همشهریان 
عزیز خواندم مبنی بر اینکه چرا ما در عزای امام 
حسین)ع( می گوییم ای کاش آقا جان در رکابت 
با سوز دل اشک می ریزیم مگر نه  بودیم و بعد 
اینست که کّل یوم عاشورا و کّل ارض کربال مگر 
ما هر روز در معرض امتحان خداوند نیستیم؟ آیا حق 
خواهی و حق طلبی فقط در میدان جنگ میسر است 
درس امام حسین )ع( مگر اقدام علیه ظلم و ستم و 
حق کشی نبود؟ من یک بازنشسته فرهنگی هستم 
که هم دوران طاغوت را دیده ام و هم دوران انقالب 
و شکوه و عظمت مردم ایران را. چه شد آن همه 
عزت و عظمت و جالل و یکپارچگی و وحدت و 

همدلی و ساده زیستی بدون ریا و تملق؟
که  بود  این  و خون شهیدان  انقالب  از  آیا هدف 
امروز مشاهده می کنیم؟ چرا مسووالن نظام بجای 
سیاسی  جبهه  دو  آوردن  بوجود  با  تفرقه  و  نفاق 
دل رهبر را خون می کنند و هر عیب و نقص در 
جامعه را به گردن یکدیگر می اندازند و با خط و 
خطوط بازی سیاسی کاری پدر مردم را در آوردند 
و جالب اینجاست که هر دو گروه خود را طرفدار 
سینه چاک و عاشق رهبری معرفی می کنند ولی 
سوال اینجاست که اگر شما بدنبال اهداف رهبرید 
ایست؟  این همه دعواهای سیاسی سرچه مسئله 
بخدا من که با این سن و سالم حق و باطل را نمی 
توانم به خوبی تشخیص دهم چه رسد به جوان ها، 
خدا بدادشان برسد. می خواهم دلنوشته ام را با دو 
سوال از عزیزان فرهنگی چه شاغلین محترم و چه 

بازنشستگان آغاز کنم:
را  انبیاء  رسالت  داعیه  فرهنگی که  آهای عزیزان 
داریم و خود را مشعلدار علم و دانش و چراغ فروزان 
جامعه بشریت می دانیم و چون شمع می سوزیم 
تا به جامعه بشریت روشنایی بخشیم آیا خودمان 
این گفته را قبول داریم آیا رسالت خود را به درستی 
انجام داده و می دهیم اگر چنین است چرا هر روز 
شاهد هزاران هزار بی عدالتی ظلم و ستم و اختالس 
های کالن هستیم خواهر و برادر فرهنگی اگر من 
و تو رسالت خویش را به درستی انجام دادیم و بر 
ناحقی ها و بی قانونی های کوچک که هر روز با 
آن مواجهیم مقابله می کردیم امروز شاهد اختالس 
8 هزار میلیاردی از صندوق ذخیره ای که با هزاران 
هزار امید برای روز مبادایت ذخیره کرده ای نبودیم. 
اصال من و تو می دانیم 8 میلیارد تومان یعنی چه 
من که بعد از 45 سال حقوق از آموزش و پرورش  
حسرت 50 میلیون تومان را به دل کشیده ام شماها 
نمی دانم. پس چرا آب از آب تکان نمی خورد و 
کی  تا  برند  می  سر  به  غفلت  خواب  در  همگان 
باید جامعه شاهد این چنین فجایعی باشد و مردم 
مخصوصا فرهنگیان نجیب و با اخالص که نجابت 
شرمنده آنها باشند. برادر و خواهر عزیز فرهنگی آیا 
ما حق داریم اگر ببینیم در حق خودمان و فرزندانمان 
ظلمی شده لب به اعتراض بگشاییم یا خیر اگر چنین 
است چرا وقتی برای احقاق حقوق خود به اداره ای 
که 25 سال در آن خدمت موفق داشته و یکباره بی 
هیچ دلیلی به حاشیه رانده شده ای مراجعه می کنی 
با تمسخر کارکنان عزیز رو برو می شوی که یا تو 
را به شانتاژ بازی و سیاست کاری متهم می کنند 
و یا آن چنان با پنبه سرت را می برند که خودت 
نمی دانی چه کنی. من از هیچکس جز همین قشر 
فرهنگی خودمان هیچ گالیه ای ندارم سوال من 
اینجاست که اگر فردی با 25 سال سابقه درخشان 
کاری و عشق و عالقه و انگیزه کاری باال که دوست 
و دشمن به آن اعتراف می کنند چنان به اوج آسمان 
با فرق سر به زمین کوبیده شود که  برده شود و 
نای حرکت نداشته باشد جای سکوت است یا فریاد؟
در هر صورت پاداش کار و تالش فراوان اینگونه 
باید داده شود که موقعی به فرد اطالع داده شود که 
دیگر کاره ای نیست که نتوان کاری کرد و تصمیمی 
گرفت نه برای اعتراض بلکه برای پاسخگویی به 
افراد کوته بین که فکر می کنند آدم برای ریاست 

سینه چاک می کند.
اگر ریاست و مقام دنیا ارزش می داشت این چنین 
با حیثیت و آبروی افراد بازی نمی شد. آیا داستان 
آن زن یهودی را شنیده اید که وقتی از دست حکام 
ظالم به علی )ع( شکایت کرد موالیمان در جوابش 
چه گفت اگر علی از این غصه بمیرد جا دارد آیا ما 
از چه کسی پیروی می کنیم و آیا ارزش یک زن 
مسلمان کمتر از یک زن یهودی است که این چنین 
رفتارهایی مشاهده می شود از خداوند می خواهم 
که به ما  ایمانی عطا کند تا راهمان را گم نکنیم و 

مدیون خون شهدا نباشیم. انشاا...

آگاهیمردمازمزایایاستفاده
ازمصالحاستاندارداندکاست

از  استفاده  مزایای  از  بایست  می  استان  مردم 
های سرمایه  از  حفاظت  برای  استاندارد   مصالح 
ملی که در بخش ساختمان و سازه های ساختمانی 
ورود  از  جلوگیری  شوند.  آگاه  شود،  می  هزینه 
مسکن  بازار  به  غیراستاندارد  ساختمانی  مصالح 
فرایند  در  مربوط  مسئوالن  های  نظارت  نیازمند 
تولید تا مصرف در واحدهای تولیدی است. با اشاره 
برای  اول  به وجود مصالح غیراستاندارد در وهله 
جلوگیری از ورود و استفاده از مصالح غیراستاندارد 
در امر ساخت و ساز باید جلوی تولید آن گرفته شود 
و در این زمینه اداره کل استاندارد باید بر فعالیت 
این  در  باشد.  داشته  نظارت  تولیدی  واحدهای 
 زمینه بازدیدهای دوره ای عموما صورت می گیرد
برداری  نمونه  هزینه های  و  تعداد  بایستی  که 
بازار  به  ورود  از  قبل  مصالح  آزمون  مخصوصا  و 
مصرف برای این موضوع را افزایش داد. در مرحله 
توزیع نیز سازمان صنعت، معدن و تجارت با تدابیر 
را  ساختمانی  مصالح  فروش  های  عامل  الزم، 
ساماندهی کند تا از عرضه محصوالت غیراستاندارد 
در بازار جلوگیری شود تا فرایند استفاده نکردن از 

این مصالح اصالح شود.
دکتر محمد عابدینی

نقاشیوزیراطالعات
درنمایشگاهمطبوعات

یکی  میزبان  مطبوعات  نمایشگاه  روز  دومین 
به گزارش جام جم  بود.  یازدهم  دولت  وزرای  از 
وزیر  االسالم سید محمود علوی  آنالین، حجت 
اطالعات دولت یازدهم با حضور در غرفه روزنامه 

جام جم به برخی از سواالت خبرنگاران گفت. نکته 
جالب حضور وزیر اطالعات حضور او در غرفه دفتر 
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم بود. او با حضور در 
بخش کودکان این غرفه همراه با کودکان نقاشی 

کشید و این نقاشی را هم امضا کرد.

نیسانآبی،پیکانوپراید
مقصراناصلیتصادفات

تهران  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  معاون حمل 
گفت: نکته قابل توجه در مراجعات اخیر خودروها 
در سیاست  باید  را  آن  که  فنی  معاینه  مراکز  به 
گذاری هایمان به صورت جدی مورد توجه قرار 
در  انواع خودروها  از  برخی  است که  این  دهیم، 
را  نقش  بیشترین  شهری  و  ای  جاده  تصادفات 
دارند. به گزارش جام جم آنالین، مازیار حسینی 
گفت:  نوک پیکان تصادفات رانندگی متوجه سه 

گروه از خودروهاست، نیسان، پیکان و پراید.

15میلیوننفرمعتادتزریقیدرجهان

محققان استرالیایی در تحقیقاتی که انجام داده اند، 
را  دنیا  در  اعتیاد  آمار  از  گزارشی  بار  اولین  برای 
 drugfree وب سایت  روی  که  کرده اند  اعالم 
محققان،  این  بررسی  براساس  است.  منتشرشده 

تعداد افراد معتاد به الکل 240 میلیون نفر در دنیا 
تخمین زده می شود و بیش از یک میلیارد نفر به 
کشیدن سیگار اعتیاد دارند و 15 میلیون نفر در دنیا 

نیز اعتیاد از نوع تزریقی )هروئین( دارند.

زرشک چینی در استان- حسین کمندیبدون شرح ...! - جواد طریقی اکبرپورکاریکاتور قاب عکس
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آیه روز  

ديدگانشانبهزيرافتادهخوارىآنانرافرومىگيرددرحالىكه]پيشازاين[بهسجدهدعوتمىشدند
وتندرستبودند.سورهالقلم،آيه43

حدیث روز  

خدااطاعتوپيروىازمااهلبيتراسبببرقرارىنظماجتماعىدرامتاسالمىوامامتورهبرىماراعامل
وحدتودرامانماندنازتفرقههاقراردادهاست.حضرتزهرا)س(

گرکسبکمالمیکنیمیگذرد
ورفکرمجالمیکنیمیگذرد

دنیاهمهسربهسرخیالاست،خیال
هرنوعخیالمیکنیمیگذرد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

راههایایجادآرامش

گهگاهی و نگیرید را خود گریه 1-جلوی
گریهکنید.

