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رئیس قوه قضائیه : 
به کسانی که با فشار، می خواهند منویات 

خود را اعمال کنند مجالی نمی دهیم 

جانشین سازمان بسیج مستضعفین : 
۲۰ هزار بسیجی ۸ ماه امنیت تهران 

را در فتنه ۸۸ مدیریت کردند

محمدحسن قدیری ابیانه : 
برگزاری جشن ورود ایرباس حقارت ملی بود

و چیزی جز تحقیر دریافت نکردیم

محسن هاشمی: ورود جناحی به مسائل کشور پدرم را زجر می داد /  زاکانی : آقای روحانی! متن نامه وزیر خارجه به موگرینی را منتشر کنید / روایت گاردین از شوک روحی درگذشت آیت ا... هاشمی به اعتدالگرایان  / برجام ایران را شجاع تر کرده  / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه 7 صفحه ۸

سرمقاله

پنج دقیقه از یک زندگی

* هرم پور

را  »خندوانه«  نه  بودم  دیده  را  »دورهمی«  نه 
خارجی  فیلم  صبح،  دو  ساعت  تا  فقط  دیشب 
بود که صبح  را می دیدم، همین  نمایش  شبکه 
نمازم قضا شده بود، لقمه صبحانه کامل از گلویم 
پایین نرفته بود که خودم را به آسانسور رساندم 
 و کلیدش را زدم، خراب بود، مجبور شدم پله ها

پله.   98 بدوم.  ماشین  پارکینگ  تا  دوتا  یکی  را 
سرد  صفحه  کارتم  باید  نیم  و  هفت  ساعت 

کارتخوان اداره را می بوسید. 
من  بشود،  نیم  و  هفت  تا  بود  مانده  دقیقه  پنج 
امروز   و  اداره فاصله داشتم،  تا  معمواًل ده دقیقه 
باید آدمی غیرمعمول می شدم تا سر موقع برسم! 
گرم  تا  بود  کرده  روشن  را  ماشینش  همسایه 
 شود، هم خودش و هم همسرش سالم کردند، 
بی جواب، سری تکان دادم و سوار ماشین شدم.

نظر  زیر  را  حرکاتم  ماشین  عقب  از  دخترکی 
داشت. خجالت کشیدم. با تمام سرعت به طرف 
اداره حرکت کردم، تا به چهار راه آخر برسم، داد 
و فریاد چند ماشین دیگر را درآورده بودم، فحش 
دادند؛ من هم ناچار شدم جوابشان را بدهم، بلند 
پسرک  فهمیدم.  خودم  نفهمد،  کسی  تا  نگفتم 
لب  خودروها  از  یکی  پنجره  کنار  از  معصومی 
 خوانی کرد و فهمید که چه گفتم. خجالت کشیدم.
  چراغ های قرمز امروز دیرتر سبز می شدند، چاره ای

نبود، باید ردشان می کردم، آن وسط نزدیک بود 
نگفت،  چیزی  بزنم،  بیچاره  موتورسوار  یک  به 
کمی آن طرف تر ایستاد و فقط نگاهم کرد. برای 
مالیم  آهنگ  با  همراهم  تلفن  زنگ  بار  دومین 

رادیو قاطی شد... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

 استاندار در دیدار با اعضای شورای استان :

اختصاص ۵۰ میلیارد 
تومان به دو بانده کردن 

جاده قاین - بیرجند
استاندار با بیان اینکه در چند ماه اخیر چند برابر 
اعتبارات مصوب استانی با پیگیری هایی انجام شده 
از محل ردیف های متمرکز ملی برای استان جذب 

شد گفت: ۵۰ میلیارد تومان ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

یک میلیارد تومان اعتبار 
برای آبخیزداری استان

مدیرکل منابع طبیعی گفت : با پیگیری استاندار 
3۰ میلیارد به مدیریت بحران استان اختصاص که 
یک میلیارد برای آبخیزداری و ... ) مشروح در صفحه ۷ (

4 روز هوای ناسالم در شهر 
نهبندان طی سه ماه گذشته 
صفحه 7

نیاز خراسان جنوبی به
کلینیک سالمت خانواده

دبیرشبکه فعاالن ازدواج استان با بیان اینکه ما با 
چندین مشاور و متخصص در این زمینه طرحی را 
به عنوان کلینیک سالمت خانواده تدوین کردیم، 

افزود: شبکه های اجتماعی  ... ) مشروح در صفحه ۴ (

بودجه 1۲۰میلیارد تومانی
 برای احیاء قنوات کشور

نماینده نهبندان ، سربیشه گفت : در الیحه بودجه 
96 حوزه کشاورزی برای احیاء قنوات 2۰میلیارد 

رنا تومان بودجه پیش بینی ... ) مشروح در صفحه ۷ (
 : ای

س
عک

) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
را به شماره ۰93۰۴9۴3831 ارسال فرمایید(

دفاع رئیس جمهور
از دستاورد های برجام

* برخی می گویند ما رشد اقتصادی را 
نمی بینیم خب بروید عینکی چیزی بگذارید

*  می گویند باید برویم هواپیمای کهنه سوار شویم
خب شما بروید کهنه سوار شوید. کهنه هم هست

* آنها که نقد می کنند لوکس نقد می کنند 
باید به مردم گفت که برجام نبود چه می شد؟

صفحه 8

دختر عزیزمان

 ریحانـه قبولـی 
موجب مباهات است که به عنوان

 پژوهشگر برترکشوری 
در بین پژوهشگاه های آموزش و پرورش کشور

برگزیده شده ای، موفقیت های بیشتر برایت آرزومندیم. 

پدر و مادرت

کارخانـه شیـر ستـره
 در نظر دارد: در شهرستان های نهبنـدان، طبس، سربیشه،

 مود، درمیان، اسدیه، قاین، آرین شهر، سرایان، آیسک
 و فـردوس نماینـدگی فعـال بپذیرد.

عالقـه منـدان بومـی هــر شهــر می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر با شماره های ۰56-3۲۲39۰61-6۲  

تماس حاصل فرمایند.

جلسه سومین روز درگذشت

 مرحومه حاجیه طاهره ابراهیم زاده
 معلم بازنشسته )همسر حاج سید حسین نصیرایی(

امروز چهارشنبه 95/1۰/۲9 از ساعت ۲/3۰ الی 3/3۰ بعدازظهر
 در محل مسجد مرحوم آیت ا... آیتی منعقد می گردد.

 نصیرایی و ابراهیم زاده

جناب آقای دکتر مهدی شریعتی فر
مشاور مدیرعامل در امور بنیاد شهید 

و مدیریت محترم شعبه بیمه دی خراسان جنوبی
موفقیت گرچه اتفاقی نیست، ولی اتفاقی ماندگار است. موفقیت جناب عالی را در اخذ درجه دکترا در رشته فقه و 
مبانی حقوق اسالمی تبریک عرض نموده و توفیقات شما را در تمامی عرصه های زندگی از خداوند متعال خواستاریم.

نمایندگی عرفان جو- جمعی از بیمه گذاران بیمه دی

جناب آقای محمدعلی زرنگ
معاون محترم اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از تعهد و پشتکار شما می باشد، تبریک عرض نموده 
از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را خواستاریم.

شرکت سیمان باقران

 مزایده فروش آهن آالت  )مرحله اول(
شهرداری سربیشه در نظر دارد: با رعایت آیین نامه شهرداری ها مصوب 46/4/12 و به استناد بند یک مصوبه شماره 4/95/4۸4 مورخ 95/10/2 شورای اسالمی شهر سربیشه نسبت به فروش آهن 
آالت متعلق به خود به شرح مندرج در جدول ذیل به صورت یکجا به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز را از طریق مزایده کتبی به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود برای 
کسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری 95/11/9 به واحد حسابداری شهرداری واقع در میدان طالقانی مراجعه فرمایند. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط شرکت در فرم مزایده در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های 3266250۸- 32664437 تماس حاصل فرمایید.
شهرداری سربیشه

5 درصد سپرده )ریال(قیمت پایه کلقیمت پایه با احتساب 9 درصد مالیات ارزش افزودهتعدادواحدنوع آهن آالتردیف
567/4۰۰/۰۰۰414/4۰۰/۰۰۰شاخهآهن 1۲4
646/3۸۰/۰۰۰4۰۸/3۲۰/۰۰۰شاخهآهن ۲۲۲
1395/3۰۰/۰۰۰736/7۰۰/۰۰۰شاخهآهن 3۲۰
6۲3/۸۰۰/۰۰۰۲35/6۰۰/۰۰۰شاخهآهن 41۸
5۰3/15۰/۰۰۰157/5۰۰/۰۰۰شاخهآهن 516
3۰۲/6۰۰/۰۰۰7۸/۰۰۰/۰۰۰شاخهآهن 614
1۰۰۰۰1۲/4۰۰1۲4/۰۰۰/۰۰۰کیلوگرممیلگرد نمره 7۲5

جمع کل                                                                                                                                                                              ۲/154/5۲۰/۰۰۰
 

11۰/۰۰۰/۰۰۰

دعوت به همکاری 
شرکت آذرخش انتقال نیرو
 از داوطلبان متقاضی شغل با مدرک فوق دیپلم

برق، واجد شرایط برای تامین نیروی
 بهره برداری )اپراتوری( تعدادی از پست های 

برق در استان های خراسان رضوی، شمالی
 و جنوبی دعوت به همکاری می نماید. 

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت
 www.aptc.ir مراجعه نمایید.

آگهــی استخــدام
یک شرکت معتبر بیمه ای برای تکمیل نیروی انسانی خود در استان خراسان جنوبی از بین فارغ التحصیالن دانشگاهی بومی 

به شرح ذیل به صورت تمام وقت استخدام می نماید:

محل خدمتجنسیترشته تحصیلیتحصیالتعنوان شغلی

بیرجندمرد   بیمه - مدیریت - حقوق و بازرگانیکارشناسیکارشناس فنی

)سابقه مرتبط در اولویت می باشد(
لطفاً رزومه خود را حداکثر یک هفته پس از تاریخ این آگهی به آدرس ایمیل Job.bimeh@gmail.com  ارسال نمایید.

در دومین سالگرد درگذشت مادری مهربان

زنده یاد فاطمه علی آبادی
)همسر مرحوم غالمرضا آجرکاران(

یاد و خاطره ایشان را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.
فرزندان

کلینیـک ساختمانـی نصــر 
 زود گیر کننده بتن و مالت در هوای سرد ، با نشان استاندارد  ۰9۰34۰9۰411

پـدرم
کجاست بارشی از ابر مهربان صدایت

که تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت

به اطالع کلیه بستگان، آشنایان و همشهریان محترم
 می رساند به مناسبت درگذشت شادروان

 حاج سید حسن نصراللهی 
)بازنشستـه اداره بـرق(

جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/1۰/۲9  از ساعت 
 15 الی 16 در محل مسجد امام حسن مجتبی)ع(

واقع در خیابان معلم برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح
 آن عزیز سفرکرده و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

از طرف بازماندگان

هوالباقی
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مسکن ۸درصد گران شد 

معاون وزیر راه و شهرسازی از رشد ۵ تا ۸ درصدی قیمت مسکن خبر داد و با اشاره به سپرده گذاری ۲۶۰۰ میلیارد تومانی در صندوق پس انداز 
مسکن یکم، گفت:  سال آینده بدون اتکا به بودجه دولت، ۷۸۰۰ میلیارد تومان در بخش مسکن سرمایه گذاری می شود.وی اظهار کرد: تاکنون 
13۰ هزار نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن سپرده گذاری کرده اند که جمع این سپرده ها بالغ بر ۲۶۰۰ میلیارد تومان است.

جریمه 200هزار تومانی برای گردش به 
چپ یا راست در تقاطع های چراغدار 

اعالم  شهری  ترافیک  پلیس  رئیس  جم-  جام 
تقاطع  در  راست  یا  چپ  به  گردش  جریمه  کرد: 
های دارای چراغ راهنمایی برابر جریمه رد کردن 
است. سرهنگ  ۲۰۰ هزارتومان  یعنی  قرمز  چراغ 
داوود قاسمیان افزود: گردش به راست یا چپ در 
راست  رمپ  اینکه  مگر  است  ممنوع  ها  تقاطع 
به  گردش  برای  جداگانه  )رمپ  گرد  چپ  و  گرد 
راست یا چپ( گذاشته شود یا با تابلوهایی اعالم 
شده باشد که گردش به راست یا چپ آزاد است. 

بازنشستگی زنان کارگر بدون 
محدودیت سنی 

در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  جم-  جام 
توسعه،  برنامه ششم  بررسی الیحه  پایانی  جلسه 
مجموعه  زیر  های  دستگاه  و  ها  سازمان  همه 
صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی را 
موظف کردند تا با درخواست بازنشستگی کارمندان 
زن شاغل در دستگاه های دولتی و بیمه شدگان زن 
تامین اجتماعی در صورت داشتن ۲۰ سال سابقه 

کار بدون محدودیت سنی موافقت کنند. 

ممنوعیت دریافت شهریه در
 مدارس هیئت امنایی

گفت:  پرورش  و  آموزش  شوراهای  کل  مدیر 
شهریه  عنوان  تحت  وجهی  گونه  هر  دریافت 
امنایی ممنوع است.وی گفت:  در مدارس هیئت 
عالی  شورای  های  دستورالعمل  از  یک  هیچ  در 
امنایی  هیئت  مدارس  برای  پرورش  و  آموزش 
دولتی  مدرسه  هیچ  و  است  نیامده  شهریه  واژه 
به بهانه هیئت امنایی شدن حق دریافت شهریه 
باید  شهریه؛  دریافت  صورت  در  ندارد،مدیران  را 

شهریه دریافتی را به اولیاء برگردانند.

جایزه سپرده قرض الحسنه 2 برابر شد

بانک مرکزی اعالم کرد: برای تشویق سپرده گذاران 
با مشارکت در تجهیز و افزایش منابع در بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی، میزان هر یک از جوایز 
اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز، اعم از 
نقدی و یا غیرنقدی به یک فرد در هر دوره، از ۵۰۰ 

میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش یافت.

تعیین تکلیف و ثبت نقل و انتقال ۱00 هزار 
سهم شرکت پدیده 

عصر اعتبار-حمیدرضا کریمویی عضو هیات مدیره شرکت پدیده شاندیز 
گفت:بیش از 1۰۰ هزار سهم بالتکلیف که نقل 
و انتقال آنها به صورت رسمی ثبت نشده و غیر 
قانونی محسوب می شد طی ۲ روز اخیر در دفاتر 
سهام به ثبت رسید. وی افزود: با راه اندازی اتاق 
ثبت سهام از ۲۵ دی افرادی که در گذشته اقدام به 
نقل و انتقال سهم کرده اما موفق به ثبت آن نشده بودند می توانند نسبت 
به ثبت نقل و انتقال در دفاتر سهام اقدام کنند.بخشی از سهام شرکت 
پدیده در اختیار مردم قرار دارد باید شرایطی فراهم می شد که بیشترین 
نفع برای سهامداران ایجاد شود و سهام معامله شده خارج از این شرکت و 

نقل و انتقال سهام به صورت قانونی در دستور کار قرار گرفت.

ارائه وام ازدواج ۱0 میلیونی به ۷00 هزار جوان

مهر-محمدرضا رستمی معاون ساماندهی امور جوانان مصوبات جلسه 
شورای عالی جوانان درباره عملکرد دستگاه ها در حوزه جوانان، بهره گیری 
دستگاه ها از ظرفیت های جوانان و پرداخت وام 
عالی  شورای  در  افزود:  وی  خبرداد.  را  ازدواج 
در  دولت  عملکرد  گزارش  ارائه  به  ابتدا  جوانان 
حوزه جوانان در 3 سال و نیم اخیر پرداختیم و 
انجام شده در حوزه جوانان  اقدامات  و  برنامه ها 
را در سطح ملی و استانی ارائه دادیم. وی با اشاره به فعالیت های بانک 
مرکزی در زمینه اعطای وام ازدواج گفت: در سال جاری بانک مرکزی 
اقدام بی نظیری در زمینه پرداخت وام ازدواج 1۰ میلیونی انجام داده است 
به گونه ای که بیش از ۷۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج پرداخت شده است 

که تا پایان سال جاری به یک میلیون و 1۰۰ هزار نفر افزایش می یابد.