سکوت در را دقیقه 15 روزی کم دست -2
بگذرانیدوبهنیازهایواقعیخودونیزچیزهایی

کهداریدفکرکنید.
تغییر برای که میگویند خود به آرام افراد -3
ادامه فکر از آنگاه کرد، نمیتوان کاری گذشته

زندگیلذتمیبرند.
از پر سرتان که میکنید احساس وقتی -4
فکرهایجوروواجوراستوجایخالیدرآن

نیست،باقدمزدن،آنهاراپاککنید.
5-اگرنتوانیدکسیراببخشید،افکارخشمگینتان
شمارابرایهمیشهبااینافرادمرتبطخواهدکرد.

شادکردندیگران،باعثآرامشمیشود.
6-آرامشراازکودکانبیاموزید،ببینیدکهچگونه
درهمانلحظهایکههستند،زندگیمیکنندو

لذتمیبرند.
این در باشید، راضی هستید که همان از -7

صورتاحساسآرامشبیشتریمیکنید.
8-هرچهاکسیژنبیشتریبهشمابرسد،آرامتر
خواهیدشد،خوباستدرمحلکاروزندگی

خودگیاهینگهدارید.
9-مهمنیستکهباشمامودبانهبرخوردکنند
یانه،برخوردمودبانهیشما،باعثایجاداحساس

خوبیدرشماخواهدشد.
بااحساستانرابطهای 10-سرعتحرکتشما
مستقیمدارد،آرامراهبرویدوحرکاتبدنخودرا
آرامترکنید،طولینمیکشدکهآرامخواهیدشد.

بههنگامبازدیدازیکبیمارستانروانی،ازروان
یک که میفهمید شماچطور پرسیدم: پزشک
نیاز بیمارستان بهبستریشدندر بیمارروانی

داردیانه؟
روانپزشکگفت:ماوانحمامراپرازآبمیکنیم
ویکقاشقچایخوری،یکفنجانویکسطل
جلویبیمارمیگذاریموازاومیخواهیمکهوان

راخالیکند.
منگفتم:آهان،فهمیدم.آدمعادیبایدسطل
روانپزشک است. بزرگتر چون بردارد را
بر را وان آب زیر درپوش عادی آدم نه! گفت:
میدارد.حاالشماهممیخواهیدتختتانکنار

پنجرهباشد؟
های گزینه در همیشه حل راه -1 نتیجه: 

پیشنهادینیست.
گیری تصمیم هنگام در و مشکل حل در -2
هدفمانیادماننرود.درحکایتفوقهدفخالی
کردنآبواناستنهاستفادهازابزارپیشنهادی
3-راهحلهمیشهجلویچشمنیست.مغزمایک
دینامهزارولتیاستکهمتاسفانهاکثرمانبیشاز

یکالمپازآناستفادهنمیکنیم.
ویلیامجیمز

نمیآورد. شادمانی و خوشبختی پول
جنبش پیدایش با اخیر سالهای .در
این مثبت«، »روانشناسی پرنفوذ بسیار
است. یافته نیز آکادمیک اعتباری ایدْه
شرایط میکند ادعا مثبْت روانشناسی
دارند. شادمانی بر کمی تأثیر اقتصادی
درعوض،آنچهواقعاًمهماستنگرشماست.
»پول ایدۀ به که نیست مهم درهرحال،
اندازهدلبستهایم، نمیآورد«چه شادمانی
زیرانتایجپژوهشهایجدیدخالفاینرا
شادمانی نمیتوان پول با میدهند. نشان
مورد بهندرت که بدیهیاتی از یکی خرید:

پرسشواقعشدهاست.
همچنیناحتماِلاینبیشتراستکهکسانی
ازآن اشتیاق با نبودهاند بیپول کههرگز
استقبالکنند.یکبارچلسیکلینتوندر
بالید:»تالش بهخودچنین فروتنی عین
اما بهپولاهمیتبدهم، زیادیکردمکه

نتوانستم.«
روزمره های استرس مقابل در پول

حفاظتمیکند
پسازروابطعمومیواجتماعی،وابستگی
میاندرآمدوخوشبختییکیازتنومندترین

شاخههادرادبیاتشادمانیاست.همچنین
پژوهشیجدیدنشانمیدهدکهاینپیونِد
و است عمیق اندازه چه روانشناختی
شرایطاقتصادیماباچهظرافتیراهخود
میکنند.این باز ما روانهای درون به را
پژوهشبهمامیگویدکهپولنهتنهاازما
دربرابراسترسهایآشکارروزمرهحفاظت
میکند،بلکهمیتوانداساسیتریننیازهای
روانشناختیمایعنیهمانرابطۀانسانی
باشد، بیشتر درآمدمان هرچه بخرد. را
تجربه را تنهایی که دارد احتمالکمتری
برای تضمینی پوْل آشکارا هرچند کنیم.
نابهنجاریهایینیزدر خشنودینیستو
دادههاوجوددارد،امابهعنوانقانونیکلی
میتوانگفتهرچهازلحاظاقتصادیوضع
بهتریداشتهباشیم،شادمانتریم.باوجوداین
پول نامرتبطبودن دربارۀ هنوزحرفهایمان
نوعی همچون بارهاوبارها، را، شادمانی با
تکرار مادیگرانبودنمان، دربارۀ الفزنی
میکنیم.روانشناسیمثبت،یعنیمطالعۀ
رشتهای آن، افزایش راههای و شادمانی
سال، بیست از کمتر عمری با آکادمیک
یکیازرشتههاباسریعترینمیزانرشدواز

تازهترینرشتههایتأثیرگذاردرآمریکاست.
بااستادانروانشناسیمثبتبراینصیحِت
تا گرفته آمریکا سرمایهداران از هرکسی،
این و شده بسته قرارداد بریتانیا، دولت
رشتْهصعنتکاملیازکتابهایخودیاری،
مربیگری،درسهاومشاورهرابهوجودآورده
است.ازهمانابتدا،شالودۀفلسفیوبنیادیِن
بخشاعظمجنبشروانشناسیمثبْتاین
شرایط )ازجمله ما شرایط که است بوده
شادمانی برای کمی پیامدهای اقتصادی(
است مهم واقعاً آنچه درعوض، دارند. ما
نگرشماست.دراینجهانبینیمیتوانیم
باتکنیکهایدرستوعرقریزِیاحساسی
کافی،»بامثبتاندیشی«راهخودراازدِل

هربدبختیبهبیرونپیداکنیم.
افزایشثروتآثارناچیزی
برشادمانیشخصیدارد

استفاده با اغلب رشته، این روانشناساِن
پژوهشهایی یا کوچک پژوهشهای از
شاهد، بهعنوان غلط روششناسیهای با
که کردهاند تکرار را ادعا این بارهاوبارها
برایخوشبختی اهمیتحداقلی از »پول
استاد ِسلیگمن، مارتین است«. برخوردار

روانشناسِی کتاب در پنسیلوانیا دانشگاه
اصیل، شادمانی تاثیرگذارش، مثبِت
بر ناچیزی آثار ثروْت »افزایش مینویسد:
گیلبرت، دارد.«دنیل شخصی شادمانی
در را مشابه ایدهای هاروارد، روانشناس
تاکنون که محبوبش، بسیار تِد سخنرانی
بیشازدوازدهمیلیونباردیدهشدهاست،با
عنوان»دانششگفتانگیزشادمانی«بررسی
کرد.اوازپژوهشیباروششناسِیفاجعهبار،
کهدردهۀ1970انجامشدهبود،بهعنوان
حاکی پژوهش این کرد. نقلقول شاهد،
برندگان از کوچک گروهی که بود آن از
بختآزماییشادمانترازگروهیازقربانیان

فلجشدهتصادفاتنبودند.
اندِک اهمیِت بر روانشناسیمثبت اصرار
شرایطبرشادمانیماونیزتمرکزمستمر
ایدئولوژیک رنگوبویی فردی تالش بر
دارد،یعنیگونهاینئولیبرالیسِماحساسات
و تاریخ درنظرگرفتن با احتماالً است.
این مثبت، روانشناسی مالی حامیان
نگرشفلسفیتعجببرانگیزنباشد.تأمین
مالِیبخشبزرگیازپژوهشهایآکادمیک
روانشناسیمثبترابنیادتمپلتنبرعهده

گرفتهاست،گروهیکهمیلیونهادالرصرف
تأمینبودجۀاکثرمراکزپژوهشِیمهمدر
کرده آمریکا در مثبت روانشناسی حوزۀ
است.بااینکهبنیاد،ازلحاظسیاسی،ظاهری
خنثیدارد،بنیانگذارورئیسآن،تازمان
مرگشدرسالگذشته،ِسرجانتمپلتن

جونیوربودهاست.
دستمزدهایرویخطفقر

پولمهم است. اینحکایتیخطرناک اما
استواکثرمابسیارکمترازگذشتهپول
داریم.برایاکثرکارگران،درآمدواقعیدر
درآمِد و کرده تغییر بهندرت دههها طول
آمریکایی، کارگران یکچهارم از بیشتر
»دستمزدهای بهعنوان رسمی بهصورت

رویخطفقر«طبقهبندیشدهاست.
زیر متحده ایاالت در نفر 46میلیون
طبقۀ حتی و میکنند زندگی فقر خط
است. اقتصادی بحران درگیر متوسْط
تهیۀ برای آمریکاییها از نیمی به نزدیک
چهارصددالردرشرایطاضطراریبهتکاپو
میافتند.پولبرایخوشبختیمامسئلهای
مرکز در درست بلکه نیست، حاشیهای

ومتنآناست.

عارفانه روز

پروردگارا:كسيکهدردامانتوپناهگرفت،طعم
بىپناهىرانمىچشدهركسكهمددازتوگرفت
بىياورنمىماندآنکهبتوپيوست،تنهانمىشود
خداونداكنارمباشقرارمباشويارمباش...

تازمانيکهچنينموانعىرادرذهنخود
داشتهباشيد،آنهارا،دردنياىبيرونى

نيزخواهيدداشت.

آدمهایموفقهميشهبهدنبالفرصتهايی
برایكمکبهديگرانهستند.افرادناموفق

هميشهمیپرسند:اينكارچهسودیبرایمن
دارد!!!

ماهىهافکرمىكنند؛همهىدنيا،همين
آكواريوِمكوچکاست.آنهاازوجوِداقيانوس

بىخبرند.بهآكواريومقانعنباش.درجستجوى
اقيانوِسزندگىاتحركتكن.

طراح: نسرین کاری                        

و نوکر - میانپرده -1 افقي:
مستخدم2-موسیقيسیاهان
-تخمماهي-میوهدرختنخل
مي همه شامل  - ضمیر -3
-محل لطیفومالیم شود-
کارکارمند4-کشوريدرقاره
سیاه-خطنابینایان5-مخفي
شدنبهقصدشکار-رازعقیده
-ضمیرغایب6-عقبوپشت
سر-آزمایش،امتحان-موي
صورتمردان7-رفوزه-محل
گذر-قسمتيازمعدهگوسفند
8-ازشهرهاياستانسمنان-
بیماريورمبناگوش9-شایسته
والیق-حرفخوردني-واحد
سطح10-شیرعرب-دوستان
-11 بستني نوعي - صمیمي
نقشهنري-دشمنيونفرت
-بلهانگلیسي-خوردنيشیرین
شهرهاي از پسران-  -12
شیوه  منطقه -13 خوزستان
فرانسه در رودي -  فرنگي
-عصب4-فرماندهوحاکم
بدنامي-خوگرفتن15-اثري
سبکهاي از - عشیري امیر از

نقاشي
فرزند که کسي -1 عمودي:
درامري متخصص - ندارد
2-برکتسفره-دودل-نت

پنجمموسیقي-بیسوادقدیمي
3-پایاننامهتحصیلي-تظاهر
بهنیکي-برجپنجمفلکي-زنده
شدن4-قومآتیال-رازنهفته
نوعيخاک - بزرگ5 گناه -
سرخ-اثريازاحمدشاملو6-
گرداگرد خون- انعقاد ویتامین
پایتختکوبا-راهبي  دهان-
درخت بدون ناحیه -7 پایان
قپان -سنگ مرطوب و ،سرد
و -چین پیر8 و سالخورده -
چروکپوست-باراناندک-راه
پارچهصافکن9 پایان- بي

-نپخته-معطر-لباسکارکرده
10–ورودي-عدد-»زنداني
شیالن«-خانهشاعرانگلیسي
وصاحباثرعنقا-حرفدهن
ایران رودهاي از -11 کجي
-بحر12-سستشدن-اشاره
انفجاري کاشتني  نزدیک- به
-خودروي  شنا نوعي -13
فرانسوي-برخیهاازآبمي
گیرند-حرفندا14-حکمو
دستور-حرفندا-جانشین-
گیرهپزشکي15-آذوقهسفر

-بیماريدردمفاصل
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ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

پوشاک آداک
عرضهکنندهانواع

لباسزنانهوشلواربچگانهاورجینال
باقیمتهایباورنکردنی

شلوارلیبچگانه
25000و28000تومان

وانواعپوشاکزنانه
بلوارمعلم،خیابانفردوسی
جنبمطبدکترمطهری

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحهخدماتماست

بهصورتشبانهروزی،باسابقه
درخشانوقیمتکاماًلتوافقی

حملبارواثاثیهمنزلباخاورمسقف
ونیسانوکارگرماهر

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
09159634038
رحیمآبادی

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

به استاد کار ماهر ساندویچی و پیتزا زن 
نیازمندیم. تمام وقت
09013158908    

مغازه تجاری به مساحت 60 متر واقع 
در میدان امام خمینی )ره( کوچه بانک 
صادرات مرکزی اجاره داده می شود.
09155620967 - 32226351

یکشرکتمعتبر

بهتعدادیویزیتورآقاوخانمباتجربهو

سابقهکاریبرایپخشنیازمنداست.

32326101-09150916266

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
ازماخریدنکنید،اماقیمتراازمابپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمناً تعویض روغن و 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(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

به چند نفر نیروي خانم برای کار در 
رستوران نیازمندیم. 32342244 

ساعت تماس: 11 ظهر الي 14

به یک مدرک کاردانی با سه سال سابقه
در زمینه راه در چهار سال اخیر نیازمندیم. 

32223307-09155619422

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581   فاروقی

کلیه لوازم منزل و اداری شما را 
با باالترین قیمت خریداریم.

09151630435 -09159621311

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(09159658659

کار خوب اتفاقی نیست

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

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

تجربه کنید.   09158668002

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل، درب و پنجره دسته 

دوم، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

درمکانیبزرگوباصفا
باسالنهایمجلل
وباظرفیت700نفر
آمادهبرگزاریجشنها
مهمانیهاوعروسیهایشماهموطنانگرامیمیباشد.
برایکسباطالعاتبیشترباشمارههای32320029-09151611497

تماسحاصلفرمایید.آدرسدفتر:نبشغفاری4
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مسابقات آمادگی جسمانی انتخابی المپیاد ورزشی 
بانوان تامین اجتماعی در بیرجند برگزار شد

کاری- مسابقات انتخابی تیم آمادگی جسمانی بانوان اداره کل  تامین 
اجتماعی  خراسان جنوبی  برای حضور در المپیاد کشوری این سازمان 
در بیرجند برگزار شد. این مسابقات در چهار دره سنی با حضور 10 نفر از  
ورزشکاران خانم شاغل در شعب تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی 
در سالن ورزشی پونه  شهرستان بیرجند برگزار شد.در رده سنی کمتر 
از 30 سال خانم راضیه صادقی از نهبندان مقام اول،  اکرم صالحی  از 
درمیان مقام دوم و الهام سلمانی صفا پیشه از طبس مقام سوم  این دوره 
از مسابقات را کسب کردند.در رده سنی 31 تا 36 سال خانم بانو دهقانی از 
قاین مقام اول و فاطمه عبدلی مقدم از طبس رتبه دوم  را به دست آوردند.

همچنین در رده سنی 37 سال به باال خانم نرجس خاتون شکوفه فرد از 
بیرجند مقام اول، سعیده شفیعی مقدم از طبس مقام دوم را کسب کردند.

 در رده باالی 42 سال هم  زهرا خوشرو از بیمارستان شهید دکتر رحیمی 
حائز رتبه برتر شد.

کناره گیری تیم منیزیم فردوس از رقابت های
 لیگ هندبال بدلیل مشکالت مالی

ایسنا-  تیم هندبال منیزیم فردوس سال گذشته قهرمان لیگ برتر شد، 
اما بدلیل مشکالت مالی در لیگ امسال حضور نخواهند داشت، اما امتیاز 
این تیم در استان حفظ می شود.شریعتی فر با اشاره به اینکه درصدی از 
قرارداد بازیکنان لیگ برتر متعلق به هیات های هر استان است، تاکیدکرد: 
هیات هندبال خراسان جنوبی در راستای کمک به تیم منیزیم از این حق 
خود گذشته تا کمکی به تیم برای حضور بهتر در لیگ داشته باشد.وی 
با گالیه از عدم انکعاس موفقیت تیم هندبال در استان، تصریح کرد: با 
توجه به اینکه تیم هندبال فردوس سال گذشته قهرمان لیگ برتر شد، 
اما در سطح استان انعکاس خوبی از این موفقیت پخش نشد.رییس هیات 
هندبال خراسان جنوبی یادآور شد: در سطح استان سالن استاندر استان نیز 

خواهیم داشت.

کی روش: بازی با سوریه برای ما چالش بزرگی است
 

فارس-  کارلوس  کی روش در حاشیه آخرین تمرین تیم ملی فوتبال در 
ایران قبل از سفر به مالزی در جمع خبرنگاران در مورد فهرست شگفت 
انگیز تیم ملی گفت: فکر می کنم مهم است که در مورد بازی با سوریه 
حرف بزنیم بازی خاصی برای ما هست. چالش بزرگی داریم زیرا مسابقه 
سختی با این تیم داریم. وی افزود: بنده به شخصه به مالزی رفتم تا از 
امکانات و شرایط اردویی  آنجا بازدید کنم، شرایط سختی داریم. فصل 
باران های موسمی است به خاطر اینکه فقط یک بازی رسمی در این دوره 
داریم تصمیم گرفتم بازیکنان کمتری را با خود به مالزی ببریم.  بازیکنانی 
مثل سروش رفیعی، علیرضا حقیقی، تیموریان، شجاعیان و.. در اردوی 
زمستانی ما حاضر خواهند شد. شرایط ملی با باشگاهی متفاوت است و 

بازیکنان همیشه نمی توانند در اردوی تیم ملی حاضر باشند.

یك تن برنج قاچاق با هوشیاري پلیس به مقصد نرسید

پیشه ور- فرمانده انتظامي شهرستان فردوس از کشف کاالي قاچاق به ارزش 45میلیون ریال خبر داد. 
در تشریح این خبر اظهار داشت:روز گذشته مأموران انتظامي شهرستان در راستاي اجراي طرح مبارزه با 
ورود کاالي قاچاق و حمایت از تولید داخلي هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه وانت مزدا 

در محور«فردوس-بجستان« مشکوك و خودرو را به الین بازرسي هدایت کردند.
وي افزود:مأموران در بازرسي از خودرو؛یک تن و 50کیلوگرم برنج بود که فاقد هرگونه مجوز حمل و 
نقل و به صورت قاچاق حمل مي شد کشف کردند. سرهنگ هوشنگي  تصریح کرد:کارشناسان ارزش 
ریالي کاالي قاچاق کشف شده را 45میلیون ریال بر آورد کردند که در این رابطه خودرو توقیف و متهم 
با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد. فرمانده انتظامي شهرستان 
فردوس تصریح کرد:اجراي این گونه طرح ها یکي از راهبردهاي عملیاتي پلیس در پیشبرد اهداف 
مأموریتي مبارزه با قاچاق کاال در جهت رشد و شکوفایي اقتصاد کشور محسوب مي شود و در این زمینه 

همراهي و همکاري تمام نهادها و بخش ها با نیروي انتظامي ضروری است.