طرف  شدن  مطلع  هدف  با  ایران  اسالمی  مهر-جمهوری 
سعودی از محورهای مورد نظر کشورمان، به دعوتنامه وزارت 
و  ریزی  برنامه  شورای  نشست  داد.در  پاسخ  عربستان  حج 
بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت  هماهنگی 
به ریاست حجت االسالم سید علی قاضی عسکر تشکیل 
شد نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت گفت: در صورت 
فراهم شدن مقدمات و شرایط الزم همه مصمم هستند که 
امیری  صالحی  توسط  نامه  افزود:  برگزارشود.وی  آینده  حج 
حج  وزیر  به  خطاب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  محترم  وزیر 
اسالمی  جمهوری  نظر  مورد  محورهای  و  ارسال  عربستان 

اضافه کرد:  است.وی  منعکس شده  به طرف سعودی  ایران 
برگزاری  برای  زمینه  و  رسیده  نتیجه  به  گفتگوها  امیدواریم 
فریضه معنوی حج فراهم شود. وی با اشاره اینکه عربستان 
گذشته  سال  به  نسبت  کشورها  سهمیه  است  کرده  اعالم 
افزایش خواهد یافت، از مسئوالن سازمان حج وزیارت و بعثه 
مقام معظم رهبری خواست که برای تمامی امور مرتبط با 
حج در کمیته های کارشناسی راهکار مناسب طراحی شود 
و همه حوزه ها برای اعزام حدود ۸۰ هزار زائر آمادگی الزم 
درسطح  عمومی  فضای  فقیه  ولی  نماینده  باشند.  داشته  را 
جامعه و مسئوالن را در مسیر راه اندازی حج آینده عقالنی و 

حکیمانه توصیف و ابراز امیدواری کرد راه برای انجام حجی 
آبرومندانه و با عزت باز شود.حمید محمدی سرپرست سازمان 
حج و زیارت و مدیران بخش های مختلف در این سازمان 
تمهیدات صورت گرفته  بیان  با  مقام معظم رهبری  بعثه  و 
درخصوص حج ۹۶ اعالم کردند که در این خصوص برنامه 
ریزی ها صورت گرفته و برای رفع مشکالت و ابهاماتی که 
وجود دارد جلسات کمیته های کارشناسی با قوت ادامه خواهد 
یافت.در ادامه این نشست شرکت کنندگان درباره مفاد آیین 
نامه و محورهای اجرایی کمیته بحران در حج ،عمره، عتبات 

و سوریه و اعزام های نوروزی عتبات نیز تبادل نظر کردند.

پاسخ ایران به دعوتنامه وزارت حج عربستان ارسال شد

دی  از  ها  یارانه  جدید حذف  دور  تسنیم- 
آغاز شد تا تصمیم جدید دولت برای حذف 
ُپردرآمدها  از  دیگر  نفر  میلیون   3 یارانه 
عملیاتی شود. حذف یارانه 3 میلیون نفر 
دولت  جدید  تصمیم  ُپردرآمدها  از  دیگر 
است که علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه 
اجتماعی اخیرا” خبر داده و گفته بود: برای 
سه گروه پیامک داده ایم و گام بعدی دولت 
حذف یارانه 3 میلیون نفر دیگر است. تنها 

وزیر،  آقای  اظهارنظر  این  از  روز پس  چند 
حذف  پیامک  ارسال  درباره  ربیعی  علی 
یارانه به 3 میلیون نفر دیگر از ُپردرآمدها 
گفت که حذف یارانه 3 میلیون نفر برنامه 
االن دولت نیست و در آینده اجرا می شود.
آخرین یارانه ۲۶ دی ماه واریز شد که طی 
حذف  از  زیادی  شهروندان  گذشته  روز  دو 
یارانه خودشان در ماه جاری خبر دادند. به 
تازگی هم اعالم شد، آن دسته از سرپرستان 

خانواری که طی هفته های گذشته پیامک 
برای  باید  اند  را دریافت کرده  یارانه  حذف 
اعتراض خود به سامانه هدفندی یارانه ها 
مراجعه و اعتراض خود را اعالم کنند.نتایج 
از طریق  آنها طی 4۵روز  اعتراض  بررسی 
خواهد  خانوار  سرپرستان  اطالع  به  تماس 
یارانه  حذف  پیامک  که  گروه هایی  رسید. 
باید  کرده ند،  دریافت  را  آینده  ماه های  در 
مستندات و مدارک الزم خود را برای اثبات 

نیازمندی خود برای دریافت یارانه را اعالم 
کنند. مستندات باید به گونه ای باشد که 
با توجه به دارایی ها و  آینده  ثابت کند در 
میزان درآمد آنها به یارانه نقدی نیاز دارند.
سایت  yaraneh10.ir سامانه هدفندی 
حذف  به  معترضان  که  است  ها  یارانه 
یارانه باید به مراجعه به این سامانه و ارائه 
درباره  مجدد  بررسی  درخواست  مستندات 

یارانه نقدی را مطرح کنند.

دور جدید حذف یارانه ها آغاز شد / از این پس فقط 3 گروه یارانه می گیرند

منازل مسکونی در برابر حوادث بیمه می شوند 

جام جم- اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به اجرای 
برخی طرح ها با مشارکت مردم گفت: قرار است همه خانه های مسکونی 
مردم در سطح کشور در برابر همه حوادث بیمه 
شوند.وی با اشاره به اینکه بیمه یکی از راهکارهای 
جبران خسارات مردم در هنگام بروز حوادث است، 
اظهار داشت: کل خانه های مسکونی مردم در برابر 
همه حوادث بیمه می شوند اما این طرح با مشارکت 
مردم و به صورت پله کانی اجرا می شود. وی بیان کرد: اکنون این طرح در 
برخی استان ها آغاز شده و در برخی استان ها، ساختمان هایی که توسط بنیاد 
مسکن بازسازی می شود، تا 1۰ سال در برابر همه حوادث بیمه هستند. 
وی افزود: سال گذشته ۶ میلیارد تومان و امسال ۷ میلیارد تومان به کمیته 
امداد پرداخت شد تا همه خانه های مددجویان را زیر پوشش بیمه قرار دهند.

سرمقاله

پنج دقیقه از یک زندگی

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  برای دومین بار زنگ 
شد،  قاطی  رادیو  مالیم  آهنگ  با  همراهم  تلفن 
هفته  بود، یک  مادرم  کردم،  نگاه  را  اش  صفحه 
بود که از او خبری نداشتم، وقت خوبی نبود. اداره 
بدموقعی  نبود.  شناس  وقت  مادر،  بود،  شده  دیر 
دلش برایم تنگ می شد! اصال بلد نبود دلتنگی 
های روزانه اش را با وقت من تنظیم کند! خجالت 
کشیدم. یک هفته بود نه احوالی از او پرسیده بودم 
نه از پدرم. دم در اداره، نگهبان، مانع را دیرتر باال 
برد، دستم از روی بوق برداشته نمی شد. پیرمرد؛ 
دوان دوان خودش را به کنار پنجره ماشین رساند و 
عذرخواهی کرد. از البالی شیشه های بخارگرفته 
ی ماشین، کلماتی را می دیدم که البه الی بخار 
دهانش می آمدند و گم می شدند. انگار هوا آن 
بیرون خیلی سرد بود! ُغر زدم و تحقیرش کردم، 
داخل  شدم.  رد  و  کشید  باال  را  مانع  بود!  حقش 
محوطه ی اداره وقتی دیدم با خجالت سرش را  
از  رفت،  کوچکش  اتاقک  داخل  و  انداخت  پایین 

خودم خجالت کشیدم. 
توی راهرو، دو ارباب رجوع دیروزی منتظرم بودند، 
جلویم را گرفتند و صبح بخیر گفتند. نامه هایشان 
را برای امضا روبرویم گرفتند. از همان گوشه چشم 
نگاهی به هر دو نفرشان انداختم و گفتم: اینجا؟ 
دادند.  می  انجام  اداری  کار  بار  اولین  برای  انگار 
خجالت کشیدند. مخصوصاً آن زن جوانی که بچه 
بغلش بود کنار رفت تا رد شوم و هیچ نگفت. نامه 
کارتخوان  روبروی  را  کارتم  کشیدند.  پس  را  ها 
اداره گرفتم. صدایش درآمد. دلم آرام گرفت. انگار 
همه ی دنیا را به من داده بودند. آقای رئیس با 
جلسه.  برای  فرمانداری  رفتند  می  اش  راننده 
مؤدبانه کناری ایستادم و دست به سینه تا کمر خم 
شدم که رد شوند. از خودم خجالت کشیدم. یک 
پا آدم حسابی شده بودم. برای خودم یک  سر و 

آسیب اجتماعی بودم، آنهم از نوع حادش.
 دیگر نه خدا و دعا و نماز برایم مهم بود، نه برنامه 
و نظم و زندگی، نه قانون و پدر و مادر و جامعه، 
نه امنیت وآسایش و آرامش و احترام به دیگران. 
به همین راحتی در جامعه ای هضم شده بودم که 
بود.فقط  این  ام،  زندگی  همه  از  دقیقه  پنج  فقط 
دانم  نمی  کنم  می  فکر  هرچه  اش.  دقیقه  پنج 
چطور اینجوری شده بودم؟ اینها را کجا یادگرفته 
بودم؟ حاال آدمی بودم که همه چیز را برای رفاه 
خودم می خواستم و همه ی رفاه خودم و آرامش 
می  قربانی  زندگی،  دقیقه  پنج  برای  را  دیگران 
را اصالح می  باید من  راستی چه کسی  کردم.  
کرد؟ چه کسی باید به داد فرزندانم می رسید؟ چه 
 کسی جواب آن نگاه تحقیرآمیز کودکان معصوم را 
در  که  ابهامی  و  سؤال  هزاران  با  داد   می 

چشم هایشان برای زندگی فردایشان داشتند؟ 
اجتماعی هستیم؟  آسیبهای  دنبال  جامعه  کجای 
گاهی خودمان بزرگ ترین آسیب هستیم و گاهی 
یادم  جامعه.  همین  ی  دیده  آسیب  ترین   بزرگ 
امسال  رمضان  ماه  همین  کشور  وزیر  آید  می 
نفر  میلیون   11 حدود  گفت:  می  مجلس  در 
حاشیه نشین در کشور وجود دارد و در کشور حدود 
۲۷۰۰ محل حاشیه نشینی داریم،می گفت امروز 3 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در کشور داریم که 
توزیع آن در کشور نرمال نیست، به گونه ای که 
امروزه مناطقی وجود دارند که بیش از ۶۰ درصد 
بیکاری در آن متمرکز است! وزیر کشور می گفت:

بر  مبتنی  برآوردهای  و  رسمی  آمارهای  طبق 
شاخص های سازمان ملل، در حال حاضر یک و 
نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که 
اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و 
پرخطر رفته است و اضافه می کرد که  در حال 
از تعداد زندانی های موجود در  حاضر ۶۰ درصد 
کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد و مواد 
مخدر در ارتباط هستند و  عامل ۵۰ درصد از طالق 
ها اعتیاد است، و  متأسفانه 3۶ درصد از ازدواج ها 
منجر به طالق می شود که این تعداد در شهرهای 
بزرگ گاهاً افزایش نیز پیدا می کند. او می گفت 
های زندان  عازم  نفر  هزار   ۶۰۰ سالی   متأسفانه 

ما می شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان 
ها باقی می مانند. رحمانی فضلی تأکید می کرد 
که مقام معظم رهبری در جلسات مختلف یادآور 
شدند که نسبت به مسائل آسیب های اجتماعی ۲۰ 
سال عقب هستیم، و هم اینکه رهبری در صحبت 
تغییرات  هدایت  و  مهندسی  لزوم  بر  هایشان 
اجتماعی تاکید کرده اند و فرموده اند اگر تغییرات 
اجتماعی مدیریت نشود، قطعاً در مقابل آن منفعل 
خواهیم شد و آسیب های منفی آن را باید بپذیریم.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
را به شماره ۰۹3۰4۹43۸31 ارسال فرمایید(
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی فقدان سند مالکیت )حوزه ثبتی نهبندان(

نظر به این که اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان )مالک( به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت به شماره سریال چاپی 209510 

مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1204 فرعی از 12- اصلی واقع در مزرعه خوانشرف بخش پنج نهبندان که متعلق به )اداره اوقاف 
و امور خیریه( می باشد به دلیل انتقال اسناد مالکیت موقوفات از ساختمان قدیم به ساختمان جدید مفقود  گردیده است با بررسی دفتر امالک معلوم 
شد که سند مالکیت پالک مزبور ذیل ثبت 824 صفحه 226  دفتر جلد 6-  امالک به نام آقای محمد لطیفی به دعوی تولیت در وقف عزاداری ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سابقه رهن و بازداشت و انتقالی نداشته و دفتر امالک بیش از این  حکایتی ندارد، لذا به استناد ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد  هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 

معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.

تاریخ انتشار: 95/10/29   حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

دعوت بستانکاران شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش استثنایی
 خراسان جنوبی ) در حال تصفیه( نوبت دوم

بدین وسیله در اجرای ماده 225 الیحه قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت ) اعم از حقوقی 
و حقیقی( دعوت می شود که هرگونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک و مستندات الزم در 
مهلت مقرر قانونی )حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی( به دفتر شرکت تعاونی به نشانی بیرجند، 
خیابان 17 شهریور، 17 شهریور 17، متوسطه حرفه ای تالشگران مراجعه نمایند. در غیر این صورت و پس از پایان 
مهلت قانونی مذکور هر گونه ادعایی علیه شرکت تعاونی مذکور مسموع نخواهد بود. این آگهی سه مرتبه و هر مرتبه به 

فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار شرکت آگهی می شود. 
مدیران تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش استثنایی ) در حال تصفیه(

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
 در شرکت های سهامی خاص

دعوت سهامداران شرکت مسافربری شماره 8 لوان نور بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 467 
و شناسه ملی 10360017395 برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که 
در تاریخ95/11/11 ساعت 8 صبح در محل دفتر شرکت واقع در خیابان مسافر- پایانه مسافربری 

بیرجند برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:  1- کاهش و تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه

هیئت مدیره

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 

در شرکت های سهامی خاص
دعوت سهامداران شرکت مسافربری شماره 8 لوان نور بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 467 

و شناسه ملی 10360017395 برای تشکیل مجمع عمومی عادی
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده که در تاریخ 95/11/11 ساعت 8 صبح در محل دفتر شرکت واقع در خیابان مسافر- پایانه 

مسافربری بیرجند برگزار می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره  2- انتخاب بازرسین

 3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
هیئت مدیره

لولـه بازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی

09158626228- 09158346779 اسحاقی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

به موجب پرونده اجرایی کالسه 9409985656200172 صادره از شورای حل اختالف سربیشه، آقای محسن ابولی فرزند حسن 
به پرداخت مبلغ 120/647/686 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق آقای بهروز شریفی صدر و مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت محکو گردیده که بابت محکومیت نامبرده، شخص ثالثی یک پالک ثبتی 1560 فرعی از 28 اصلی بخش 6 بیرجند 
و با مشخصات ذیل: مساحت زمین 236/70 متر مربع- زیربنای ساخته شده به مساحت 215/70 متر مربع، مصالح مصرفی با سازه دیوار 
باربر و سقف طاق ضربی دارای آب، برق، گاز و تلفن می باشد را معرفی و توسط کارشناس رسمی دادگستری به قیمت 477/400/000 ریال 

ارزیابی گردیده است.
مقرر گردید ملک مذکور در مورخ 95/11/13 ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سربیشه از طریق مزایده به فروش 
برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. 10 درصد ثمن 
معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه 
را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت 10 درصد دریافتی 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 تایید توسط مقام قضایی ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در 
صورتی که افرادی مایل به بازدید از ملک فوق می باشند می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها 

فراهم گردد. ضمنا هزینه نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
مظفری- قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف سربیشه

پیرو آگهی مزایده اموال منقول )نوبت اول(

نظر به اینکه وثیقه گذار آقای حمیدرضا یوسف پور فرزند فیروز  در پرونده کالسه 921277 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی 
و انقالب بیرجند محکوم  به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال از بابت ضبط وجه الوثاقه گردیده است قیمت کل ملک مورد مزایده مبلغ پانصد 
و پنجاه میلیون تومان می باشد که به این ترتیب اصالح می گردد.   جانفدا - دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت 

نظر به اینکه آقای احمدرضا صائبی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی خواستار صدور سند 
مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت دو دانگ پالک 2734 فرعی از شماره 

یک اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک 
معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 40819 صفحه 65 دفتر امالک جلد 261 به نام احمدرضا صائبی ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله 
ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به 

نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

نقاشی ساختمان 
 پالستیک  - اکرولیک - روغنی
 به همراه طراحی دیوار با رنگ

 09159617909  
 تنگلی

فروشگاه کودک امیـر
پوشـــاک ، سیسمــــونی 

اسبــاب بـــــازی
 بــــازی فکــــری  

ســـه چرخـــــــه
 با قیمت مناسب

 اجناس شب عید رسید 

سجادشهر- امامت 2 
 جنب بانک ملت
32412973

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 علـی آبادی 

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
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چهارمین جشنواره اسوه های صبر ومقاومت درخراسان جنوبی برگزار می شود

   معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی از برگزاری چهارمین جشنواره بین المللی »اسوه های صبر 
و مقاومت« در استان همزمان با اسفند ماه سال جاری خبر داد. مهدی رحیم آبادی ادامه داد: این جشنواره با حضور همسران شهدا، رزمندگان، 

ایثارگران و جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران برگزار خواهد شد.