واژگوني پراید  در “فردوس”حادثه آفرید

برزجی - فرمانده انتظامي شهرستان فردوس از واژگوني یک دستگاه پراید 
در محورهاي روستایي شهرستان خبر داد. محمد هوشنگي در تشریح این 
خبر اظهار داشت:شب گذشته با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 110مبني بر 
سانحه رانندگي در محور فرعي روستاي “گستج بیدسکان “از توابع شهرستان 
فردوس،بالفاصله مأموران پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام 
شدند. وي افزود:مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه 
پراید در محل واژگون شده است که در این سانحه رانندگي،راننده خودرو و 
سرنشین به شدت مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.سرهنگ 
هوشنگي تصریح کرد:کارشناس پلیس راه علت حادثه را عدم توانایي در کنترل 

وسیله نقلیه ناشي از تخطي از سرعت مطمئنه در پیچ جاده شني اعالم کرد.

ضدالتهاب  داروهای  دسته   به  اسید  مفنامیک 
غیراستروئیدی تعلق دارد و برای تسکین دردهایی مانند 
دندان درد، دردهای عضالنی، دردهای ناشی از قاعدگی 
را کاهش می دهد.  درد  و  و سردرد مصرف می شود 
حداکثر دوره درمان با این دارو یک هفته و بهترین 
زمان مصرف بعد از غذا می باشد. برای تسکین دردهای 

عادت ماهانه مدت زمان مصرف نباید بیش از دو تا سه 
روز باشد.زنان باردار که در سه ماهه سوم بارداری هستند 
و خانم های شیرده نباید از مفنامیک اسید استفاده کنند. 
اگر از زخم معده یا اثنی عشر یا خونریزی معده و روده 
رنج می برید یا دچار بیماری های التهابی مزمن روده 
)کرون(هستید یا از نارسایی کلیوی، نارسایی جدی قلبی 

و بیماری های کبدی جدی رنج می برید نباید از این دارو 
استفاده کنید.مصرف این دارو در افراد حساس باعث 
درد معده، حالت تهوع و استفراغ، بی اشتهایی، سوزش 
معده، نفخ و یبوست می شود. انه این دارو امکان سردرد، 
سرگیجه، خستگی، بی خوابی،   و اختالالت دید را باال 
می برد. مرکز اطالع رسانی داروها و سموم معاونت غذا 

فواید و مضرات مفنامیک اسید

چرا همیشه خسته اید؟

 پیش از هر چیز خوب است بدانید خستگی با 
احساس خواب آلودگی متفاوت است و عمدتا به 
معنای کمبود انرژی و انگیزه است. وقتی عالئم 
فعالیت سریع  استراحت و کاهش  با  خستگی 
مورد  باید  و  است  غیرطبیعی  نشود،  برطرف 
عوامل  باشید  داشته  توجه  گیرد.  قرار  بررسی 

متعدد جسمی و روحی می توانند باعث احساس 
خستگی غیرمعمول شوند. فعالیت های کاهنده 
خستگی مزمن: ـ برای خواب بهتر، کافئین را 
کم یا حذف کنیدـ سیگار نکشید. خواب چند 
دقیقه ای میان روز برای شما الزم است. ساعت 
مشخص برای به رختخواب رفتن و بیدار شدن 
داشته باشید. تا حد امکان از استرس های روحی  

پرهیز کنید.    

هشدار پیش از حمله قلبی

ایجاد تغییر در سبک زندگی و افزودن مواد غذایی 
سالم به رژیم غذایی بدون تردید به حفظ سالمت 
قلب کمک می کنند. با این وجود، باید نسبت به 
نشانه ها و هشدارهایی که بدن از خود نشان می 
دهد، توجه داشته باشید. در ادامه با برخی از این 
نشانه ها بیشتر آشنا می شویم.فشار روی قفسه 

سینه - تنگی نفس - نشانه های سرماخوردگی و 
آنفلوآنزا- هشدار پیش از حمله قلبی -عرق سرد 
و سرگیجه - خستگی  - ضعف.  هنگامی که 
شریان ها باریک می شوند، اجازه گردش خون 
درست را نمی دهند و این به معنای آن است که 
عضالت بدن آن چه را نیاز دارند به اندازه کافی 
دریافت نمی کنند و این شرایط می تواند به شکل 

گیری ضعف جسمانی منجر شود.

غول مفید خانواده مرکبات! 

ارتقا  به واسطه ویژگی های  گریپ فروت 
سالمت و مبارزه با بیماری خود به عنوان 
شود.  می  شناخته  بهشت«  از  ای  »میوه 
همچنین، این میوه منبع خوبی برای ویتامین 
A، پتاسیم، فوالت،  ویتامین B6، کلسیم، 
آهن، مس، فسفر، منیزم، مواد مغذی گیاهی 

و فالنوئیدها است. در ادامه با برخی از فواید 
شویم.  می  آشنا  بیشتر  میوه  این  سالمت 
کمک به کاهش وزن -تثبیت قند خون - 
-کاهش خطر  برابر سرطان  در  محافظت 
سنگ های کلیه -محافظت از سالمت قلب 
-کاهش کلسترول بد -تقویت سیستم ایمنی 
بدن -بهبود سالمت پوست مبارزه با بیماری 

لثه -پاکسازی کبد 

برای کاهش وزن، شام را اوایل شب بخورید

مصرف وعده شام سبک در اوایل شب باعث می 
شود ساعت درونی بدن عملکرد مناسبی داشته 
باشد و از این طریق در بهبود سالمت موثر باشد. 
هرچه زمان بین وعده شام و وعده صبحانه روز بعد 
 طوالنیتر باشد، وضعیت سوخت و ساز بدن بهتر 
می شود و این امر به کاهش وزن کمک می 

کند. صرف شام در ساعات اولیه شب عالوه بر 
اینکه الگوی سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات 
را به گونه ای تغییر می دهد که سبب الغری 
می شود، از بروز بیماری های مزمن متابولیک 
کند.صرف  می  جلوگیری  نیز  دیابت  جمله  از 
شام در ساعات پایانی شب یکی از مهمترین 
 دالیل چاقی، بروز دیابت، سکته و بیماری های 

قلبی است.

در پاییز لباس های خیلی گرم نپوشید!

پاییز، فصلی است که با اتفاقات مختلفی همراه 
افزایش  دما،  کاهش  بیماری ها،  شیوع  است: 
استرس، خشکی پوست و...  بنابراین، همه ما 
در فصل پاییز باید خودمان را برای فرارسیدن 
فصل زمستان آماده کنیم تا در سرمای زمستان 
به  که  کاری  اولین  برنخوریم.  مشکل  به 

آماده سازی ما برای فرارسیدن زمستان کمک 
است.  چندالیه  لباس های  پوشیدن  می کند، 
درواقع، ما باید همزمان با سردتر شدن هوای 
پاییز، تعداد الیه های لباس ها را هم بیشتر کنیم. 
شکی نیست که قرار گرفتن در معرض سرمای 
تضعیف  را  بدن  ایمنی  سیستم  می تواند  زیاد 
را مختلف  بیماری های  به  ابتال  خطر  و   کند 

 افزایش دهد.

سواری سمند با 23میلیون ریال خالفی روانه پارکینگ شد

حسینی -فرمانده انتظامي شهرستان سربیشه از توقیف یک دستگاه خودروی 
سواری سمند با خالفي 23 میلیون و 900هزار ریال خبر داد. علیرضا فوالدیدر 
حادثه ساز  و  متخلف  رانندگان  با  برخورد  راستاي  این خبر گفت:در  تشریح 
مأموران پلیس راهور شهرستان هنگام کنترل خودروهاي عبوري یک دستگاه 

سواری سمند را به علت تخطي از قوانین راهنمائي و رانندگي متوقف کردند.
وي افزود:پس از توقف این خودرو و استعالم به دست آمده،مشخص شد خودرو 
اجرائیات  ریال خالفي معوقه در سیستم  مبلغ 23میلیون و 900هزار  داراي 
راهور است. سرهنگ فوالدي خاطر نشان کرد:برابر ماده 8 قانون رسیدگي 
به تخلفات رانندگي از تردد خودرو هاي متخلف با خالفي بیش از 10 میلیون 
ریال جلوگیري و در صورت مشاهده توقیف خواهند شد که طبق همین ماده 

این خودرو روانه پارکینگ شد.

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ایـزوگام شرق  بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علی آبادی 

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما  بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:3016:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

سیانـورارونـد
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تأمین اجتماعی بیرجند رتبه برتر صیانت از حقوق شهروندی را کسب کرد

غالمی- مدیر کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی از کسب رتبه برتر صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی توسط تامین اجتماعی شهرستان بیرجند خبر داد. 
درویشی  اظهارکرد: اداره تامین اجتماعی بیرجند در بین ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان رتبه برتر صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی را کسب کرد. وی 
عنوان کرد: این ارزیابی در حوزه های پنج گانه حقوق شهروندی، عفاف و حجاب، نماز، امر به معروف و نهی از منکر و تکریم ارباب رجوع تامین اجتماعی شهرستان بوده است.
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مصوبات سفر هیئت دولت 
اجرایی شود 

گروه خبر- دکتر حسن روحانی رئیس جمهور 
ضرورت  بر  جنوبی  خراسان  استاندار  با  دیدار  در 
و  اجرایی  و  عمرانی  نیمه تمام  طرح های  اتمام 
عملیاتی شدن مصوبات سفرهای  استانی کاروان 
توسعه  به  توجه  لزوم  همچنین  و  امید  و  تدبیر 
دانش بنیان  اقتصاد  و  گردشگری  سرمایه گذاری، 
جوانان  اشتغالزایی  و  اقتصادی  رونق  منظور  به 
دستورات  و  تاکید  استان ها  این  در  تحصیلکرده 
الزم برای سرعت بخشیدن به این روند صادر کرد. 
استاندار نیز در این دیدار عنوان کرد: موضوع انتقال 
آب، اتصال استان به خط ریلی راه آهن سراسری 
از  مواصالتی  محورهای  کردن  بانده  دو  نیز  و 
مهمترین اموری است که برای رسیدن به توسعه 
نیاز به توجه ویژه دارد. پرویزی خراسان جنوبی را 
نیازمند توجه ویژه از سوی مرکز دانست و تصریح 
در  ساله  چند   خشکسالی های  به  توجه  با  کرد: 
نیز مشکالتی که کشاورزان و دامداران  استان و 
در این استان با آن مواجه هستند قطعاً توجه ویژه 
مسئوالن در مرکز به این استان می تواند بسیاری از 
مشکالت را در زمینه های مختلف را برطرف کند.

برای ساختمان استانداری
باید طرح دعوی شود

مالئی- در سومین روز از نمایشگاه مطبوعات 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  کل  مدیران 
مدیرکل  عزیزی  کشور،  گردشگری  و  دستی 
نظری  و  ها   موزه  مدیرکل  کارگر  ها،  پایگاه 
غرفه  از  تاریخی  بناهای  حفظ  و  احیا  مدیرکل 
آوا بازدید کردند. کارگر مدیر موزه های سازمان 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
کشور گفت: ما موظف به اتمام کردن پروژه های 
نیمه تمام هستیم و از ایجاد و تأسیس موزه های 
برای  افزود:  وی  کنیم.  می  استقبال  خصوصی 
رونق موزه های خصوصی تسهیالت بالعوض، 
مشاوره و اشیا تاریخی می دهیم. مدیرکل موزه 
و  مالیاتی  ها  معافیت  در  داد:  ادامه  کشور  های 
از  و  کنیم  کمک  توانیم  می  شهرداری  عوارض 
می  حمایت  جنوبی  خراسان  داران  مجموعه 
با  ها  موزه  از  نگهداری  کرد:  بیان  کنیم.کارگر 
شود  می  انجام  استانی  های  سرفصل  و  بودجه 
و سرفصل ملی ندارد. دکتر نظری مدیرکل احیا 
و بناهای تاریخی کشور نیز در این نشست گفت: 
از موضوع ساختمان استانداری در باغ رحیم اباد 
استان  اداره  باید  ابتدا  افزود:  وی  هستم.  مطلع 
استانداری  ساختمان  برای  تا  کند  دعوی  طرح 
خراسان جنوبی پرونده تشکیل شود. نظری تاکید 
مجاز  غیر  تاریخی  باغ  حریم  در  ساختمان  کرد: 
است و این قانون برای همه است حتی دستگاه 
های دولتی و استانداری. وی بیان کرد: باید دید 
که شاخصه های باغ رحیم اباد برای ثبت جهانی 
کافی است یا نه. در پایان عزیزی مدیرکل پایگاه 
های کشور گفت:خراسان جنوبی با فرهنگ غنی 

که دارد امن ترین و مردمانی با فرهنگ دارد.

مسئوالن راه اندازی مرکز پرتوتابی
در استان را پیگیری کنند

تسنیم- عضو هیئت علمی همایش ملی توافقی 
همایش  این  برگزاری  اینکه  بیان  با  هسته  ای 
فرصت خوبی برای خراسان جنوبی در زمینه های 
به  نسبت  استان  مسئوالن  گفت:  است  مختلف 
قول معاون سازمان انرژی اتمی مبنی بر راه اندازی 
مرکز پرتوتابی پیگیری های الزم را انجام دهند. 
سید محمدحسین قریشی اظهار با بیان اینکه پرتو 
می کند  زیادی  بسیار  کمک  کشاورزی  در  تابی 
وجود  با  جنوبی  خراسان  استان  در  کرد:  عنوان 
و  عناب  زرشک،  مثل  استراتژیک  محصوالت 
زعفران می تواند با وجود مرکز پرتو تابی تا چندین 

سال این محصوالت به صورت تازه باشند.

دانش آموزان بازمانده از تحصیل باید
با همکاری دستگاه های اجرایی جذب شوند

خوسف  پرورش  و  آموزش  مدیر   - ایرنا 
تحصیل  از  بازمانده  آموزان  دانش  جذب  گفت: 
این  عشایری  آموزان  دانش  مشکالت  حل  و 
شهرستان باید با همکاری دستگاه های اجرایی 
رفع شود.دانایی در شورای آموزش و پرورش با 
و  آموزش  اداره  رئیس  نیافتن  حضور  از  گالیه 
پرورش عشایری استان در این جلسه مهمترین 
کمبود  را  حوزه  این  آموزان  دانش  مشکالت 
کالس درس، امکانات کارگاهی ، آزمایشگاهی، 
هوشمند سازی، ایاب و ذهاب ، ادامه تحصیل در 
التحریر عنوان  لوازم  و  و کتاب  مقاطع متوسطه 
کرد. وی افزود: با گذشت حدود یک ماه و نیم از 
سال تحصیلی و با تالش مدیران و کارشناسان 
آموز  دانش  هفت  هنوز  پرورش  و  آموزش 
عشایری شهرستان جذب کالس درس نشده اند 
که مساعدت اداره عشایر را می طلبد تا در فراهم 

کردن شرایط و امکانات همکاری کنند.

نمایشگاه پاییز بهاری در قاین گشایش یافت

ایرنا- همزمان با فصل برداشت زرشک و زعفران 
راهبردی  محصوالت  ویژه  بهاری  پاییز  نمایشگاه 
قاین یکشنبه شب در شهر قاین گشایش یافت. قائم 
پناه مسئول برگزاری نمایشگاه و گروه هنری طالی 
سرخ شهرستان قاین با اشاره به برپایی 11 غرفه در 
این نمایشگاه عنوان کرد: نمایشگاه پاییز بهاری به 
مدت سه روز صبح و عصر در محل پارک مسجد 

جامع قاین پذیرای عالقمندان و گردشگران است.

طفره وزیر از پاسخ به سوال آوا
درباره راه آهن استان

روز  که  شهرسازی  و  راه  وزیر  آخوندی  مالئی- 
نمایشگاه  بازدید  به  معاونانش  با  همراه  گذشته 
سوال  به  پاسخ  از  بود  آمده  تهران  مطبوعات 
خبرنگار آوا درباره ابهام های پروژه راه آهن شرق 
و تخصیص نیافتن بودجه اندک آن، وضع نامناسب 
المللی بیرجند و راه های  پروازهای فرودگاه بین 
مواصالتی استان طفره رفت. این سواالت یک بار 
از آن موقع  از غرفه ها و پس  بازید وزیر  هنگام 
کنفرانس خبری توسط خبرنگار آوا مطرح شد. اما 
هردوبار بی جواب ماند و وزیر بدون پاسخ سالن را 
ترک کرد. گفتنی است این در حالیست که اتصال 
استان به خط ریلی راه آهن سراسری و نیز دو بانده 
کردن محورهای مواصالتی از مهمترین نیازهای 
دیروز  دیدار  در  که  است  توسعه  برای  استان  

استاندار با رئیس جمهورهم مطرح شد.

سهامداران پدیده راهی جز صبر ندارند

مالئی- چهارمین روز از نمایشگاه مطبوعات با 
حضور امیر حسین قاضی زاده عضو هیئت رییسه 
مجلس شورای اسالمی در غرفه آوا آغاز شد. وی 
با اشاره به سوالی مبنی بر تعیین و تکلیف سهام 
پدیده شاندیز و نبود اعتماد مردم به مشارکت برای 
توسعه کشور بیان کرد: از همان اول شروع این 
پروژه مشکل داشت به نوع که دادستانی مشهد 
جلوی آن را گرفته بود. وی ادامه داد: در مراحل 
اول اگر اجازه میدادند تا کار قانونی پیش رود مردم 
این مشکالت را نداشتند. قاضی زاده خاطرنشان 
کرد: جز صبر کردن و فروش اموال توقیفی راهی 
باید مردم صبور باشند.این عضو هییت  نیست و 
رییسه مجلس بااشاره به موسسه میزان بیان کرد: 
و  است  صادرات  بانک  میزان  ساماندهی  متولی 
باید این بانک پاسخگو باشد. وی افزود: ما استاد 
ایجاد فرصت و نابود کردن آن هستیم و بعضی از 
 رسانه ها هستند که در موضوع پدیده شلوغ کاری 
می کنند.گفتنی است که در اولین روز از نمایشگاه 
اعتراض  پدیده  سهامداران  چندنفراز  مطبوعات 
خود را به برخی رسانه های کشوری اعالم کردند. 
قاضی زاده بااشاره به انتخابات ریاست جمهوری 
که  کنند  فکر  مردم  اگر  کرد:  بیان  ایران  اینده 
فردی در زندگیشان گشایش اقتصادی ایجاد می 
کند به او اقبال بیشتری نشان خواهند داد و مردم 

فقط در چهره شان نگرانی دارند.