توجه به نقش زنان در توسعه اجتماعی و واکاوی 
و الزامات مقتضی برای توانمندسازی این قشر که 
 قریب به نیمی از جمعیت کشور را در بر می گیرند، 
ضرورتی است که باید به نحو دقیق تری مورد 

بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
 توسعه یکی از جدی ترین اولویت های فردی، 
گروهی، حاکمیتی به شمار می رود و در یک 
اهدافی  از  شکوفایی،  و  رشد  گفت،  باید  کالم 
است که در دو سطح خرد و کالن مورد توجه 
این عرصه  آفرینان  نقش  و  بازیگران  متولیان، 
قرار دارد.بدون تردید، حصول اهداف، آرمان ها 
دستیابی  برای  مقتضی  راهکارهای  پیگیری  و 
به آن چه که تحت عنوان توسعه از آن یافت 
می شود، از دستورکارهایی است که هر فرد یا 
گروهی به نحوی پیگیر آن بوده، زیرا میل به 

پیشرفت در ذات انسان نهادینه شده است.
 کیومرث شرافتی، جامعه شناس و آسیب شناس 
گروه  خبرنگار  با  گفتگو  در  اجتماعی  مسائل 
به  اشاره  با  باشگاه خبرنگاران جوان،  اجتماعی 
به  گفت:  پیشرفت  برای  انسان  رغبت  و  میل 
واقع، تالش برای بهتر بودن و بهتر شدن میلی 
انحای  به  ها  انسان  تمامی  که  است  غریزی 

مختلف از آن برخوردارند.
اساس  بر  جمعیتی  یا  فرد،گروه  افزود:هر  وی 
آرمان ها،اهداف و مطالباتی که در صدد دستیابی 
به آن است،مسیری را برای حصول توسعه می 
پیماید و طبیعتا در چنین صحنه رقابتی،هر آنچه 
برنامه ریزی ها دقیق و مدون تر باشد و الزامات 
بینی  پیش  اهداف  به  شدن  نائل  ضروریات  و 
شده بصورت کامل تری تامین شود،سیر تکاملِی 

پیشرفت،رونق و شکوفایی نیز تسریع خواهد شد.

لزوم مشارکت زنان در توسعه ، 
ابتکار و نظریه جدیدی نیست

 جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی 
به  انسان  عرصه،نقش  این  در  است:  معتقد 
و  تغییر  اصلی  بازیگردان  و  بازیگر  عنوان 
و  است  کننده  تعیین  و  رنگ  تحوالت،بسزا،پر 
انسان  واسطه  به  و  انسان  برای  توسعه  اساسا 

انجام می پذیرد.
با قائل بودن به چنین نظریه ای،هر آنچه فضا و 
بستر نقش آفرینی انسان به عنوان اصلی ترین 
اندوخته و ثروت هر جامعه ای به نحوی شایسته 
حصول  روند  میزان  همان  شود،به  فراهم  تر 

توفیقات سازنده تر تسهیل خواهد شد.
با  ای،انسان  عرصه  و  بستر  چنین  واقع،در   به 
بهره گیری از دو قوه تعقل و اقدام عملیاتی،مسیر 
ساز  چنین  در  و  پیماید  می  را  پیشرفت 
وکاری،رنگ، نژاد، جنسیت، ملیت و...محلی از 
 اعراب ندارد و هر کس که به نحو مطلوب تری 
را  خویش  بالقوه  های  توانمندی  و  ها  انرژی 
بالفعل  حالت   به  گروهی  یا  فردی  بصورت 
حوزه  در  بیشتری  چه  هر  موفقیت  آورد،به  در 

توسعه دست خواهد یافت.
در  پسر  و  دختر  زن،  و  فرآیندی،مرد  چنین  در 
کنار و هم راستای یکدیگر،ایفای نقش می کنند 
و با تکمیل و مهیا ساختن ضروریات و الزامات 

الزم،بستر توسعه را هموار می سازند.
 ، توسعه  در  زنان  مشارکت  میان،لزوم  این  در 

ابتکار و نظریه جدیدی نیست و دیرزمانی است 
که استفاده و بهره گیری از تمامی نیروها برای 
حصول اهداف از پیش تعیین شده به عنوان یک 

اصل بدیهی پذیرفته شده است.
اگرچه در برخی جوامع،آنچنان که باید به این 
ضرورت و اصِل خطیر قائل نیستند که در حال 
حاضر نیز مصادیقی از آن در برخی جوامع یافت 

می شود که به نوعی به زن،نگاه ابزاری دارند و 
یا اینکه نقش آفرینی آن را بر نمی تابند.

از پیروزی شکوهمند  ایرانی نیز،پس  در جامعه 
از  یکی  عنوان  به  ایران،زن  اسالمی  انقالب 
مطرح  توسعه  فرآیند حصول  در  اصلی  عناصر 
شد که از همان ابتدا در تحوالت انقالب57 نیز 

کارآمدی خود را به اثبات رساند.

 نیمی از ثروت جوامع،
 وامدار جمعیت زنان است

موسی صدیقی،جامعه شناس و پژوهشگر حوزه 
اجتماعی درگفت وگو با خبرنگار گروه اجتماعی 

زن  نقش  تشریح  در  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
بررسی  یک  کرد:با  اجتماعی،عنوان  توسعه  در 
اجمالی به این واقعیت پی می بریم که قریب 
به نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می 
انسانی،اصلی  نیروی  افزود:امروزه  دهند.وی 
محسوب  ای  جامعه  و  کشور  هر  ثروت  ترین 

این  گرفتن  نظر  در  با  طبیعتا  و  شود  می 
واقعیت و اصل پذیرفته شده،قریب به نیمی از 
ثروت جوامع و ُدَول و کشورها،وامدار و متاثر 

از جمعیت زنان است.
صدیقی عنوان کرد: نقش تربیتی زنان در جامعه 
مولفه  اسالم،از  مکتب  و  فرهنگ  و  ایرانی 
بحث  به  مختلف  طرق  به  که  است  هایی 

مقدس  نظام  در  و  شده  گذاشته  بررسی  و 
ای  ویژه  توجه  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 
به این موضوع لحاظ شده است.جامعه شناس 
گفت:علیرغم  اجتماعی  حوزه  پژوهشگر  و 
آفرینی  نقش  تسهیل  برای  که  هایی  تالش 
نقطه  با  همچنان  لذا  شده  زنان،عملیاتی 

مطلوب فاصله داریم که نائل شدن به شرایط 
ضروریاتی  ساختن  فراهم  تر،مستلزم  مطلوب 
از  آن،متاثر  از  توجهی  قابل  بخش  که  است 

مسائل و باورهای فرهنگی می باشد.

تضعیف کارآمدی زنان به معنای فلج 
کردن نیمی از استعدادهای جمعیتی  

تاریخی  تحوالت  به  نگاهی  افزود:با  وی 
که  بریم  می  توسعه،پی  حال  در  جوامع 
آفرینی  نقش  کندی  در  موثر  عوامل  از  یکی 
هایی  طراحی  و  تحرکات  از  زنان،ناشی 
های  اندازی  دست  واسطه  به  که  است 
واقع،بخشی  به  و  ایجاد می شده  استعمارگران 
های جریان  گذاری  سرمایه  و  انرژی   از 
کارکرد  کشیدن  انحراف  گر،به  چپاول  و  معاند 
اصلی زنان در جوامع معطوف می شود که نگاه 
تنزل  برای  گسترده  تبلیغات  و  زن  به  ابزاری 
جایگاه این طیف در ظاهر و پوشش حمایت و 
 پشتیبانی از زنان،از مصادیق آن به شمار می رود
 که متاسفانه همچنان این روند ادامه دارد و هجمه 
ای  رسانه  ابزارهای  طریق  از  دشمن   تبلیغاتی 
برای  تضعیف کارکرد موثر زنان از نمونه های 

آن به شمار می رود. 
جامعه شناس و پژوهشگر حوزه اجتماعی عنوان 
کرد:طبیعتا تضعیف کارآمدی زنان در هر جامعه 
استعدادهای  از  نیمی  کردن  فلج  معنای  ای،به 
چنین  در  تبع  به  که  بود  خواهد  آن  جمعیتی 
های  هزینه  و  موانع  با  توسعه  شرایطی،مولفه 

جدی مواجه خواهد شد.

مسیر پر پیچ و خم سرمایه گذاری در استان 

 راهکارهای توانمندسازی بانوان در جامعه چیست؟

مسئوالن  تأکیدهای  وجود  با  سرمایه گذاران 
عالی مبنی بر حمایت از سرمایه گذاری بخش 
برخی  نامناسب  برخوردهای  از  خصوصی 
کلید  هستند.  گالیه مند  استان  در  دولتی ها 
توسعه و پیشرفت اقتصادی در هر منطقه ای با 
حمایت از تولید است که با همراهی و پشتیبانی 
می شود.  محقق  بخش  این  سرمایه گذاران  از 
ای  بالقوه  های  ظرفیت  از  یکی  معدن  بخش 
توسعه  محور  را  آن  مسووالن  بارها  که  است 
برای استان اعالم کرده اند و رونق آن نیز در 
که  است  بخش خصوصی  سرمایه گذاری  گرو 

نیازمند حمایت های مسئوالن استانی است.
بخش  مشکالت  می گذرد  که  روزی  هر   
با  آمده  وجود  به  های  جنجال  و  خصوصی 
های  سال  در  می یابد.  فزونی  دولتی  بخش 
نبود  مشکالت  از  استان  سرمایه گذاران  اخیر 
رنج می برند  بانکی  نبود تسهیالت  و  نقدینگی 
که دولت سیاست های حمایتی را برنامه ریزی 
رفع  کامل  به طور  مشکل  این  هنوز  اما  کرد 
های  ارگان  از  آن ها  درد  و  رنج  که   نشده 

دولتی سرباز کرد.
 

مقایسه زندگی ۱۰۰
 انسان با یک درخت

از سرمایه گذاران  با مهر- یکی  در گفت گو 
اینکه  بیان  با  استان  معدن  بخش  در 
است،  خودزنی  نوعی  استان  مشکالت 
آن  در  که  نهبندان  شهرستان  کرد:  اظهار 
زیادی  مشکالت  دارای  کردم  سرمایه گذاری 
به  اشاره  با  نژاد  عارفی  است.جالل الدین 
 مشکالت پیش روی سرمایه گذاری بیان کرد:

منابع طبیعی برای قطع یک درخت مشکالت 
می کند.  تحمیل  ما  بر  را  زیادی  بالهای  و 
هم  مشکل  حل  برای  وقتی  داد:  ادامه  وی 
از مشهد  و می گویم  منابع طبیعی می روم  به 
برای سرمایه گذاری به خراسان جنوبی آمده ام 
برایت  مگر  می گوید  هستم،  کارآفرین  و 

فرستادیم؟ دعوت نامه 
تعجب  می دهد: جای  ادامه  این سرمایه گذار 
با  بوده  استان  این  بومی  که  افرادی  است 

سرمایه گذاران این برخورد را می کنند.
از  زیادی  بخش  اینکه  بیان  با  نژاد  عارفی 
روزگار مردم می تواند از طریق معدن بگذرد، 
گفت: این در حالی است که از دیدگاه برخی 

آدم   ۱۰۰ زندگی  طبیعی  منابع  مسئوالن 
قابل مقایسه با یک درخت نیست.

این مشکالت در حالی است  داد:  ادامه  وی 
طبیعی  منابع  کار،  ابتدای  روزهای  در  که 
نیز  مجوز  و  دیده  را  درختان  و  معدن  منطقه 

صادر کرده است.
وی با بیان اینکه برخی مشکالت موجود بر 

باید  افزود:  است،  کارمندان  بینش  از  خواسته 
برای کارمندان و نیروهایی که با ارباب رجوع 
توجیهی  کالس  دارند  کار  و  سر  زیادی 
کرد:  اظهار  سرمایه گذار  این  شود.  گذاشته 
مجوزهای  صدور  در  جنوبی  خراسان  رتبه 
اما در عمل  کار معدنی در کشور خوب است 

مطلوب نیست.

مکانی برای ورود سرمایه گذار
 در حوزه اکتشاف نیست

یکی دیگر از سرمایه گذاران استان با اشاره به 
 اکتشاف و استخراج صنایع فرآوری بیان کرد: 

یک سوم مساحت استان پهنه اکتشافی شده 
اساس  بر  اینکه  بیان  با  پروین  است.احمد 
استان  ۲۰ درصد وسعت هر  اکتشاف،  پهنای 
هزار   ۱۶ افزود:  دارد،  پهنه  ایجاد  قابلیت 
طبیعی  منابع  درگیر  استان  وسعت  از  کیلومتر 
وسعت  از  زیادی  قسمت  داد:  ادامه  است.وی 
استان را دشت و بیابان تشکیل داده و قسمتی 

هم معادن فعال را شامل می شود و جای برای 
ورود سرمایه گذار در حوزه اکتشاف نیست.

مدیرعامل شرکت معدن آسکا با بیان اینکه 
بلوکه  تا  شود  مشخص  استان  وسعت  باید 
دولت  حاضر  حال  در  گفت:  نگیرد،  صورت 

بزرگ ترین بلوک کننده وسعت استان است.
پیشنهاد  سرمایه گذاران  برای  داد:  ادامه  وی 
صالحیت  تعیین  بر  بنا  االرض  حق  پرداخت 
به  قریب  گذشته  سال  افزود:  داده اند،  را 
به  صنایع  سازمان  توسط  محدوده  هزار 
توسط  خوبی  استقبال  اما  شد  گذاشته  مزایده 

سرمایه گذاران انجام نگرفت.
مجموعه  اینکه  بیان  با  سرمایه گذار  این 

ژئوفیزیک زمین شناسی در داخل استان فعال 
است، افزود: اگر از مجموعه به استان دیگری 

برود، بازگشت آن خیلی دشوار است.

مسئوالن دولتی بخش خصوصی 
را موردتوجه قرار دهند

اتاق  معدن  و  کمیسیون صنعت  رئیس  نائب 
بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار کرد: باید 
مشکالت  که  باشیم  حل هایی  راه  دنبال  به 

سرمایه گذاران را به حداقل برسانیم.
فعاالن  مشکالت  زاده  صباغ  رضا  محمد 
اقتصادی را برخاسته از فرآیند رفتارها دانست 
و افزود: بسیاری از مشکالت پیش رو به دلیل 

نوع مدیریت ها است.
از مشکالت  اینکه بخشی دیگر  بیان  با  وی 
است،  فشارهای سیاسی  و  تحریم ها  از  ناشی 
آن ها  مشکالت،  تجزیه وتحلیل  با  باید  گفت: 
این  بیان  با  را به حداقل برسانیم. صباغ زاده 
مطلب که دولت به عنوان یک عامل و مجری 

کرد:  اظهار  است،  کرده  ایجاد  کاستی هایی 
بخش خصوصی نیز در نظام دولتی سهم دارد.

معدن  و  صنعت  کمیسیون  رئیس  نائب 
دنبال  به  ما  داد:  ادامه  بیرجند  بازرگانی  اتاق 
شناسایی مقصر در پیدایش مشکالت نیستیم 

چراکه باید برای حل آن ها تالش شود.
دولتی  مسئوالن  اینکه  بیان  با  زاده  صباغ 

دهند،  قرار  توجه  مورد  را  خصوصی  بخش 
رفتارهای  از  برخی  از  سرمایه گذاران  گفت: 
از  هدف  می برند.وی  رنج  دولتی  مسئوالن 
مشکالت  تجزیه وتحلیل  را  جلسات  برگزاری 
دانست و افزود: امید است بتوانیم راهکارهای 
مناسبی در جهت رفع و یا کاهش موانع تولید 

داشته باشیم.

تشکیل خانه معدن در استان

معدنی  اکتشافات  و  معدن  امور  معاون 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
خانه  کرد:  اظهار  نشست  این  در  هم  جنوبی 

قوی  هنوز  اما  تشکیل شده  استان  در  معدن 
خام  به  اشاره  با  ساالری  محمد  است.  نشده 
اقدامات خوبی  کرد:  اظهار  استان  در  فروشی 
در راستای پیشگیری از خام فروشی سنگ و 

آهک انجام شده است.
با اشاره به تأکید های رهبری پیرامون  وی 
اجرایی  برای  باید  بیان کرد:  مقاومتی  اقتصاد 
در  را  الزم  های  زیرساخت  شعار،  این  کردن 

خراسان جنوبی فراهم کنیم.
  ساالری با تاکید بر اینکه باید زیرساخت های
شود،  مهیا  سرمایه گذاران  حضور  برای  الزم 
تا  شود  فراهم  شرایطی  باید  همچنین  گفت: 

ماده معدنی با ذائقه بازار تولید شود.

حضور استان
 در بازار سنگ افزایش یابد

معاون امور معدن و اکتشافات معدنی سازمان 
کرد: بیان  استان  تجارت  و  معدن   صنعت، 
 باید حضور استان در بازار سنگ بیشتر شود.
بین  قراردادی  باید  همچنین  داد:  ادامه  وی 
آستان  با  جنوبی  خراسان  معدنی  مجموعه 
قدس رضوی انعقاد شود تا از سنگ های این 

استان استفاده کنند. 
موانع  رفع  کارگروه  به  اشاره  با  ساالری 
مشکالت  باید  کرد:  اظهار  استان،  تولید 
این  در  انحصاری  به صورت  سرمایه گذاران 

کارگروه حل شود.
باید  خانه ها  وزارت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ما  به  االرض  حق  معافیت  برای  راهکاری 
االرض  حق  معافیت  قانون  گفت:  بدهند، 
از  باید  اما  نیست  قابل حذف  و  بوده  قانون 

طریق پیگیری نمایندگان اصالح شود.
حل  برای  تشکل  ایجاد  خواستار  ساالری 
نبود  افزود: عدم همگرایی و  مشکالت شد و 

بازار به خاطر نبود تشکل است. 
وی با بیان اینکه معادن برای تسهیالت در 
تقاضا  دولت  از  کرد:  اظهار  هستند،  اولویت 
داریم برای زغال سنگ وقت بگذارد.خراسان 
جنوبی به لحاظ شرایط آب و هوایی استانی 
و  می شود  محسوب  کشور  شرق  در  محروم 
صنعت،  مانند  بخش هایی  در  توجه  نیازمند 
توجه  نیازمند  خود  نیز  این  و  بوده  معدن 
بخش  که  چرا  است  دولتی  مسئوالن 
خصوصی در شرایط کنونی استان باید دولت 

سالم چرا شهرداری یا راهنمایی و رانندگی یا هر 
 ارگانی نسبت به جمع آوری این همه سرعت گیر
که  ها  چهارراه  سر  استاندارد  غیر  یا  مجاز  غیر 
باعث تصادف هایی می شوند اقدام نمی کنند؟ 
یا  چراغ  به  حواسش  نمیدونه  سرچهارراه  راننده 
سرعت گیر باشه ؟  چرا بریدگی های بلوار شهید 
بندند؟ نمی  را  ناصری  شهید  و  شیرازی   صیاد 
لطفا آمار تصادفات این دو بلوار را بررسی کنید 
اون  با  ناصری  شهید  بلوار  ابتدای  مخصوصا 

شیب تندی که دارد!
۰9۱5...۲5۱
با سالم در رابطه محله ۱7 شهریور می خواستم 
این محل  در  است که  ما چندین سال  بگم که 
یعنی ۱7شهریور۲3 باالی تپه زندگی می کنیم نه 
خانه های ما را گازکشی می کنند نه گاز کپسولی 
فکری  یه  خواهشمندیم  مسووالن  از  آورند  می 

بحال ما هم بکنند  .
۰9۱5....۶8۲
از مسووالن می خواهیم نسبت به آسفالت خیابان 
اعضای  ما  نمایند  اقدام  شهر   مهر  در  اجتهاد 
پیش  نیم  و  سال  یک  حدود  سازه  خاور  شرکت 
نه  هنوز  ولی  کردیم  واریز  رو  سازی  آماده  پول 

خیابان ها آسفالت شده نه پیاده رو ها . 
۰9۱5...877
درصد   45 جانباز   ، آوا  محترم  خانواده  بر  سالم 
با ۶ نفر عائله و فاقد مسکن بعد از چندین سال 
نمی دهد شما  متاسفانه کسی جواب  مستاجری 
و  فکر  چرا  برسانید  مسووالن  به گوش  بخدا  را 

تصمیم درستی نمی گیرند
۰9۱5...۱۲8
امام جمعه محترم بیرجند ، در پاسخ به سخنان 
درج شده در صفحه 7 روزنامه آوا مورخه ۲5 دی 
95 باید عرض کنم اگر دغدغه فرهنگی دارید در 
جمع ساکنین مجتمع ۱5۰۰واحدی بلوار ناصری 

حاضر شوید و فقر فرهنگی رو ببینید...
۰9۱5....8۶۰
سالم. آوا جان لطفا به گوش مسوولین برسانید 
سال   3۰ موسوی  زمین  مشکل  شد  کار  چه 

انتظار کافی نیست ؟
۰9۱5...۰۲3
تو رو خدا به این آدم های بیکار سیاست باز استان 
بگو شما را قسم می دهم خیری نمی رسانید شر 
نرسانید ما چطوری باید بگوئیم کاسه های داغ تر 
از آش از ما مردم نیستند که یک روز نماینده ولی 
با استاندار جدل  برند فردا  را زیر سوال می  فقیه 
کشی  خط  مردم  بین  هم  دیگر  روز  چند  دارند 
و  ماندن  زنده  حق  کسانی  چه  که  کرد  خواهند 
اسم  به  کنید  باور   . دارند  مردن  چه کسانی حق 
خواهند می  کاری  هر   ... و  دانشجویان   ،  مردم 
می کنند درحالی که هیچ مقبولیتی در جامعه ندارند 
ارسالی به تلگرام آوا

با سالم و خسته نباشید خدمت همه ی پرسنل 
رود  داخل  به   ... فاضالب  که  است  مدتی  آوا. 
می  سیوجان  روستای  روی  به  رو  شاهرود 
. گیرد  می  فرا  را  روستا  آن  بد  بوی  و   ریزد  
تا تابستون نشده فکری به حال  لطفا مسووالن 
این  مردم  بیماریها  انواع  وگرنه  بکنند  فاضالب 

روستا را تهدید می کند.
۰9۱5...3۱3
در  موفقیت  به  دستیابی  راههای  من  سالم 
قوانینی  اصالح  فقط  و  فقط  را  کشور  این 
شود  نمی  بلند  آن  از  خیری  هیچ  که  دانم  می 
به  تنها  نه  را  گذاری  سرمایه  و  اقتصاد  فقط  و 
دانم نمی  من  است  کرده  بیهوش  بلکه   خواب 
خدا  که  متفکران  و  قانونگذاران  مثال  این 
خواهند می  کی  گیرند  می  حقوق   تومان 
کار  مغزهایشان  از  بی جان  پیکر  این  احیای  در 
بکشند.خدا به دادتان برسد مگر صدای خردشدن 

استخوان مردم را نمی شنوید؟
933...3۲5
سالم. قبل از واریز یارانه دولت محترم کجا بود که 
ثروتمند و فقیر رو تشخیص نداد... حاال یارانه ملت رو 
 قطع می کنن بعد میگن برین اعتراض کنین. چرا ؟؟
 به عقیده من یه پولی هم توی این کاغذ بازی ها 
بینم  می  رو  میلیونرهایی  شخصا  من  بره..   هدر 
که یارانه شون همیشه برقراره ، ولی کارگران و 
فقیرانی رو می بینم که دستشون به جایی هم بند 
نیست و نان خوردشون را هم ندارن.. چه جوری 
تو لیست آمار ایران  هستن که میگن یارانه واریز 

میشه.. پس یارانه این افراد کجا میره؟؟  
۰9۱5...9۲7
   سالم چرا اداره آب و فاضالب بیرجند دریچه های
فاضالب کوچه ها را واشر پالستیکی نمی گذارد 
که خواب و آسایش نداریم؟طی تماسی که برای 
کوچه معلم ۲۱ داشتیم و بسیار روی اعصاب و 
بیخوابی ما همسایگان می باشد،مشکل حل نشد
۰9۱5...9۱4
با  پدیده و میزان  پیگیری که در خصوص  از  آوا 
استاندار داشتی سپاسگزارم انشاا... که با پیگیری 
های آوای مردم خراسان جنوبی حق ما گرفته شود
۰935...395
حال  به  فکری  خواهشمندیم  محترم  استاندار  از 
مسکن نیروهای جدیداالستخدام ادارات بکنند  که 
فارغ از دغدغه مسکن به امور مردم رسیدگی کنند .
۰93۶...۲47

لطفا بانکی های محترم پاسخ دهند آیا همانطور 
سود  میلیون   4 وام  میلیون   ۱۰ برای  بانکها  که 
پس از سه سال می گیرند آیا برای سرمایه ۱۰ 
میلیونی مردم هم به همان میزان سود می دهند؟
۰9۱5...۶78

گالیه مندی سرمایه گذاران از برخوردهای نامناسب برخی دولتی ها  

واکاوی نقش زنان در توسعه اجتماعی

پاسخ برخی مسئوالن به سرمایه گذاران: برایتان دعوتنامه نفرستاده بودیم
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دولت مکلف شد تا 20 درصد میزان طالق در کشور را کاهش دهد 
 
خبر آنالین- یکی از مهم ترین مصوبات مجلس در این هفته مربوط به مسئله طالق در کشور بود. براساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است تا 20 درصد ميزان طالق در کشور را 
کاهش دهد؛ مسئله اي که به تصویب مجلس رسيد و براي تأیيد به شوراي نگهبان قانون اساسي رفت. طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور در آذر امسال، 13هزار و 255 طالق و 50 هزار و 132 
ازدواج در کشور ثبت شده و اين يعني به ازاي هر 3,7 ازدواج يک طالق رخ داده که اين آمار موجب نگراني از وضعيت خانواده ها در کشور مي شود و نيازمند چاره انديشي از سوي مسئوالن کشوري است.

یادداشت

طالق های توافقی؛ 
محرکی برای گرایش 
زوجین به توافق بر 
طالق

* رضا زيبايی 

زن  آن  در  که  است  طالقی  توافقی،  طالق 
زندگی  به  مربوط  های  زمينه  تمام  در  شوهر  و 
در  و  جهيزيه  نفقه،  مهريه،  جمله  از  مشترک 
فرزند  حضانت  مشترک،  فرزند  داشتن  صورت 
توافق می کنند و دادخواست »صدور گواهی عدم 
تسليم  دادگاه  به  و  تنظيم  را  سازش«  امکان 
قانون ذکر  توافقی در  کنند. هر چند طالق  می 
نشده، اما قضات دادگاه خانواده معمواًل آن را به 
لحاظ قانونی با مواد مربوط به طالق خلع توجيه 
می کنند. در طالق توافقی زن و مرد توافق می 
کنند از يکديگر جدا شوند و اين توافق در حکم 
دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پيدا 
بر اساس ماده 1133  آنجا که  از  می کند، ولی 
با مرد است و مرد هر  قانون مدنی حق طالق 
طالق  را  خود  زن  تواند  می  بخواهد  که  وقت 
حقوق  از  بخشی  يا  همه  زنان  معمواًل  بدهد، 
برای  را  تا همسرشان  بخشند  را می  مالی خود 
جدايی راضی کنند. اکثر کارشناسان در بررسی 
علت طالق، تقريبًا با اجماع برعوامل؛ اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، زيستی و روانشناختی اتفاق 
نظر دارند و منشاء اصلی پديده طالق را دراين 

حوزه ها جستجو می کنند. 
توجه شود، عوامل  بدان  بايد  که  ای  نکته  اما 
که  است  مطرح  مشکالت  کليت  عنوان  به  باال 
قابل  مختلفی  های  مجموعه  زير  در  کدام  هر 
بررسی می باشد. طالق توافقی هم که در ماده 
 1391/12/1 مصوب  خانواده  حمايت  قانون   25
بدان اشاره گرديده است، مستثنی از اين عوامل 
نخواهد بود. سئوالی که در اينجا مطرح است چرا 
درصد طالق توافقی در دادگاه های خانواده رو به 
افزايش است؟ با اين حال موضوع طالق و جدايی 
رسمی زن و شوهر از جمله موضوع های مهمی 
است که در اغلب کشورها کم و بيش وجود دارد. 
و مذموم  ناپسند  پديده ای  اسالم طالق،  نظر  از 
است که تا حد امکان بايد از آن پرهيز کرد و در 
منابع اسالمی از طالق به  عنوان » مبغوض ترين 
حالل « و آنچه که » عرش خداوند را به لرزه 

در می آورد « ياد شده است. 
دين اسالم طالق را به عنوان آخرين راه حل 
تجويز کرده است. متاسفانه در حال حاضر طالق 
قبح و زشتی خود را در ميان خانواده ها از دست 
بحران  اولين  با  مواجه  در  جوان  زوجين  و  داده 
می  طالق  و  جدايی  سراغ  به  زناشويی  زندگی 
از  ميان  اين  در  اينکه  تامل  قابل  نکته  و  روند 
حمايت خانواده ها هم برخوردار می شوند که اين 
موضوع به درستی مويد مطلب باال است که قبح 
و زشتی طالق از بين رفته و بعنوان اولين راه حل 
در از بين بردن مشکالت زوجين مطرح می شود.
در  مهمی  نقش  ها،  خانواده  فرهنگی  ارتقاء   
در  طالق  نوع  اين  منطقی  غير  افزايش  عدم 
کشور ايفاء می کند، در واقع از طريق رسانه های 
که  شود  داده  آموزش  خانواده  به  بايد  مختلف 
دارد  بر هر دو طرف  بسيار مخربی  تاثير  طالق 
و قبل از توافق بر طالق از ساير مهارت ها در 