برگزاری مسابقه عکاسی »هنگامه وصل« 
در شهرستان طبس

اجالس  دومین  فرهنگی  کمیته  ارغوانی- 
استانی نماز خراسان  جنوبی، برای معرفی جنبه های 
معنوی و فرهنگی نماز و نیایش و نهادینه کردن 
عکس  استانی  مسابقه  جامعه،  در  نماز  فرهنگ 
برگزار می نماید.  با عنوان »هنگامه وصل«  نماز 
مسابقه  این  طبس،  در  آوا  خبرنگار  گزارش  به 
آستان  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  همت  به 
مبارک حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع(، کمیته 
پشتیبانی دومین اجالس استانی نماز و با همکاری 
پایگاه اطالع رسانی هودر و کانون فیلم و عکس 
آیین نامه  می شود. طبق  برگزار  شهرستان طبس 
مسابقه، شرکت در این مسابقه برای همه عکاسان 
آزاد بوده و شرکت کنندگان می توانند در هر بخش 
حداکثر 1٠ قطعه عکس ارسال نمایند که عکس ها 
اطالع رسانی  پایگاه  کانال تلگرام  طریق  از  تنها 
 )@Tavanews( ادمین  آدرس  به  هودر 
امکان پذیر می باشد. عالقه مندان برای شرکت در 
آبان ماه مهلت  پایان  تا  مسابقه »هنگامه وصل« 
نمایند. ارسال  فوق  آدرس  به  را  خود  آثار  دارند 

و  انجام  آذر  دوم  و  اول  روزهای  در  آثار  داوری 
نتایج آن در سوم آذر اعالم خواهد شد.

فرمانداران طبس و بشرویه منصوب شدند

گروه خبر- وزیر کشور در احکام جداگانه ای سید 
استاندار  معاون  عنوان  به  را  مقدم  طالئی  مهدی 
علیرضا  و  ویژه طبس  فرماندار  و  جنوبی  خراسان 

زمانزاده را به عنوان فرماندار بشرویه منصوب کرد.

 یک هفته  مهلت برای تعویض رایگان
پالک های ناخوانا 

مهر- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
تعویض پالک های  برای  هفته ای  مهلت یک  از 
ناخوانا به صورت رایگان خبر داد. سرهنگ رضایی 
اظهار کرد: مالک خودروهایی که پالک آن ها بر 
اثر تابش نور خورشید تغییر رنگ داده می بایست 
ظرف یک هفته نسبت به تعویض آن اقدام کنند 

در غیر اینصورت برابر مقررات برخورد می شود.

تاکید بر نظارت دقیق محموله های دامی 
در پست قرنطینه مرزی ماهیرود

منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  مقدم-  دادرس 
محموله  دقیق  نظارت  بر  دامپزشکی  کل  اداره 
های دامی در پست قرنطینه مرزی ماهیرود تاکید 
کرد. معراجی در بازدید از بازارچه مرزی میل 78 
ماهیرود علت این کار را حجم تبادالت محموله 
های مرتبط با دام، طیور، فرآورده های خام دامی 

و غیره به کشور افغانستان دانست.

امروز انجام می شود؛

برزجی- معاون خدمات شهری شهرداری 
بیرجند از اعزام 25 نفر از نیروهای خدماتی 
کاظمین  به شهر  اربعین  ایام  در  شهرداری 

عراق برای اولین بار  خبر داد

نیروهای  افزود:  آوا  با  گفتگو  در  خانزاد   
در  مستقر  های  موکب  نظافت  خدماتی، 
های  صحن  و  کاظمین  حرمین  اطراف 
بر  روز   2٠ مدت  به  را  شریفین   حرمین 

عهده خواهند داشت. وی گفت: تعداد یک 
آتش  کپسول   8٠ همراه  به  وانت  دستگاه 
احتمالی  حریق  از  جلوگیری  برای  نشانی 
خدمات  برای  برق  موتور  دستگاه  یک  و 
دهی به زائران اربعین حسینی در کاظمین 
شهری  خدمات  معاون  شود.  می  مستقر 
نفر  یک  شد:  یادآور  بیرجند  شهرداری 
نشانی  آتش  سازمان  تکنسین  پرسنل  از 
برای  را  حریق  اطفای  آموزش  وظیفه 
خراسان  موکبهای   در  مستقر  نیروهای 
با  خانزاد  داشت.  خواهد  عهده  بر  جنوبی 
زباله  15 سطل  تعداد  که  مطلب  این  بیان 
گفت:با  شد  خواهد  نصب  حرم  اطراف  در 
توجه به مذاکرات حضوری که با مسئولین 

که  شده  مقرر  ایم  داشته  کاظمین  حرمین 
3 دستگاه خودروی در این شهر برای جمع 
آوری زباله با  نیروهای خدماتی شهرداری 

باشد. بیرجند همکاری داشته 

خدماتی  نیروهای  کرد:  اظهار  وی 
نیاز  مورد  تجهیزات  همراه  به  شهرداری 
ارائه  آنجا  در  بیل  جارو،  فرقون،  شامل 

خدمات خواهند داشت.

افزایی  هم  نشست  دیروز  صبح  قوسی- 
فعاالن  و  ها  تعاونی  اجرایی،  های  دستگاه 
شد.  برگزار  غدیر  مجتمع  در  دستی  صنایع 
در این جلسه زهرایی رییس بسیج سازندگی 
استان عنوان کرد: خراسان جنوبی علی رغم 
داشتن ظرفیت های خوب، تولیداتش در عمل 
به ارزش افزوده ختم نمی شود و امروز کاالیی 
برای صادر کردن نداریم اما در عوض کارگروه 
و ستاد زیاد داریم. به گفته وی مردم خراسان 
جنوبی نگاه قناعت محور دارند و مطالبه ای 
از مسئوالن و مرکزیت کشور وجود ندارد. وی 
خاطرنشان کرد: ما به دنبال این هستیم که 

به همدیگر کمک کنیم و از نیروی انسانی و 
امکانات استفاده کنیم. و اینکه در چه نقاطی از 
استان می توانیم صنایع دستی را احیا کنیم و یا 
توسعه دهیم و به سمت این برویم که بازاری 
این  تمامی   و  ایجاد کنیم  آن  برای  مطمئن 
کارها منهای دالل، تسهیالت کالن و کارگاه 
در  افزود:  زهرایی  بگیرد.  انجام  بزرگ  های 
بسیج سازندگی طرحی اخیرا ابالغ شده که در 
6 دهستان استان به صورت پایلوت اجرا خواهد 
شد. این طرح در هر دهستانی 1٠ میلیارد تومان 
تسهیالت 3 درصد توسط 4 بانک واگذار می 
شود. وی تصریح کرد: با هم افزایی با یکدیگر 
می توانیم از ظرفیت صنایع دستی اگاه شویم 
و  ادارات  نمایندگان  از  مشتکل  ای  کمیته  و 

نمایندگان تعاونی ها تشکیل می شود. 
رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی نیز بیان 
ساخته  ما  از  دولتی  بخش  در  چه  آن  کرد: 

آموزشی،  برپایی دوره های  در  بوده حمایت 
نمایشگاه ها و پرداخت تسهیالت است. همه 
این کارها نتوانسته ما را به سر منزل مقصود 
برساند و نتوانستیم در عرصه ملی جایی باز 
فعاالن  هم  و  ما  هم  عرصه  این  در  کنیم. 
باید نقد بشویم زیرا که نقطه  صنایع دستی 
تا شرکت  ما 3٠  است.  پراکندگی  ما  ضعف 
من  ولی  داریم  دستی  صنایع  تولید  تعاونی 
اینجا عرض می کنم که همه شان فقط تابلو 
هستند و فعال نیستند. در این راستا باید نقش 
این  بازبینی شود. الزم است  تعاونی  شرکت 
تعاونی ها در جایی تجمیع شوند و ساختاری 
را  ها  تعاونی  نمایندگی  کار  تا  شود  تشکیل 
داشته باشند و پیگیر امورات مربوط به تعاونی 
ها در ادارات باشد. وی ادامه داد: سازمان های 
متولی امر هم باید کارهای خود را یک کاسه 
خودش  استانداردهای  با  ای  اداره  هر  کنند. 

آموزش برگزار می کند. اگر امکانات و منابعی 
آموزشی  مرکز  ها  دهستان  در  بیاییم  داریم 
دایر کنیم. وی بیان کرد: تولیدات استان را در 
ایران نمی شناسند و همه معطل هستند که 
میراث فرهنگی بروشور چاپ کند. همه باید 
اضافه کرد:  باشند. رمضانی  داشته  مشارکت 
تولیدکننده فقط تولید می کند و بعد در تاقچه 
اداره میراث فرهنگی  می گذارد و سپس به 
مراجعه می کند. اگر بازاریابی بلد نیستیم، باید 

بازاریابی را به شرکت تعاونی بسپاریم.

نگرانی روستاییان، اشتغال است
قوسی رییس امور عشایری گفت: االن در 
روستاها بیشتر نگرانی جامعه هدف، اشتغال و 
درامد است و وقتی درامدی نباشد روستاییان 
مجبور به مهاجرت می شوند. وی افزود: یکی 
از کارهایی که زمینه تولید و درامد را فراهم 

میکند بحث صنایع دستی است که دستگاه 
کنند  فعالیت می  زمینه  این  در  زیادی  های 
ولی پراکنده هستند و در صورت تجمیع می 
تواند زمینه اشتغال پایدار را فراهم بکند. وی 
آمار داد: در سال گذشته نزدیک به 36 صندوق 
زنان عشایری تاسیس کردیم. به هر صندوق 
کردیم.  بالعوض  کمک  تومان  میلیون   3
دنبال  و  برگشته  گذشته  به  ما  همه  ذائقه 
تولیدات داخل روستا هستیم. کشش بازار و 
عالقه در زمینه صنایع دستی وجود دارد. 25 
درصد تولید صنایع دستی مربوط به محالت 
عشایری است ولی به بازار هدف نمیرسد. در 
سازمان عشایری سایتی برای بازاریابی صنایع 
دستی تعریف شده است. همچنین طرح بهبود 
و ارتقای صنایع دستی را هم تهیه کردیم و 
این امادگی وجود دارد تمام اعتبارات خودمان 

را در مناطق پایلوت هزینه کنیم.