جوشش و سازش طرفين بهرمند شوند.
افزايش  موجب  فرهنگی،  بنيه  تقويت  درواقع 
و  شود  می  زوجين  ميان  در  سازش«   « مهارت 
در بحران های زندگی زناشويی سعی می کنند، 
حل  در  و  دهند  ترجيح  تفاصل  بر  را  توافق 
مند  بهره  خود  های  توانايی  تمام  از  مشکالت 
افزوده  خود  روابط  تقويت  و  انسجام  به  و  شوند 
خود حذف  روی  پيش  از  را  موجود  و مشکالت 
طالق  رشد  موجب  که  عواملی  ديگر  از  نمايند. 
توافقی شده است، نقش قوانين ومقررات حقوقی 
عدم  پراکندگی،  وجود  با  موضوعه  قوانين  است. 
تاکنون  بسيار،  های  نارسايی  وجود  و  انسجام 
نتوانسته در اين راستا توازن و تعديل شايسته ای 
ايجاد نمايد، به نحوی که از يک سو، در پاره ای از 
موارد، مقرراتی وضع گرديده که مستقيمًا و بعضًا 
تََبع  به  و  ابهامات موجود  و  ها  لحاظ کاستی  به 
بطور  ناميمون،  و  نادرست  های  رويه  ايجاد  آن 
غير مستقيم نه تنها خود به عنوان عوامل زمينه 
ساز طالق محل تأّمل و بحث هستند، بلکه وقوع 
و  دليل  گونه  هيچ  بدون  و  سادگی  به  را  طالق 
ديگر،  سوی  از  و  سازند  می  محّقق  ای  بهانه 
برخی مقررات و رويه های دست و پاگيِر صرفًا 
تشريفاتی نيز موجب شده که صنعتی موسوم به 
صنعت طالق پيرامون دادگاه های خانواده شکل 
به  رسيدگی  سرعت  موارد  اين  از  يکی  گيرد. 
طالق های توافقی است که باالتر از طالق های 
کافی  فرصت  محاکم  چراکه  است،  غيرتوافقی 
زوجين  سازش  و  صلح  منظور  به  مذاکره  برای 
را ندارند به ويژه آن که دو طرف نيز عزم جدی 
به  رسيدگی  روند  اين  و  دارند  جدايی  برای 
دادخواست طالق  های توافقی، محرک مشوقی 
است برای گرايش زوجين بر توافق بر طالق. لذا 
ضرورت دارد، تدابير الزم در اين باره در قوانين 

خانواده پيش بينی گردد.
از خانواده  قانون حمايت  هرچند که ماده 27 
در جهت همين موضوع مورد توجه قرار گرفته 
و  کارها  سازو  از  و  نيست  کافی  اين  اما  است، 
گيری  بهره  بايست  می  شرايط  و  ساير خدمات 
و  راهنمايی  با  خانوادگی  های  بحران  تا  شود 

مشاوره الزم حل و فصل گردد.

مصطفی مالیی- “شهناز آدينانی” دبير شبکه فعاالن 
ازدواج  کرد:  عنوان  با  آوا  گو  گفت  در  استان  ازدواج 
شاخص خوشبختی جامعه است و نياز به ازدواج همچون 
در  اينکه  به  اشاره  با  وی  است.  غذا  هوا  و  آب  به  نياز 
آيات قرآن کريم و روايت های ائمه درباره ازدواج بسيار 
محبوب  ازدواج  رويداد  افزود:  است،  شده  گفته  سخن 
ازدواج  فعالين  دبيرشبکه  است.  خداوند  نزد  کارها  ترين 
جايگاه  اخير  قرن  نيم  در  متاسفانه  داد:  ادامه  استان 
خانواده دستخوش آسيب و ضعف های جدی شده و اين 
آسيب ها رو به افزايش است. وی با بيان اينکه مسائل 
پرنوگرافی )اختالالت جنسی( خانواده های را درگير کرده 
اجتماعی  و  فرهنگی  جنسی،  مسائل  طرفی هجمه  از  و 
دشمن بسيار قوی است که برای مديريت اين موضوع به 
مرکزی امن، قابل اعتماد و مورد وثوقی نياز داريم. وی 
با تاکيد براينکه در جلسات سوم و چهارم مشاوره بخش 
موضوع  اين  به  که  خانوادگی  اختالالت  از  چشمگيری 
مربوط می شود نمود پيدا می کند، خاطرنشان کرد: اگر 
افراد با نياز ها و روند تمايالت جنسی آگاه باشند برخورد ها 
اصالح می شود اما در برخی از پرونده ها نبود تفاهم به 

عنوان موضوع اصلی اختالف مطرح می شود.  

سرچشمه همه آسیب های اجتماعی 
غفلت از نهادخانواده

های  آسيب  همه  سرچشمه  براينکه  تاکيد  با  آدينانی 
است  خانواده  نهاد  تشکيل  و  ازدواج  از  غفلت  اجتماعی 
به  و  است  بخشی  فرا  ازدواج  موضوع  کرد:  خاطرنشان 
های  دستگاه  همه  آن  راس  در  و  مردم  همه  نوعی 
دبيرشبکه  باشند.  هماهنگ  باره  اين  در  بايد  اجرايی 
بنياد  مثال  عنوان  به  داد:  ادامه  استان  ازدواج  فعالين 
مسکن، راه و شهر و سازی متولی خاص ايجاد مسکن 
برای جوانان هستند. وی افزود: با همکاری اداره ورزش 
ايم.  کرده  آغاز  را  ازدواج  مشاوره  های  طرح  جوانان  و 
آدينانی با بيان اين که همه دستگاه های اجرايی بودجه 
خاطرنشان  شود،  نمی  توجه  آن  به  اما  دارند  فرهنگی 
کرد: همه جرائم خاستگاه فرهنگی دارند و بخش عمده 
گيرد پس هر  در خانواده شکل می  فرهنگ يک جامعه 
کاری که پيشينه اعتقادی را محکم کند کار فرهنگی است. 

خانواده ها، زمینه ازدواج فرزندان را 
دیر فراهم می کنند

ديدگاه  کرد:  بيان  استان  ازدواج  فعاالن  دبيرشبکه 
چون  دارد  اصالح  به  نياز  ازدواج  زمينه  در  ها  خانواده 
فرزندان  ازدواج  زمينه  دير  خيلی  ها  خانواده  از  بعضی 
ادامه  و  شغلی  ثبات  نبود  ازدواج،  مسائل   دليل  به  را 
تحصيل فراهم می کنند و همين موضوع به بی عفتی 
فرزندان  کرد:  کند. وی خاطرنشان  فرزندان کمک می 
برای تامين نياز های عاطفی و روحی روانی جنسی خود 

به راه های انحرافی و ناسالم روی می آورند که همين 
به  خانواده  در  را  هيجانی  و  عاطفی  فقر  باعث  موضوع 
وجود می آورد. آدينانی گفت: خانواده ها بيشتر در تامين 
نياز های مادی به فرزندان خود کمک می کند و توجه 

چندانی به ساير نياز های ندارند ! 

شبکه فعالین ازدواج استان برترین در کشور

بودم  آن  شاهد  بارها  معلمی  تجربه   30 با  افزود:  وی 
بگيرد  کمتری  نمره  درسی  از  آموزی  دانش  اگر  که 
های  اگر کالس  اما  گيرند  می  معلم خصوصی  برايش 
مهارت های زندگی يا دانش افزايی برگزار شود، والدين 
از  آدينانی  ندارند.  شرکت  برای  ای  دغدغه  فرزندان  و 
طالق به عنوان منفور ترين حالل ياد کرد و يادآورشد: 
برخی سيمنار ها و همايش ها خروجی خاصی نداشته و 
فقط به رفع تکليف و صورت جلسه اکتفا می شود. وی از 
روند 8 مرحله ای ساختار علمی در شبکه فعالين ازدواج 
عنايت  با  خوشبختانه  افزود:  و  کرد  اشاره  شده  طراحی 
راه  را  کانون  اين  بازنشستگی  توانستيم سرمايه  خداوند 

اندازی کنيم، ادامه داد: تاکنون 3 هزار و 300 ازدواج با 
فعالين  باشيم. دبيرشبکه  آمارطالق  داشته  که کمترين 
ازدواج استان با اشاره به جشنواره ملی ازدواج بيان کرد: 
با کارهايی که در اين کانون انجام شد ما به عنوان مقام 
اول اين جشنواره و الگوی ملی در حوزه ازدواج معرفی 
شديم. آدينانی با تاکيد براينکه اين کانون سود اقتصادی 
ندارد اما بازخورد فرهنگی و اجتماعی خوبی دارد عنوان 
کرد: با توجه به همه مکاتباتی که با دستگاه های اجرايی 
استان داشتيم که از اين ظرفيت کانون برای پيشگيری و 
درمان آسيب های اجتماعی استفاده کنند اما با کمترين 

مساعدت ها روبه رو هستيم.

150واحد صنفی آماده ارائه ازدواج آسان

آدينانی افزود: اين کانون متشکل از0 15 واحد صنفی اقالم 
ازدواج است که جوانان می توانند از کوچک ترين آن تا 
بزرگ ترين اقالم زندگی خود را با کمترين قيمت تهيه کنند 
و هزينه های ازدواج را به نصف برسانيم. وی  ادامه داد: اين 
کانون در شهرستان های سربيشه، خوسف و قائن شعبه دارد.

آسیب های اجتماعی هم مانند تب کنگو 
قابل پیشگیری است

آدينانی اعتياد به مواد مخدر را به بيماری تب کنگو تشبيه 
کرد و يادآورشد: تمام استان های همجوار ما از اين بيماری 
رنج می برند، اما خراسان جنوبی با کارهای پيشگيرانه و به 
ويژه آموزش مردم توانست از ورود اين بيماری جلوگيری 
کند و موفق هم شد پس چرا مبارزه با اعتياد را غول کرديم؟

ماهواره به جای گیرنده دیجیتال 
در برخی از شهرها

اعتياد  از  پيشگيری  های  آموزش  ما  اينکه  بيان  با  وی 
برخی  چرا  کرد:  خاطرنشان  برديم،  مرزی  مناطق  به  را 
آسيب  در  است؟  باال  طالق  آمار  استان  شهرهای  از 
شناسی از يکی از شهرستان ها انجام شد وضع پوشش با 
فرهنگشان بسيار باهم ناهمخوان بود و وقتی موضوع را 
جستجو کرديم متوجه شديم که گيرنده ديجيتال در آنجا 
نمی گيرد و همه ماهواره دارند. دبيرشبکه فعالين ازدواج 

استان گفت: در برخی از شهرستان ها جرائم آسيب های 
انجام  استان  مرکز  در  که  افتد  می  اتفاق  اجتماعی 
نمی شود و آموزش يکی از نياز های ضروری مردم است.

80 درصد جوانان 
در ابتدای زندگیشان مقروض هستند 

جامعه  نياز  مستمر  های  آموزش  اينکه  بر  تاکيد  با  وی 
اختالفات  توان  آموزش می  با  بيان کرد:  است،  امروزی 
خانوادگی را همان اول ريشه کن کرد. دبيرشبکه فعالين 
ازدواج بيان کرد: مشاوره های مکرر، آموزش های قبل و 
دوسال بعد از ازدواج، دادن تسهيالت به جوانان می توان 
از بيشتر آمار های طالق جلوگيری کرد. وی با بيان اينکه 
از همه بانک ها در خواست تسهيالت کم بهره کرديم اما 
انجام شده  افزود: طبق پژوهش های  همکاری نکردند، 
در استان 80 درصد جوانان در ابتدای زندگيشان مقروض 
هستند و بايد قسط پرداخت کنند. آدينانی به خيران، طال 
فروشان و کسبه ای که گردش حساب ماليشان زياد است 
پيشنهاد کرد: برای شرکت در کار فرهنگی و خيرخواهانه 
از گردش  تا جوانان  دهند  اجازه  کانون  اين  با مشارکت 
حساب بانکيشان طبق ضوابط تسهيالت کم بهره بگيرند.

آتش زیر خاکستر

وی آسيب های قبل از ازدواج را بحرانی دانست و تاکيد کرد: 
برای مشکالتی اعم ازتغيير معيارهای انتخاب همسر، روابط 
آزاد و پنهانی، گسترش فرهنگ مصرف و تجمل گرايی، 
ترويج فرهنگ بيگانه از طريق فضای مجازی، فقر هيجانی 
و عاطفی خانواده های اساس زندگی ها را متحول و دگرگون 
کرده است، لذا عزم عمومی برای رفع اين مشکالت نياز 
است. آدينانی خاطرنشان کرد: مسئله ازدواج فرابخشی است 
نه صنفی و همه بايد احساس تکليف کنيم چون وارد مرحله 
ناموسی شده ايم و اگر دير بجنبيم وضعيت هشدار ما به 
بحران تبديل خواهد شد. دبيرشبکه فعالين ازدواج استان با 
بيان اينکه ما با چندين مشاور و متخصص در اين زمينه طرحی 
را به عنوان کلينيک سالمت خانواده تدوين کرديم، افزود: 
شبکه های اجتماعی چيزی برای پنهان کردن نمی گذارند. وی 
آمارندادن آسيب های اجتماعی و پيشيگری نکردن از انحرافات 

جنسی قبل از ازدواج را نوعی آتش زيرخاکستر دانست.

اشتباه بزرگ : صورت مسئله را پاک نکنید !

آدينانی با تاکيد براينکه با پاک کردن صورت مسئله مشکل  
اختالالت  يادآورشد:  آورد،  خواهد  در  سر  ديگر  جايی  از 
اصلی  از  يکی  ازدواج  قبل  جنسی  ارتباطات  يا  جنسی 
ترين آسيب های طالق است و طالق اوليت آسيب های 
اجتماعی است. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در استان با 
تغيير مديران دستگاه های اجرايی برنامه های قبلی فراموش 

و حذف می شود و برنامه های ديگری از نوع شروع می کنند.

در کالبد شکافی طالق عنوان شد:  

درد های پنهان، آتش زیرخاکستر
کلینیک سالمت خانواده نیاز استان 

کاریکاتور روستای اصفهک شهرستان طبس-   ابوالفضل هوشمندیقاب عکسکودکان کار و هوای سرد این روزها - کیوان وارثی 

داده نما: آوای خراسان جنوبی

دالیل علمی اهمیت خوابیدن به سمت چپ 

خوابیدن به سمت راست خوابیدن به سمت چپ

مری
معده
اسید معده

اسید معده

1. تقويت سيستم لنفاوی 
2. بهبود هضم غذا وکاهش سوزش های معده 

3. کمک به قلب.

Ava.news14@gmail.com -عکس از : مالیی

  مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن تا تاریخ 96/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 09157639200

تاالر پذیرایــی درویش 

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

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

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

    مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
)یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(

واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی در حال حاضر
 با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از کار افتاده 

بی سرپرست و ... 160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواه
 اعم از کاالهای نو و بال استفاده مازادفطریه - کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک

 کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.

از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و 
دانشگاه  فعاالن بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی

 و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.

 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(   32313472 - 09151631855 طاهری
 شماره حساب  کمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     

شماره کارت مرکز خیریه جواداالئمه 6037991899549160

  

           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
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این عادت ها را همین حاال کنار بگذارید
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آیه روز  

بندگان رحمان )خاص خداوند(،كسانى هستند كه با آرامش و بى  تكّبر بر زمين راه مى  روند؛ و هنگامى كه 
جاهالن آنها را مخاطب سازند  به آنها سالم مى  گویند  فرقان آیه ۶۳

حدیث روز  

خشم  هم  به  و  بفشارید  را  یكدیگر  دست  و  باشيد  داشته  دوست  را  یكدیگر  تا  روید  یكدیگر  دیدن   به 
نگيرید.امام رضا )ع(

با عشق اگرچه سوی هم آمده ایم
بغضیم که در گلـوی هم آمده ایم
ما چون دو قطار روی یک ریل ولی
افسوس که روبروی هم آمده ایم !

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

مناسبتها

نگرش

یک لحظه مکث کن

29 دی؛ روز ملی هوای پاک

اثرات آالینده ها بر جنين شامل عوارضي مانند 
رحمي  داخل  رشد  تاخير  تولد،  زمان  پایين  وزن 
هاي  آالینده  كه  است  رحمي  داخل  مرگ  و 
منواكسيد كربن، دي اكسيد گوگرد و ذرات معلق، 

بيشترین تاثير را در این ميان دارند.
توجه مردم  به منظور جلب  دنيا  در  به طور كلي 
زیست  محيط  حفظ  به  مربوط  موضوعات  به 
اهداف  به  نيل  راستاي  در  سالم  زندگي  تامين  و 
با  مرتبط  خاصي  نمادین  روزهاي  پایدار،  توسعه 
حفظ محيط زیست تعيين مي گردد كه از جمله 
پاك،  زمين  روز  زیست،  محيط  جهاني  روز  آنها 
روز هواي پاك و غيره مي باشد.روز هواي پاك 
در دنيا تحت عناوین مختلف از جمله روز بدون 
خودرو، روز بدون دود و ... در كشورهاي مختلف 
نامگذاري شده و اقدامات خاصي در این روز جهت 
تنویر افكار عمومي صورت گرفته است.در ایران نيز 
بحران آلودگي هوا در تهران و شش شهر آلوده آن 
شامل تبریز، مشهد، اراك، اصفهان، شيراز و اهواز، 
مسئولين ستاد اجرایي كاهش آلودگي هوا را بر این 
داشت تا به منظور ایجاد حساسيت در بين اقشار 
مختلف جامعه، از سال ۱۳۷۴ روز ۲۹ دي ماه را به 

عنوان روز ملي هواي پاك اعالم نمایند.
از  ایران  در  پاك  هواي  روز  قدمت  است  گفتني 
از  است. هدف  بيشتر  ایتاليا  و  فرانسه  كشورهاي 
در  حساسيت  ایجاد  پاك  هواي  ملي  روز  اعالم 
بين اقشار مختلف جامعه بوده است و از آنجا كه 
كليد اصلي كاهش آلودگي هوا، مشاركت مردمي و 

افزایش هماهنگي بين بخشي است.

حکایت شاعر پررو

شاعری در ستایش خواجه ای بخيل قصيده ای 
دریافت  پاداشى  هيچ  اما  خواند  برایش  و  گفت 
نكرد. یک هفته صبر كرد و باز هم خبری نشد. 
به  را  خود  تقاضای  آن  در  كه  سرود  ای  قطعه 
صراحت گفته بود اما خواجه توجهى نكرد. پس از 
چند روز خواجه را در شعری دیگر نكوهش كرد؛ 
اما باز هم اعتنایى نكرد. شاعر رفت و بر درخانه 

خواجه نشست.
خواجه بيرون آمد و او را دید كه با آرامش خاطر 
نشسته است، گفت: ای بى حيا! ستایش كردی، 
هيچ  كردی،  نكوهش  سپس  و  كردی  تقاضا 
اینجا در  اميدی  چه  به  دیگر  نداشت  ای   فایده 

اینكه  اميد  به  گفت:  شاعر  ای؟  نشسته 
بگویم!  برایت  هم  ای  مرثيه  و  بميری 
بخشيد. او  به  نيكو  پاداشى  و  خندید   خواجه 

پس  تالش،  ریزی،  برنامه  به  مالى  موفقيت 
تمامى  اما  دارد.  نياز  گذاری  سرمایه  و  انداز 
این اقدامات، بدون توجه ویژه به هزینه ها و 
كوشش برای كاستن از آنها بى فایده است. اگر 
عادات هزینه ای نادرست خود را ترك نكنيد 
و همچنان اصرار داشته باشيد كه با كمترین 
بهانه منابع مالى را هدر دهيد، مطمئنا در نهایت 

موفقيت چندانى به دست نخواهيدآورد.
عادات زیر از جمله مهم ترین مواردی است 
كه موجب از دست رفتن پول شما مى شود. 
بسياری از این عادت ها به صورت پنهان عمل 
مى كنند و منابع مالى شما را بى آنكه متوجه 
باشيد به هدر مى دهند. ماه های ابتدایى سال 
جدید بهترین زمان برای توقف این اقدامات 

نامناسب است. پس دست به كار شوید!
 اعتیاد به گوشی هوشمند 

كاربرد وسيع گوشى های هوشمند در جهان 
به  افراد  بيشتر  هرچه  شدن  وابسته  و  امروز 
كه  شود  مى  باعث  ها  اپليكيشن  و  امكانات 
زندگى معاصر را نتوان بدون ابزارهای هوشمند 

تجسم كرد. اما برخالف انتظار، استفاده از این 
وسائل چندان بدون هزینه هم نيستند. درست 
است كه گوشى های هوشمند با ارائه امكانات 
متنوع سبب كاهش بسياری از هزینه ها مى 
شوند، اما در عين حال استفاده نامناسب از آنها 
و اعتياد به كاربرد دائمى این ابزارها مى تواند 
سبب هزینه های بسياری شود كه خرید مداوم 

اینترنت بدون نياز واقعى از جمله آنها است.
 بی توجهی به وام ها و بدهی ها 

خوش حسابى یكى از رموز موفقيت مالى است. 
زمانى كه شما نسبت به حساب های بانكى، وام 
ها و بدهى های خود بى تفاوت باشيد، جرائم 
و هزینه های مرتبط با دیركرد آرام آرام منابع 
شما را تحليل خواهندبرد. توجه داشته باشيد كه 
خوش حسابى مى تواند مانع هدر رفتن پول 
شما شود و با جلب اعتماد طرف مقابل، امكان 

برخورداری از منابع تازه را نيز فراهم سازد.
 عادات نامناسب تغذیه 

همه ما از اهميت تغذیه مناسب برای دستيابى 
به انرژی كافى و سالمتى آگاه هستيم. اما آنچه 

نسبت به آن كمتر توجه مى كنيم این است كه 
عادات غذایى نامطلوب به منابع ما نيز فشار مى 
آورند. به طور مثال، اگر خانواده ای چهارنفره 
در  مرتبا  باشند،  داشت  غذا  خرید  به  عادت 
وعده های غذایى خود از نوشيدنى هایى مانند 
نوشابه استفاده كنند، رستوران ها محل اصلى 
رفت و آمدشان باشد، آنگاه در انتهای هر ماه 
بخش عمده ای از درآمد خود را صرف تغذیه 
خواهندكرد. در حالى كه با خرید محصوالت 
تازه و پخت غذا در منزل، امكان صرفه جویى 

به ميزان زیادی فراهم خواهدآمد.
این مساله تردید دارید، هزینه  به  اگر نسبت 
ماه  یک  طول  در  را  غذایى  نامطلوب  های 
نسبت  آنها،  حذف  با  آنگاه  و  كنيد  فهرست 
البته  شوید.  آگاه  رویه  اصالح  این  اهمت  به 
سالمتى شما نيز با چنين تصميمى به صورت 

بارونكردنى ارتقا پيدا خواهدكرد.
خرید اقساطی خودرو 

فراهم مى  را  امكاناتى  ليزینگ  شركت های 
ميزان  پرداخت  با  بتوانند  خریداران  تا  سازند 

محدودی پول، صاحب خودروی مورد نياز خود 
زیادی وسوسه  تا حدود  این گزینه ها  شوند. 
كننده است، چرا كه افراد مى توانند با تكيه بر 
مقدار قابل پرداخت پول، اقدام به خرید خودرو 
نمایند. در عين حال، خریداران گاه از هزینه 
های فوق العاده زیاد ناشى از خرید خودرو به 
صورت اقساطى غفلت مى كنند. شركت های 
ارائه دهنده خدمات ليزینگ برای تامين هزینه 
ها و منفعت بيشتر، درصد قابل توجهى سود به 
هزینه خرید خودرو اضافه مى كنند؛ به طوری 
كه خریداران در برخى موارد خودروی مورد نظر 

را بيش از 50 درصد گران تر مى خرند.
از این رو، اگر خودروی مناسبى دارید و صرفا 
انگيزه های مشابه قصد خرید  یا  تنوع  برای 
كار  این  از  است  بهتر  دارید،  خودرو  قسطى 
صرفنظر كنيد. شما مى توانيد در طول یک 
پس  را  پول  از  مشخصى  ميزان  سال،  دو  تا 
انداز نموده و آنگاه خودروی مطلوب تان را به 
صورت نقدی خرید كنيد.  در مجموع خریدی 

مطلوب تر را نيز تجربه خواهيدكرد.

 پرداخت پول برای ورزش 
ورزش كردن در باشگاه ها و سالن های مجهز 
بدون شک گزینه ای مطلوب است. اما باید دید 
ميزان این مطلوبيت در مقایسه با پول پرداخت 
ساالنه  افراد  بسياری  است.  ميزان  چه  شده 
چند ميليون تومان صرف ثبت نام در باشگاه 
بدنسازی و یادیگر مراكز ورزشى مى كنند، در 
حالى كه مى توانند با صرف نظر كردن از هزینه 
بيهود با ساده ترین امكانات نتایج مشابهى به 
به  نيازی  دویدن  مثال،  طور  به  آورند.  دست 
خرید تردميل یا استفاده از امكانات باشگاهى 
هيچ  به  نيز  نيرومند  عضالتى  ندارد.ساخت 
عنوان به مبلغ پرداخت شده برای ثبت نام در 
مراكز بدنسازی وابسته نيست. بسياری از چهره 
امكانات  ترین  از ساده  های مشهور ورزشى، 
نتيجه  در  اند؛  كرده  استفاده  موفقيت  برای 
شما نيز مى توانيد با استفاده از امكانات موجود 
در پارك ها یا خرید چند ابزار ساده ورزشى، 
بهترین سطح سالمت و آمادگى جسمانى را 

به دست آورید.

عارفانه روز

به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری  به دنبال 
ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست به دنبال کسی 
باش که به لبانت لبخند بنشاند  چون فقط یک 

لبخند می تواند شب سیاه را نورانی کند

هر بار که در برابر ترس مي ایستید،
 قدرت، شهامت و اعتماد به نفس پیدا 

مي کنید. باید کاري را انجام دهید
 که فكر مي کنید نمي توان انجام داد.

خود را در حالت تسلط بر حوادث ببینید، بشنوید، 
تا اینكه احساسی از اعتماد بصورت شرطی در 

شما بوجود آید و یقین کنید که با اعتماد
 به نفس می توانید با هر اتفاقی مقابله کنید. 

هنگامی که منتظرید دیگران هیجان را به زندگی 
شما بازگردانند ، برای تولید عشق و شور و نشاط 
به آنان وابسته می شوید و تماس خود را با منبع 

عشق درون خود از دست می دهید

529734816
481652739
673918542
318426975
296573481
745189623
937245168
162897354
854361297

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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پیمانکاری آذر نوید      
اجرای گرانولیت نما

دارای نمونه کاری فراوان در 
خراسان جنوبی   09159026404

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت

 90 متر مفید ، دو خواب ، تراس 
 انباري ، پارکینگ ، واقع در غفاری
با پرداخت ۳0 میلیون تومان  

091556124۳1 - 09155614208

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

تجربه کنید.   09158668002

میوه فروشی با موقعیت بسیار عالی 
به دلیل مهاجرت به فروش می رسد.

09155612841

 سـاندویـچ فــدک
بین عدل 16و 18   تلفن : ۳22040۳6

اولین و تنها ساندویچی 
کامال شبانه روزی

 در بیرجند

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915۳6۳7507- حسینی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...
 با قیمت مناسب

  091566۳۳2۳0- برگی

نقـاشی ساختمـان
  09۳988۳4۳65 - خسروی

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

به یک تایپیست برای همکاری 
در شرکت محدوده خیابان معلم 

نیازمندیم. ۳24۳2811

سمساری مرتضی  تمامی لوازم منزل 
و اداری شما را عادالنه خریداریم.   
091596۳2924 - امیرآبادی زاده

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

از یک خانم مسلط به فتوشاپ 
و طراحی عکس برای کار در آتلیه 
عکاسی دعوت به همکاری می شود.

۳24214۳2
0915۳618259

آگهی همکاری 
به یک نفر آَشپز برای همکاری 

در فست فود نیازمندیم.  
09151104997

 لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نمبه روش ایزونانو، شبانه روزی

۳24۳5686-09۳652۳7014 0915706۳220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

آتلیه زاویه
بیرجند، بلوار آوینی ، خیابان نارنج ، حد فاصل نارنج7 و 9 ، جنب شیرینی فروشی   

تلفن:0915۳616756-056۳2۳49۳99

  نوزاد ، کودک ، اسپرت و عروس 
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بانوان بدمینتون باز به اردو دعوت شدند

در  حضور  برای  پوش  ملی  بانوی   9 از  بدمینتون  فدراسیون 
اردوی آماده سازی دعوت کرد.این اردوی آماده سازی به منظور 
حضور قدرتمند بدمینتون بازان ایران در بیست و ششمین دوره 

مسابقه های بین المللی بدمینتون دهه فجر برگزار می شود.

لیگ قهرمانان آسیا 2017 ازهفته آینده آغاز می شود

دیدارهای مرحله مقدماتی و پلی آف لیگ قهرمانان باشگاههای 
فوتبال آسیا 2017 از سه شنبه آینده آغاز می شود و در مرحله 
پلی آف استقالل تهران روز 19 بهمن در ورزشگاه آزادی میزبان 
السد قطر است.کنفدراسیون فوتبال آسیا، اولین دور مقدماتی 
لیگ قهرمانان آسیا از سه شنبه آینده ) 5 بهمن( آغاز می شود.

15 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی دعوت شدند

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 15 بازیکن را به اردوی 
آماده ساری دعوت کرد. با توجه به در پیش بودن رقابت های 
باهاما  جهانی  جام  )انتخابی  آسیا  ساحلی  فوتبال  قهرمانی 
2017( پنجمین اردوی تیم ملی از یکم تا پنجم بهمن ماه به 

میزبانی باشگاه پارس جنوبی در بوشهر برگزار می شود.

دیدار ایران و پاکستان در تنیس دویس کاپ
 را داور فرانسوی قضاوت می کند

فرانسه  از  آپاستولوی«  »استفان  تنیس  المللی  بین  فدراسیون 
های  رقابت  در  پاکستان  و  ایران  دیدار  سرداور  عنوان  به  را 
انتخاب  به »دویس کاپ«  اقیانوسیه موسوم  و  گروه دوم آسیا 
کرد. فدراسیون تنیس، رقابت های گروه دو آسیا و اقیانوسیه 
)دیویس کاپ( از 15 تا 17 بهمن سال جاری به میزبانی اسالم 
نشان  دارای  آپاستولوی  شود.استفان  می  برگزار  پاکستان  آباد 

طال سرداوری فدراسیون بین المللی است.

دعوت برترین بانوان تنیس روی میز 
به مسابقات انتخابی تیم ملی

بانوان،  بزرگساالن  ملی  تیم  مدیریتی  و  کادرفنی  سوی  از 
ملی  تیم  انتخابی  های  رقابت  در  شرکت  برای  ورزشکار   18
فراخوانده شدند.فدراسیون تنیس روی میز، با پیشنهاد فاطمه 
محمدرضا  موافقت  و  بانوان  ملی  های  تیم  سرمربی  کیوانی 
 18  ، شرایط  اعالم  بر  عالوه  ملی،  های  تیم  مدیر  میرالماسی 
دعوت  ملی  تیم  انتخابی  ای  مرحله  دو  مسابقات  به  ورزشکار 
نفر  رقابت ها شامل 16  این  به  شدند.ورزشکاران دعوت شده 
دو  و  پایه  امتیازات  تخصیص  با  ملی  رنکینگ  آخرین  برتر 

ورزشکار به تشخیص کادر فنی هستند.