استقرار اکیپ خدماتی شهرداری بیرجند در شهر کاظمین

بدرقه خادمان اربعین از امامزادگان باقریه )ع(

صادرکنندگان از تغییرات بازارهای جهانی غافل نشوند

حضور مستقل آوا در نمایشگاه مطبوعات

هم افزایی دستگاه های اجرایی برای بهبود وضع صنایع دستی استان

جمع  مرکزی  ستاد  مسئول  برزجی- 
حسینی  اربعین  مردمی  های  کمک  آوری 
شهرستان بیرجند از برگزاری مراسم بدرقه 
امروز  گفت:  و  داد  خبر  اربعین  خادمین 
محل  از   14 ساعت  مراسم  این  آبان   18

امامزادگان باقریه انجام می شود. 
با  آوا  با  اختصاصی  گفتگوی  در  سعیدی 
اشاره به افزایش تعداد موکب های استان برای 
خدمت به زائران و عزاداران گردهمایی عظیم 

اربعین حسینی در عراق افزود: با اضافه شدن 
موکب خدماتی و نظافتی، تعداد موکب های 
استان در مسیر پیاده روی زائران و عزاداران 
گردهمایی عظیم اربعین حسینی در عراق از 

14 موکب به 15 موکب افزایش یافت.
اقالم  تن   5٠٠ حدود  اینکه  بیان  با  وی 
سرمایه ای و مصرفی ظرف دو سه روز اخیر از 
استان به عراق حمل می شود، گفت: این اقالم 
توسط خدمه موکب ها با 7٠ کامیون جابجا 

می شود. به گفته وی حدود 12 هزار تخته 
چادر  تخته  و 75  استان  مردم  اهدایی  پتوی 
گروهی بزرگ 5٠ متری)1٠٠ نفره( خریداری 
حال  در  مردمی،  های  کمک  محل  از  شده 
انتقال است. ضمن اینکه اقالمی مانند موکت، 
ظروف یکبار مصرف و آب معدنی نیز از سایر 
استان های کشور خریداری و در حال انتقال به 
مرز می باشد. وی اضافه کرد: همچنین تره بار 
مورد نیاز از استان های غربی تأمین و در حال 

بارگیری برای انتقال به مرز است.
براینها  عالوه  کرد:  نشان  خاطر  سعیدی 
4 دستگاه نانوایی سیار بر روی تریلی ها، دو 
دستگاه موتور برق و یک دستگاه آب شیرین 
کن به ظرفیت بسته بندی 2 هزار بسته آب در 
ساعت در حال انتقال به عراق می باشد. وی 
همچنین گفت: سایر ملزومات موکب ها نیز 
از محل جمع آوری در سطح شهرستان ها با 
رعایت اولویت ها و براساس برنامه ریزی ستاد 

بازسازی عتبات عالیات استان به عراق منتقل 
شهرستان  های  موکب  خدمه  و  شد  خواهد 
های بیرجند، خوسف و سربیشه هم ساعت 2 
امروز سه شنبه 18 آبان از مزار شهدای باقریه 
بیرجند با 4 دستگاه اتوبوس به عراق اعزام می 
روند. سعیدی در پایان اظهار کرد: جمع آوری 
کمک های مردمی برای تأمین بخشی دیگر از 
نیازها تا اربعین حسینی از طریق حساب های 

اعالم شده ادامه خواهد داشت.

صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  خبر-  گروه 
اینکه  بیان  با  بیرجند  کشاورزی  و  معادن 
جهانی  بازارهای  تغییرات  از  صادرکنندگان 
غافل نشوند، گفت: با ماشین آالت فرسوده 
و سنتی نمی توان در بازارهای مدرن کنونی 
رقابت کرد. احتشام در جلسه همفکری رفع 
مشکالت صادرات در بیرجند بیان کرد: امید 
است بتوانیم با همکاری همه دستگاه ها هدف 
های معین شده در صادرات را تحقق بخشیم.

جبهه  ایثارگران  را  صادرکنندگان  وی 

مقاومت دانست و گفت: تولیدکنندگان نقش 
ایفا  اشتغال  و  کار  تولید  در  را  مهمی  و  اول 
می کنند. احتشام با بیان اینکه باید برای رفع 
با  افزود:  کنیم،  اندیشی  چاره  صادرات  موانع 
توجه به ایجاد بازارهای مدرن، باید بازارهای 
متنوعی در نقاط مختلف داشته باشیم. رئیس 
صادرات  در  نباید  گفت:  بازرگانی  اتاق 
بازارهای  به  تنها  نگاهمان  جنوبی،  خراسان 
افغانستان باشد. وی ادامه داد: صادرکنندگان 
در  که  تغییراتی  از  و  باشند  هوشیار  باید 
بازارهای جهانی اعمال می شود، غافل نشوند.

لزوم ایجاد اتاق فکر برای
بررسی مشکالت واحدهای تولیدی

وی تولید، توزیع ، مبادله ومصرف را از حلقه 

هاي زنجیره اقتصادي دانست و گفت: باید در 
حلقه تولید با تکنولوژی روز کاالی مدرن تولید 
کنیم. احتشام باال بودن نرخ سود بانکی و پایین 
بوده بهره وری را از مشکالت تولید کنندگان 
می شود  باعث  عوامل  این  افزود:  و  دانست 
اتاق  رئیس  شود.  تمام  گران  کاال  تولید  که 
بازرگانی تاکید کرد: باید زمینه حضور تولید 
کنندگان در نمایشگاه ها فراهم شود. وی با 
بیان اینکه هزینه شرکت در این نمایشگاه ها 
باال است، افزود: این هزینه برای واحدهای 
مقرون  جنوبی  خراسان  کوچک  و  تولیدی 
تشکیل  خواستار  احتشام  نیست.  صرفه  به 
برای بررسی مشکالت واحدهای  اتاق فکر 
تولیدی شد و اظهار کرد: باید همه دستگاه 
واحدهای  مشکالت  رفع  در  ذیربط  های 

پرداخت  افزود:  وی  کنند.  تالش  تولیدی 
و  حقیقي  افراد  به  صادراتي  هاي  مشوق 
به فعل  باید  باشد و مشوق ها  باید  حقوقي 

صادرات پرداخت شود.

کاهش قیمت نفت جدی است
معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت 
ایران گفت: فروش نفت به قیمت افسانه ای 
باید  بنابراین  گردد  برنمی  سال های گذشته 

اقتصاد غیر نفتی را ساماندهی کنیم.
اظهار  جلسه  این  در  مودودی  رضا  محمد 
محصوالت  سمت  به  کنونی  بازارهای  کرد: 
باید  داد:  ادامه  وی  کنند.  می  حرکت  مدرن 
برای ایجاد بازارهای مدرن و دوری از کاالهای 
سنتی نیز قدم برداریم و خط تولید را به دیگر 

کشورها ببریم. معاون توسعه صادرات سازمان 
توسعه تجارت با اشاره به مشکالت مرزنشینان 
بیان کرد: کارگروه معیشت مرزنشینان برای 
شده  تشکیل  ها  آن  مشکالت  به  رسیدگی 
است. معاون توسعه صادرات سازمان توسعه 
در  تولید  ظرفیت  کرد:  اظهار  ایران  تجارت 
به  باید  بنابراین  دارد  وجود  جنوبی  خراسان 
برای  قدرتمند  نهادی  گیری  شکل  دنبال 
خارجی  بازرگانی  اداره  رئیس  باشیم.  حمایت 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
باید  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  هم  جنوبی 
زمینه حضور تولیدگنندگان در نمایشگاه های 
بین المللی فراهم شود. زهرا رئوفی ادامه داد: 
همچنین باید سهم استان ها برای حضور در 
نمایشگاه ها به صورت غرفه ای و تبیین شود.

فرهنگ  سازمان  مدیرکل  محبی  قوسی- 
نمایشگاه  درمورد  جنوبی  خراسان  ارشاد  و 
سال  دومین  برای  کرد:  عنوان  مطبوعات 
است که در این نمایشگاه شرکت می کنیم. 
با توجه به این که پروفسور معتمدنژاد پدرعلم 
ارتباطات متعلق به این استان است و خیلی 
از رسانه ای ها شاگرد ایشان بودند، در سال 
گذشته شاهد آن بودیم بازدیدکنندگان دنبال 
شاهد  همچنین  گشتند.  می  بیرجند  غرفه 

بودیم بعضی استان ها حتی یک روزنامه هم 
نداشتند ولی امروز استان ما 3 روزنامه دارد و 
یک روزنامه هم اخیرا مجوز گرفته و تحقیقا 
به 4 روزنامه رسیده است. همچنین 88 رسانه 
پایگاه  و  ماهنامه  نامه،  هفته  روزنامه،  شامل 
خبری در استان فعالیت می کنند. محبی ادامه 
داد: به تمام بیرجندی های مقیم تهران و سایر 
استان ها از طریق فضای مجازی اطالع رسانی 
کردیم. در نمایشگاه مطبوعات، خبرنگاران با 

هم صنفی های خود همفکری می کنند و 
های  زمینه  در  خودشان  مشکالت  مورد  در 
بیمه و امنیت شغلی بحث میکنند و گفتمان 
حاشیه  در  گیرد. همچنین  سازی شکل می 
نمایشگاه کارگاه هایی با حضور اساتید مجرب 
برگزار می شود. امسال دو غرفه در نمایشگاه 
مربوط به استان ماست که یک غرفه مربوط 
به اداره کل است و دکور آن را همانند مدرسه 
استان  محصوالت  و  ایم  ساخته  شوکتیه 

همانند زعفران و زرشک را گذاشته ایم. غرفه 
دیگر مربوط به روزنامه آوای خراسان جنوبی 
است که به طور مستقل برپاشده است. محبی 
اضافه کرد: ما هم در این زمینه کمک هایی 
کردیم تا بدانند که در این استان یک رسانه 
وی  کند.  ایجاد  ای  غرفه  تواند خودش  می 
درباره حضور آوا گفت: ظرفیت بسیار مناسبی 
رو  خبرها  که  روزی  چند  درهمین  و  است 
بررسی می کردم باید بگویم که اتفاق بسیار 

و جشنواره  ها  نمایشگاه  است.  افتاده  خوبی 
ها می توانند ظرفیت های رسانه ای استان 
فرهنگی ما را به بازدیدکنندگان معرفی کند. 
به عنوان مثال استان گلستان روزنامه محلی 
ندارند و این باعث افتخار است که خراسان 
جنوبی دارای چنین ظرفیتی است. حضور آوا 

را غنیمت می شمریم و تبریک می گوییم.
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رهبر معظم انقالب اسالمی درگذشت 
حجت االسالم شجونی را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت 
روحانی مبارز و آزاده جناب حجت االسالم آقای 

حاج شیخ جعفر شجونی را تسلیت گفتند.