خواص توت فرنگی برای سالمتی

فیبر،فوالت،  از  خوبی  منبع  فرنگی  توت 
باشد  می  ها  اکسیدان  آنتی  و  پتاسیم 
که این مواد مغذی باعث می شوند توت 
شیرین،  جایگزین  یک  بعنوان  فرنگی 
باعث افزایش سالمت قلب، کاهش خطر 
ارتقاء  کل  در  و  سرطان  انواع  به  ابتال 
کلسیم،  امالح  شود.دارای  بدن  سالمتی 

آهن و فسفر می باشد. از مواد موثر مهم 
آن می توان  موسیالژ، قندهای مختلف، 
اسیدهای  خصوص  به  و  ها  سالیسیالت 
سرشار  فرنگی  توت  برد.  نام  را  میوه 
و  است  اشباع  چربی  فاقد  و  ویتامین  از 
 8 معادل  فرنگی  دارد.توت  کمی  کالری 

عدد است که 50 کالری انرژی دارد.

تمام زنان اسید فولیک مصرف کنند

هستند  بارداری  سن  در  که  زنانی  تمام 
حتی اگر قصد بارداری در آینده نزدیک 
مکمل  از  روزانه  طور  به  باید  ندارند 
فولیک اسید مصرف کنند.در این بررسی 
میزان  زنان  بیشتر  است  شده  تاکید 
رژیم  از  را  شده  توصیه  فوالت  روزانه 
غذایی شان دریافت نمی کنند و به همین 

دلیل الزم است که مکمل اسید فولیک 
از  می تواند  فوالت  مصرف  شود.  مصرف 
بروز متداول ترین نارسایی های مادرزادی 
رشد  بر  که  عصبی  لوله  نقص  همچون 
تاثیر  فقرات  ستون  و  جمجمه  مغز، 
مرگ  حتی  و  معلولیت  به  و  گذاشته 

منجر می شود جلوگیری کند.

خواص اعجاب انگیز تخم شنبلیله

تقویتی،  اثر  خواص  دارای  شنبلیله 
ضدتب،  و  آور  خلط  اشتهاآور،  ملین، 
قندخون  کاهنده  و  شیر  جریان  محرک 
مقادیر  حاوی  گیاه  این  همچنین  است. 
زیادی آهن، فسفر و ویتامین دی است. 
است  تلخ  گوارشی  داروی  یک  شنبلیله 
به  و  قند  بیماری  در  را  آن  توان  می  و 

پوستی  التهابات  در  موضعی  صورت 
مصرف کرد.رییس انجمن صنایع غذایی 
برای  مفید  دارویی  گیاهان  درباره  ایران 
شنبلیله،  مانند  گیاهانی  گفت:از  دیابت 
زیره  میخک،  سیر،  چوبه،  زرد  زنجبیل، 
سیاه، دارچین و بابونه نیز در پیشگیری 

و درمان دیابت استفاده می شود.

نشانه های معده سالم چیست؟

که  است  این  معده  نشانه های سالمت  از 
قراقر  و  نفخ  سنگینی,  احساس  معده  در 
دهان  طعم  و  نکند  پیدا  بروز  معده  در 
هم طبیعی باشد، شخص احساس ترشی 
احساس  خاص,  مزه های  و  شیرینی  یا 
سکسکه، لرزش و کشیدگی در شکم نیز 
نداشته باشد. از دیگر از نشانه های صحت 

معده میزان ماندگاری و بقای غذا در معده 
در حد اعتدال و خارج شدن غذا از معده 
در وقت معین، نه زودتر و نه دیرتر است 
خواب باید در حد اعتدال، نه زیاد و نه کم 
باشد همچنین شخص باید بتواند سبک از 
خواب برخیزد و پس از بیدار شدن، نفخی 
در چشمان و سنگینی در سر نداشته باشد.

 ظرف 6ماه بعد از رویش اولین دندان کودک، جهت 
معاینه نوزاد خود را نزد دندانپزشک ببرید. دندان های 
خواب  از  قبل  آنها، شب ها  رویش  زمان  را  نوزادتان 
با استفاده از یک پارچه یا گاز استریل، تمیز کنید. 
دندان های کودکان را  یک یا دو بار در روز مسواک 
کنید.اجازه ندهید کودک با بطری یا شیشه محتوی 

در  برود.  خواب  به  دهانش  در  آب  از  غیر  چیزی 
مکررا شیر  در شب  کرده  عادت  کودک  که  صورتی 
بخورد، سعی کنید به تدریج تعداد دفعات شیرخوردن 
به کودک  هربار شیردهی  از  بعد  و  دهید  کاهش  را 
دندان های  روی  از  شیر  اضافات  تا  بخورانید  آب 
خوردن  سنین  به  فرزندتان  اگر  شود.  پاک  کودک 

طول  در  کودک  ندهید  اجازه  رسیده،  میان وعده ها 
ازقبیل:  پوسیدگی زا،  میان وعده های  مکررا  روز، 
و  چیپس  پفک،  بیسکویت،  کیک،  شیرینی،  انواع 
جای  به  کنید  تشویق  را  کودک  کند.  مصرف  غیره 
خوراکی های پوسیدگی زا، از ترکیبات غیر پوسیدگی زا 

مثل پنیر، ماست، میوه، و مغزها استفاده کند.

 چطور  درد دندان کودکان را کاهش دهیم؟

سارقان احشام در زیرکوه دستگیر شدند

کشف  با  احشام  سارقان  دستگیري  از  زیرکوه  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
در  بخشی  جواد  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان  این  در  سرقت  فقره  چهار 
تشریح این خبر گفت:با وقوع چند فقره سرقت احشام در شهرستان زیرکوه، 
تحقیقات جهت شناسایي و دستگیري سارق یا سارقان به صورت ویژه در 
دستور کار مأموران  انتظامي این شهرستان قرارگرفت.سرهنگ جواد بخشی 
افزود:با انجام تحقیقات میداني و گشت زني در سطح حوزه استحفاظي،یکی 
از سارقان شناسایي و در عملیات ضربتي پلیس دستگیر شد.سرهنگ بخشي 
تصریح کرد:سارق در اظهارات خود به سرقت احشام  با همدستی یک نفر 
دیگر اعتراف کرد ، که پس از شناسایی مخفیگاه وی نیز دستگیر و جهت 

تحقیقات و تشکیل پرونده به کالنتري منتقل شد.

کالهبرداری با تراکنش های جعلی بانکی

رئیس پلیس فتا البرز از کشف پرونده کالهبرداری میلیونی خبر داد و گفت: متهم با 
تراکنش های جعلی بانکی اقدام به خرید از فروشگاه ها می کرد. پلیس فتا افزود: در پی 
شکایت متصدی فروشگاه خدمات کامپیوتری در البرز مبنی بر اینکه فردی با مراجعه 
به فروشگاه وی با انجام برخی از شگردهای مجرمانه از جمله ارائه تراکنش  های جعلی 
بانکی و مهندسی اجتماعی اقدام به  خرید کاال و کالهبرداری 10 میلیون ریالی کرده 
است که مراتب با دستور قضایی به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار 
گرفت. وی افزود: با استفاده از برخی اقدامات تخصصی پلیسی کارشناسان این پلیس 
فردی مذکر را به هویت »م . م « شناسایی شد که متهم در حال تردد در استان های 
تهران ، البرز، سمنان ، گیالن و مازندران است.متهم اقدام به کالهبرداری 27 میلیون 

ریالی از یک فروشگاه دیگر نیز کرده است که این مورد بر حساسیت پرونده افزود.

راه های سفید کردن دندان در منزل

یکی از شناخته شده ترین راه های سفید 
اکسیژنه  آب  از  استفاده  دندان ها  کردن 
یک  داروخانه  از  است.  شیرین  جوش  و 
خریداری  درصد   3 اکسیژنه  آب  بطری 
اکسیژنه  آب  قطره  چند  سپس  کنید. 
یک  تا  کنید  اضافه  شیرین  به جوش  را 
ترکیب خمیری حاصل شود. این ترکیب 

صورت  به  و  بگذارید  مسواکتان  روی  را 
عادی مسواک بزنید. خواص شگفت انگیز 
است. مفید  دندان ها  سفیدی  برای  موز 

و  پتاسیم، منیزیم  از  پوست موز سرشار 
دندان ها  سفیدی  باعث  که  است  منگنز 
می شود. پوست داخلی موز را برای 2 تا 

3 دقیقه روی دندان هایتان بمالید.

کشف 29 کیلو مرفین در  نهبندان

و  مرفین  29کیلوگرم  کشف  از  نهبندان  انتظامي  فرمانده 
غالمرضا  سرهنگ  داد.  خبر  مرگ  سوداگر  یک  دستگیري 
و  مشکوک  کامیون  یک  به  انتظامي  گفت:مأموران  شاهوردی 
در  افزود:مأموران  کردند.وي  هدایت  بازرسي  الین  به  را  خودرو 
از خودرو مقدار 29کیلوگرم مرفین که به طرز ماهرانه  بازرسي 
رابطه  این  داشت:در  بیان  بود کشف کردند.وی  اي جاساز شده 
قضائي  مراجع  به  قانوني  مراحل  سیر  جهت  و  دستگیر  متهم 
با  کرد:مبارزه  تصریح  نهبندان  انتظامي  شد.فرمانده  معرفي 
قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ در اولویت کاري نیروي 

انتظامي است و اجازه جوالن به آنها داده نخواهد شد.

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   



7
شهرستان فردوس به زودی میزبان شهید گمنام می شود 

تسنیم- امام جمعه فردوس با بیان اینکه در آینده نزدیک شاهد تشییع شهید گمنام در فردوس خواهیم بود گفت: یادواره شهید احمد عدالتجو به همت 
مدرسه دخترانه راهنمایی شهید عدالتجو برگزار شد.   در این مراسم یکی از رزمندگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس به بیان خاطراتی از دوران جنگ 

پرداخت و همچنین برنامه های متنوعی دیگری نیز در این مراسم معنوی اجراء شد.   
چهارشنبه* 29 دی 1395 * شماره 3700

7
دفتر تئاتر مردمی مسجد
 در استان افتتاح می شود

ن  و معا - مهر
هنری  حوزه  فرهنگی 
از  جنوبی  خراسان 
تئاتر  دفتر  افتتاح 
های  بچه  مردمی 
خبر  بیرجند  در  مسجد 
تئاتر  دفتر  کرد:  اظهار  پور  درانی  اکبر  علی  داد. 
مردمی بچه های مسجد پنج شنبه، ۳۰ دی ماه 
می  افتتاح  بیرجند  امام حسین  در مسجد  جاری 
شود.وی افزود: تئاتر مسجد تالش می کند خال 
از  پور  کند.درانی  پر  را  ای  حرفه  و  مدرن  تئاتر 
تئاتر مردمی بچه های  اولین جشنواره  برگزاری 
انقالب  هنر  هفته  با  همزمان  استان  در  مسجد 
خبر داد.معاون فرهنگی حوزه هنری استان بیان 
کرد: این جشنواره از ۲۰ تا ۲۶ فروردین ماه سال 
آینده و همزمان با هفته هنر انقالب برگزار می 
شود.وی بیان کرد: عالقه مندان می توانند جهت 
شرکت در این جشنواره تا پنجم بهمن ماه سال 

جاری به حوزه هنری استان مراجعه کنند.

فعالیت ۲۵ هزار واحد پرورش
 دام صنعتی و سنتی دراستان

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  ایسنا-رئیس 
گفت: در حال حاضر در سطح استان ۲۵ هزار واحد 
پرورش دام صنعتی و سنتی و ۳۵ هزار بهره بردار 
در بخش دام فعالیت دارند. هاشم ولی پور مطلق 
اظهارکرد: طی ۹ ماهه امسال بالغ بر ۷۷ هزار تن 
شیر در استان تولید شده که این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته شش درصد افزایش را 

نشان می دهد.

اجرای بالغ بر 4000 کیلومتر شبکه 
تغذیه و توزیع گاز 

گروه خبر- مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره 
به اجرای 4۰۹۷ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز 
در استان ، گفت: ۶۳۶ کیلومتر از شبکه مزبور در نه 
ماه نخست امسال در استان اجرا شده است. فرشید 
به منظور  اظهار داشت:  این خبر  اعالم  با  دشتی 
توسعه شبکه گازرسانی و پوشش مناطق مختلف 
کیلومتر شبکه  استان، 4۰۹۷  روستایی  و  شهری 
تغذیه و توزیع گاز و 811 کیلومتر خطوط انتقال 
گاز در سطح  استان اجرا شده است.وی بیان کرد: 
از این میزان شبکه اجرا شده ۲۲8۰ کیلومترشبکه 
شبکه  کیلومتر   181۷ و  شهری  توزیع  و  تغذیه 

روستایی می باشد.

  ثبت ملی مهارت خراطی سنتی

با  سرایان  شهرستان  سنتی  خراطی  مهارت 
معنوی  میراث  فهرست  در  ساله   ۳۰۰ پیشینه 
کشور ثبت شد. برآبادی،مسئول حوزه پژوهش و 
مطالعات اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و 
گردشگری خراسان جنوبی افزود:خراطی به شیوه 
سنتی،خاص شهر سرایان نبوده و در اکثر شهرهای 
خراسان جنوبی با روش مشابه تولید می شده است.

وی خاطر نشان کرد: طبق بررسی های موجود 
به شکل  این رشته  است که  از ۳۰۰ سال  بیش 
وی  است.  داشته  فعالیت  سرایان  شهر  در  سنتی 
گفت: چوب های مورد استفاده نیز چوب سپیدار، 
بید، تاقوک، گردو، زردآلو و عناب بوده که چوب 
عناب و گردو به دلیل استحکام و زیبایی نقش و 
مرغوبیت، دوام بیشتری داشته و مطلوب تر است.

کاهش آمار جرایم با فعالیت های 
پیشگیرانه در نیروهای مسلح 

کل  مدیر  صالحی  رمضانعلی  االسالم  حجت 
پیشگیری از وقوع جرایم و عقو و بخشودگی سازمان 
مجمع  دوازدهمین  در  مسلح  نیروهای  قضایی 
پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح استان   اظهار 
کرد:  یکی از راه های مبارزه با جرایم اتخاذ سیاست 
 های پیشگیرانه است که بر این اساس می بایست 
فرصت ها و بسترهایی که زمینه وقوع جرم را فراهم 
می کند،مورد شناسایی قرار گرفته و با اصالح آن از 

وقوع جرایم جلوگیری گردد. 

رادیو نمای استان رسما
 آغاز به کار کرد 

گروه خبر- مدیرکل صدا وسیمای مرکز خراسان 
جنوبی با اشاره به راه اندازی رادیو نما از بیستم دی 
ماه جاری در استان گفت:در رادیو نمای خراسان 
جنوبی از تصاویر برنامه های رادیویی و  همچنین 
استان  مشاهیر  تاریخی،  گردشگری،  های  جاذبه 
اینکه بیان  با  وی  است.  شده  استفاده  غیره    و 

  عکس های رادیو نما با موضوع و محتوای برنامه ها 
توسط  شده  ارائه  اطالعات  افزود:  دارد  سازگاری 
 رادیو نمای خراسان جنوبی شامل عناوین برنامه  ها،

برنامه ها،  برنامه ها، موضوع  زمان پخش، مدت 
اسامی عوامل و مهمانان و کارشناسان برنامه ها، 
رادیو  مجازی  فضای  نشانی  مرکز،  پستی  نشانی 
خراسان جنوبی، شماره تلفن های ارتباط مردمی و 
پست الکترونیکی و اعالم اسامی برنامه های بعدی 

جدول پخش و غیره می  باشد.