تردد ایرانی ها به سامرا ممنوع شد

در  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس  اوحدی،  سعید 
سامرا  در  یکشنبه  روز  تروریستی  حادثه  تشریح 
گفت: بر اثر وقوع دو حادثه تروریستی در مجموع 
132 زائر مجروح شدند که 97 نفر از آن ها ایرانی 
هستند و متأسفانه هفت نفر از هموطنان مان به 
شهادت رسیدند. سعید اوحدی گفت: عوامل داعش 
بعد از شکست های سنگینی که در موصل داشتند 
مرتکب جنایت بسیار فجیعی در سامرا شدند که به 
پیوست،  وقوع  به  انتحاری  عملیات  دو  آن  دنبال 
انفجار اول در محل پارکینگ اتوبوس زائرین در 
سامرا اتفاق افتاد و انفجار دوم در محل تردد زائرین 
به سمت حرم بود. وی در پایان اعالم کرد:  طی 
هماهنگی با مجموعه ستادی و نماینده جمهوری 
اسالمی در بغداد تردد زائرین در سامرا به صورت 

کامل ممنوع اعالم شد.

اصالح  طلبان هیچ گاه از صحنه سیاست 
خارج  نشده اند

 
زنگ خطرها  گفت:  کار  اسالمی  کل حزب  دبیر 
به صدا در آمده  است، برای افزایش امید و بهبود 
اوضاع باید اعتماد عمومی افزایش یابد که در این 
زمینه دولت باید با اصالح ساختارهای اقتصادی و 
مردم  زندگی  و  واقعیات جامعه  با  آمارها  نزدیکی 
این اعتماد را جلب کند. حسین کمالی  در پاسخ 
این پرسش که سیاست ورزی اصالح طلبان  به 
در آینده چگونه خواهد بود، گفت: ما در ابتدا باید 
سیاست را بشناسیم بعد به سیاست ورزی بپردازیم. 
سیاستمدار باید تدبیر داشته باشد و روابط سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی را مدیریت کند و تکثر گرایی 
اصالح  داد:  ادامه  وی  دهد.  قرار  توجه  مورد  را 

طلبان هیچگاه از صحنه سیاست خارج نشده اند.

روحانی نامزد سه طیف 
در انتخابات آینده است

 
شورای  مجلس  امید  فراکسیون  عضو  یک 
نامزد  روحانی  حسن  گفت:  اسالمی 
اصولگرایان  و  اعتدال گرایان  اصالح طلبان، 
خواهد  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  معتدل 
باید   96 سال  انتخابات  در  ما  افزود:  وی  بود. 
تا تحزب در جامعه  باشیم  را داشته  دقت کافی 
مسیر درست و حقیقی خود را پیدا کند. چرا که 
اعتقاد من حل مشکالت سیاسی ما در گرو  به 

متکثر شدن احزاب است.

رایزنی قائم مقام 
وزارت خارجه سوریه با ظریف

قائم مقام وزیر خارجه سوریه که به تهران سفر 
گفتگو  و  دیدار  کشورمان  خارجه  وزیر  با  کرده 
جابری  اخیر  سفر  در  کمیته  این  تشکیل  کرد. 

انصاری به دمشق مورد توافق قرار گرفت.

اردوغان: اهمیتی ندارد
  به من بگویند دیکتاتور 

به  واکنش  در  ها  ملت  دموکراتیک  حزب   
در  نمایندگانش  از  شماری  و  رهبران  بازداشت 
های  فعالیت  در  مشارکت  کرد:  اعالم  پارلمان 
درباره  اردوغان  کند.  می  تعلیق  را  پارلمان 
اخیر  رفتارهای  از  غربی  کشورهای  انتقادات 
دولتش علیه منتقدان و مخالفان سیاسی گفت: 
اگر من را دیکتاتور یا چیز دیگری توصیف کنند 

برایم اهمیتی ندارد. 

بشار اسد: قدرت را به پسرم 
واگذار نمی کنم 

با  گفت وگو  در  سوریه  جمهور  رئیس  اسد،  بشار 
یا  هواپیما  هیچ  داشت:  اظهار  انگلیسی  روزنامه 
نمی کند.  سفر  خارج  به  و  ندارد  کشتی شخصی 
یا  من  شخصی  ملک  سوریه  کرد:  تاکید  وی 
خانواده ام نیست. نمی گویم قدرت را به پسرم یا 

یکی از نزدیکان و اقوامم محول می کنم.

سرلشکر صفوی : حلب در مرحله آزاد سازی نهایی است

دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا با بیان اینکه حلب در مرحله آزادسازی نهایی است، 
گفت: سعودی ها به دنبال نفوذ سیاسی در سوریه و عراق هستند. به گزارش مهر، سردار 
سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی انتخابات آمریکا را مرتبط با مسایل منطقه ای 
و غرب آسیا برشمرد و گفت: یکی از محورهای گفتگوی نامزدها مسایل غرب آسیا بوده 
است. وی با طرح این سوال که چرا این بحران ها در منطقه غرب آسیا ایجاد شده و در 
یمن، سوریه و عراق به دنبال چه هستند، منشاء بحران ها را به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم کرد و گفت: به 

طور کالن منشاء خارجی، سیاست آمریکا، صهیونیست ها و برخی کشورهای منطقه به ویژه سعودی ها است.

اگر اصول رهبری در مذاکرات کامال دنبال می شد شرایط طور دیگری بود

 رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر چارچوبی 
که رهبری ترسیم کردند به طور 1۰۰ درصد انجام می شد حتمًا شرایط طور دیگری بود.
به گزارش مهر، علی اکبر والیتی اظهار داشت: اگر چه ما پس از برجام با دیگر کشورها 
مبادالتی داریم اما آمریکایی ها به آنچه مربوط به آنان است، عمل نکردند. وی با تأکید 
بر لزوم برگزاری مذاکرات هسته ای گفت: ما حتمًا باید مذاکره می کردیم و درست هم 
این کار انجام دادیم و این تصمیم نظام بود. مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری افزود: ما باید مذاکره 

می کردیم تا اتحادی که آمریکایی ها علیه ما ایجاد کرده بودند به هم بزنیم.  

امور  در  مداخله  و  تجاوز  جمهور  رئیس   
داخلی دیگر کشورها را تهدیدی برای صلح 
و امنیت جهانی دانست و گفت: شرکت های 
توانمند ایرانی آماده مشارکت در پروژه های 

زیربنایی توگو هستند.
 به گزارش   مهر، حجت االسالم  روحانی  
در دیدار رابرت داسی، وزیر امور خارجه توگو 
توانمندی ها  معرفی  ضرورت  به  اشاره  با 
توگو  و  ایران  در  موجود  ظرفیت های  و 
ایرانی  شرکت های  امروز  کرد:  خاطرنشان 
بخش های  در  خوبی  بسیار  های  توانمندی 

امور  و  معدن  صنعت،  جمله  از  مختلف 
زیرساختی دارند و به خوبی قادرند در رقابت 
با  خدماتی  خارجی،  بزرگ  شرکت های  با 
پروژه های  اجرای  ارائه و در  باالتر  کیفیت 

زیربنایی مشارکت کنند.
و  رایزنی  ضرورت  بر  تأکید  با  روحانی 
سازمان های  در  توگو  و  ایران  همکاری 
مشکالت  فصل  و  حل  برای  بین المللی 
خطر  به  امروز  گفت:  جهانی،  معضالت  و 
از  جهان  در  امنیت  و  ثبات  صلح،  افتادن 
یکسو و افراط، خشونت و تروریسم از سوی 

جامعه  که  است  مهمی  چالش  دو  دیگر، 
اشاره  با  روحانی  است.  روبرو  آن  با  جهانی 
که  افراطی  تفکرات  با  مبارزه  ضرورت  به 
گروه های  سوی  از  جوانان  جذب  هدف  با 
می  انجام  مختلف  مناطق  در  تروریستی 
گیرد، گفت: حمایت های مالی و تسلیحاتی 
و همچنین استفاده ابزاری برخی کشورها از 
تروریست ها باید متوقف شود و سازمان های 
هماهنگ  و  جدی  اقدامی  در  بین المللی 
معضلی  عنوان  به  تروریسم  با  مبارزه  برای 
جهانی،  تصمیم گیری کنند. رابرت داسی نیز 

و  دوستانه  روابط  به  اشاره  با  دیدار  این  در 
توگو  و  ایران  میان  مشترک  نظرات  نقطه 
و  روابط  تقویت  و  تحکیم  توسعه،  خواستار 
با  لومه   - تهران  همکاری های  گسترش 
استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های موجود 
در دو کشور شد. وزیر امور خارجه توگو، رفع 
تحریم ها و ارتقای جایگاه بین المللی ایران 
را در راستای تقویت صلح جهانی برشمرد و 
افزود: تالش های هوشمندانه و سیاست های 
و  هسته ای  مذاکرات  در  ایران  دیپلماتیک 
رسیدن به توافق، همگان را تحت تأثیر قرار 

داده است. داسی خاطر نشان کرد: امروز قاره 
به  بلکه  استعماری  قدرت های  به  نه  آفریقا 
مردم این منطقه تعلق دارد و آنان خواستار 
همکاری و گسترش مناسبات با کشورهای 

دوست، به ویژه ایران هستند.

حمایت های مالی و تسلیحاتی از تروریست ها باید متوقف شود 
مداخله در امور داخلی دیگر کشورها تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری کشور - عکس : مصطفی مالیی  عکس روز 

فروشگاه تخصصی بازی فکری 

اسباب بازی فقط عروسک و ماشین نیست
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HD با کیفیت تصویر  AHD
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