۲0 هزار بسیجی ۸ ماه امنیت تهران را 
در فتنه ۸۸ مدیریت کردند

 
جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به فتنه 
88  گفت: ۲۰ هزار بسیجی 8 ماه امنیت تهران را 
در فتنه 88 مدیریت کردند.سردار علی فضلی  در 
مجمع عالی بسیج شهرستان طبس با گرامیداشت 
اظهار  جنوبی  استان خراسان  گرانقدر  یاد شهدای 
دریادالن  و  مردم  مشارکت  بدون  بسیج  داشت: 
بسیجی امکان پذیر نیست.وی به جریان فتنه 88 
اشاره کرد و گفت: مانند این فتنه در انقالب اسالمی 
نبوده و فقط در صدر اسالم سراغ داریم که خواستند 
با کودتا خالفت را از حضرت علی )ع( و اوالدش 
غصب کنند.فضلی تصریح کرد: هر شب در این 8 
ماه دست کم ۲۰ هزار بسیجی برای کنترل امنیت در 
کف خیابان های تهران بودند که در اطاعت مطلق 
از والیت فقیه موجب شدند تا انقالب و ایران از آن 

آتش فتنه سربلند بیرون بیاید.

بودجه 1۲0میلیارد تومانی
 برای احیاء قنوات کشور

مالیی- نماینده مردم نهبندان ، سربیشه و عضو 
منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  رییسه  هیئت 
در  کرد:  عنوان  آوا  با  گفتگو  در  مجلس  طبیعی 
الیحه بودجه ۹۶ حوزه کشاورزی برای احیاء قنوات 
۲۰میلیارد تومان بودجه پیش بینی کرده بودند که 
رایزنی  با  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  اعضای 
این بودجه را به 1۲۰میلیارد تومان افزایش دادیم.

افضلی با تاکید بر اینکه این رقم برای حتی احیاء 
قنوات استان کفاف نمی کند خاطرنشان کرد: قنوات 
شاهرگ زندگی مردم هستند که باید رسیدگی ویژه 
شود.وی در همین باره از رسانه های استان خواست 
تا از این موضوع حمایت کنند.این نماینده مجلس  به 
مرغداری های خرد پیشنهاد کرد برای صادرات به 
شرکت های بزرگ تبدیل شوند. نظر افضلی با بیان 
اینکه صادرات بهینه تخم مرغ به عراق و افغانستان 
نیازمند خودروهایی است که مجهز به سیستم های 
سردخانه ای باشند افزود: صادرات تخم مرغ ایرانی 
با توجه به نوع تولید کیفیت مناسبی دارد و ما فقط 
نیازمند بازاریابی بین المللی هدفمند هستیم تا بتوان 
بندی  بسته  با   را   تولید محصوالت مرغی  مازاد 
شکیل روانه  بازار صادراتی کنیم. افضلی، تصریح 
اتحادیه ها  و  بزرگ کشاورزی  کرد: شرکت های 
صادرات  توانند  می  مطمئن  قراردادهای  انعقاد  با 
فرآورده های مرغی را هدفمند کنند. افضلی با بیان 
توانند  نمی  تنهایی  به  خرد  های  مرغداری  اینکه 
در بازارهای صادراتی حضور موفقی داشته باشند، 
یادآورشد: برای صادرات تخم مرغ باید بازارهای 
هدف شناسایی و سپس  اتحادیه ها و تشکل های 
صادرات  بزرگ  های  گروه  عنوان  تحت  مردمی 

تخم مرغ  را عملیاتی کنند.

۳۶۵ تن شن و نمک در محورهای 
خراسان جنوبی استفاده شد

و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون 
نقل جاده ای استان خراسان جنوبی از استقرار 48 
برف روب  و  درگیر  راهداری  ماشین آالت  دستگاه 
در محورهای مواصالتی خراسان جنوبی خبر داد 
و گفت: ۳۶۵ تن شن و نمک روزهای گذشته در 
محورهای خراسان جنوبی مصرف شده است.  وی 
شماره تلفن گویای 141 را به صورت ۲4 ساعته 
پاسخگوی هموطنان برای اطالع رسانی از وضعیت 

جاده های استان است دانست.
 

اولین نکوداشت آیت ا... حاج سید کاظم 
حائری برگزار می شود

شبستان- رئیس حوزه هنری استان از برگزاری 
از برگزاری اولین نکوداشت آیت ا... حاج سید کاظم 
حائری، فقیه و روحانی برجسته استان خبر داد و 
گفت: تا پایان امسال 8 اثر در حوزه انقالب اسالمی 
 و دفاع مقدس در خراسان جنوبی تولید می شود. 
مجید کریمیان اظهار کرد: تا پایان امسال 8 اثر در 
حوزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس در خراسان 
جنوبی تولید خواهد شد. وی افزود: از آثار تولیدی 
به سرداران شهید،  مربوط  اثر  جنوبی ۲  خراسان 
۳ اثر در حوزه آزادگان، یک اثر در مورد گروگان 
است.  ادبیات  حوزه  در  اثر   ۲ و  سوریه  در  ایرانی 
اولین  برگزاری  از  استان  هنری  حوزه  رئیس 
فقیه  حائری،  کاظم  سید  ا...حاج  آیت  نکوداشت 
این  گفت:  و  داد  خبر  استان  برجسته  روحانی  و 
مسجد  محل  در  امسال  ماه  بهمن   ۲4 مراسم 
برگزار  است  حائری  ا...  آیت  آرامگاه   که  علوی 
اینکه در حوزه  به  اشاره  با  خواهد شد. کریمیان 
حال  در  تالیفی  اثر   ۵ استان  مفاخر  و  مشاهیر 
تدوین است، خاطرنشان کرد: این آثار سال آینده 
در  همچنین  کرد:  بیان  وی  می رسد.  اتمام  به 
سال جاری مستند زندگی حجت االسالم دیانی 

رونمایی می شود.

در  اینکه  بیان  با  جنوبی  استاندارخراسان   
مصوب  اعتبارات  برابر  چند  اخیر  ماه  چند 
از محل  انجام شده  پیگیری هایی  با  استانی 
جذب  استان  برای  ملی  متمرکز  ردیف های 
شد گفت: ۵۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه 
دو بانده کردن محور بیرجند-قاین اختصاص 
با  دیدار  در  پرویزی  علی اکبر  سید  یافت. 
خراسان  استان  اسالمی  شورای  اعضای 
جنوبی اظهار کرد: در مرحله دوم واگذاری قیر 
رایگان به شهرداریها 4 هزار تن قیر رایگان 
در اختیار شهرداریهای استان خراسان جنوبی 

شهری  معابر  بهسازی  و  آسفالت  منظور  به 
تقویت  به  است.وی  گرفته  قرار  روستایی  و 
ارتباط شوراهای فرادستی با شوراهای پایین 
دستی در شهر، روستا و شوای عالی استانها 
اشاره کرد و ادامه داد: قطعاً تقویت این ارتباط 
منجر به ایجاد حس همدلی و بهبود اوضاع در 

تمامی زمینه ها خواهد شد.
اینکه  بابیان  جنوبی  خراسان  استاندار   
تسهیل در رسیدگی به پرونده های کمیسیون 
ماده ۵ در دستور کار است گفت: با اقداماتی 
که در این زمینه صورت گرفته این کمیسیون 

به روز شده و هیچ پرونده ای برای رسیدگی 
در این کمیسیون باقی نمانده است. پرویزی با 
بیان اینکه با تکیه صرف بر اعتبارات استانی 
دست  استان  توسعه ای  اهداف  به  نمی توان 
برابر  چند  اخیر  ماه  چند  در  داد:  ادامه  یافت 
اعتبارات مصوب استانی با پیگیری هایی انجام 
برای  ملی  متمرکز  ردیف های  از محل  شده 
استان جذب شد.  وی با بیان اینکه مدیران 
ادامه  کنند  دنبال  باید  را  رویه  همین  نیز 
شهرستان های  به  سفر  با  باید  مدیران  داد: 
مشکالت  و  مسائل  بررسی  ضمن  استان 

شهرستانها از نزدیک برای حل و فصل آنها 
برنامه ریزی جدی تری داشته باشند چرا که 
ارزیابی  مورد  استانداری  سوی  از  امر  این 
قرار خواهد گرفت. استاندار خراسان جنوبی 
با بیان اینکه در بحث انتقال آب به استان 
پیگیریهای  بلندمدت  و  مدت  کوتاه  در 
در  گفت:  است  اجرا  در دست  خوبی  بسیار 
راه آهن  ریلی  خط  به  استان  اتصال  بحث 
مناسبی  بسیار  پیگیری های  نیز  سراسری 
تدریج  به  استان  مردم   که  گرفته  صورت 

آثار آنها را در آینده مشاهده خواهند کرد.

عمومی،  روابط  مدیرکل  معاون   - ایرنا    
استاندار  دفتر  الملل  بین  امور  و  تشریفات 
خراسان جنوبی گفت: اطالع رسانی در حوزه 
 اقدامات انجام شده دولت توسط دستگاه های

انقالب  بدو  از  که  اکنون  تنها  نه  اجرایی   
ضعیف بوده است و ما میراث دار آن هستیم و 

نتوانسیتم آن را اصالح کنیم.
 عباسعلی بهاری در جلسه کمیته نهادها و 
مبارک  دهه  گرامیداشت  سازمان های ستاد 
اقدامات  حاضر  حال  در  افزود:  استان  فجر 
به  اما  انجام شده  استان  و  در کشور  زیادی 
نمی شود، وی گفت:  رسانی  اطالع  درستی 
و  خدمات  معرفی  برای  ای  بهانه  فجر  دهه 
برنامه های انجام شده دولت است اما اکنون 
زمینه شعور سیاسی فراهم شده و باید با تدبیر 
انقالب را جلو ببریم و در کنار آن با اطالع 

رسانی مناسب اهداف انقالب بیان شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر روی موضوع 
از دستاوردهای دولت  به عنوان یکی  برجام 
یازدهم توجه شده است و برخی رسانه های 
با معاندین نظام همسو  خارجی حتی داخلی 
شده اند تا عملکرد نظام و دولت را تضعیف 
کنند که هدف غایی این افراد ناکارآمدی نظام 
است.بهاری اظهار کرد: دستگاه های اجرایی 
می توانند با اطالع رسانی دقیق و به موقع 
خط دشمن را کمرنگ و کور کنند و جلوی 

برجستگی اهداف دشمن را بگیرند.
باید  فجر  دهه  ا...  ایام  در  کرد:  بیان  وی 
مردم  که  باشد  ای  بگونه  ادارات  فضای 
و  کنند  لمس  را  انقالب  پیروزی  حماسه 
مراسم ها به صورت مردمی و عمومی برگزار 

شود، همچنین همه مدیران و مسئوالن ملزم 
به حضور در مراسم های دهه فجر هستند.

ارتباط دوسویه بین مردم  وی بر برقراری 
و مسئوالن تاکید کرد و یادآور شد: مدیران 
و مسئوالن دستگاه های اجرایی با برقراری 

آنها را بیشتر  با مردم اعتماد  ارتباط دوسویه 
جلب کنند.

روابط عمومی ها نقش بسزایی در 
ارتقای سطح آگاهی جامعه دارند

 فرماندار بیرجند نیز گفت: روابط عمومی 

به عنوان بخشی از تشکیالت دستگاه های 
سطح  ارتقای  در  بسزایی  نقش  اجرایی، 
آگاهی جامعه دارند. علی ناصری افزود: روابط 
عمومی ها از طریق فعال کردن بخش امور 
های  تکنیک  بردن  بکار  و  خود  ای  رسانه 

روابط عمومی در ارتقای سطح آگاهی افکار 
ایفا  مهمی  نقش  خود  مخاطبان  و  عمومی 
می کنند. وی گفت: یکی از انتظاراتی که از 
روابط عمومی ها می رود بررسی نقاط ضعف 
حوزه  در  مربوطه  اجرایی  دستگاه  در  موجود 
ارتباط گیری با مردم است تا خواسته مراجعه 

کنندگان با کمک آنها پیگیری شود.

عنوان  به  عمومی  روابط  کرد:  بیان  وی 
اهرمی دو سویه بین مردم و مسئوالن بکوشد 
با شناسایی نقاط ضعف و قوت ارتباط بیش از 
پیش مردم و مسئوالن را برقرار و حفظ کند.

ناصری اظهار کرد: روابط عمومی همچنین 

به  پاسخگویی  و  مراجع صدور مجوزها  باید 
استعالم ها را بشناسد چراکه بیشترین حجم 
نارضایتی ارباب رجوع ها در این حوزه است. 
رسانی  اطالع  و  معرفی  شد:  یادآور  وی 
های  دستگاه  توسط  شده  انجام  اقدامات 
های  رسانه  طریق  از  آن  انتقال  و  اجرایی 
استان سبب جلب اعتماد بیشتر مردم نسبت 

به دولت می شود.وی عنوان کرد: همه ساله 
برنامه های گوناگونی  ایام اهلل دهه فجر  در 
دستگاههای  در  ایام  این  بزرگداشت  برای 
اجرایی پیش بینی و اجرا می شود تا خدمات، 
برنامه های دولت و نظام از دهه فجر گذشته 

تا سال جاری به نمایش گذاشته شود.

تبیین آرمان ها در راس 
برنامه های دهه فجر

 رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
ها  آرمان  تبیین  گفت:  نیز  جنوبی   خراسان 
دهه  ا...  ایام  اسالمی  انقالب  های  ارزش  و 
فجر امسال باید در راس برنامه های اجرایی 
االسالم  حجت  گیرد.  قرار  ها  دستگاه 
ایام  این  در  افزود:  زاده  ابراهیم  مرتضی 
گفتمان  و  و  ها  اندیشه  بکوشند  ها  دستگاه 
های  برنامه  در  خمینی)ره(  امام   گهربار 
بزرگداشت انقالب اسالمی بیشتر مورد توجه 
قرار گیرد و منتشر شود.وی گفت: نسل جوان 
امروز اگر سخنان امام(ره( را مورد توجه قرار 
دهند برای راهبرد و پیشرفت کشور با ارزش 
امام  که  همانطور  کرد:  بیان  بود.وی  خواهد 
بلکه  نیستم  شما  رهبر  من  فرمودند  راحل 
امروز شان ما  نوکر و خدمتگزار شما هستم 

مسئوالن نوکری مردم است.
ابراهیم زاده افزود : گفتمان  مبارزه با ظلم، 
عدالت خواهی، آزادی بیان و اندیشه، عدالت 
 گستری، خدمت به مردم و از جمله آرمان های 
و  مردم  بیشتر  توجه  مورد  باید  که  بود  امام 

مسئوالن قرار  بگیرد. 

استاندار خراسان جنوبی در دیدار با اعضای شورای اسالمی استان

۵0 میلیارد تومان برای دو بانده شدن محور بیرجند به قاین اختصاص یافت

ضعف دستگاه های اجرایی در اطالع رسانی اقدامات دولت

مالیی- پیرو درج خبری درباره طغیان 
آفت شپشک سفید در تاغزارهای استان 
و مصوبه جلسه مدیریت بحران با حضور 
کشور  بحران  مدیریت  ستاد  معاون 
برای  تومان  ۳۰میلیارد  استانداری،  در 
اختصاص  استان  به  بحران  مدیریت 
با شریفی مدیر  یافت. به همین منظور 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل 
وضع  درباره  او  از  و  کردیم  گفتگو 
تاغزارها و آبخیزداری استان جویا شدیم. 
وی عنوان کرد: چندی پیش به دعوت 

سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری 
کشور در جلسه شورای معاونان   حضور 
یافتم که در این جلسه مقرر شد  برای 
یا به کارگیری روغن فولک  سم پاشی 
سفید  شپشک  آفت  با  مبارزه  برای  که 

استفاده می شود برآورد هزینه گردد.
مدیرکل منابع طبیعی با تاکید بر اینکه 
نیافته  تخصیص  ملی  اعتبارات  هنوز 
داریم که  اعتبارات سنواتی  ما  اما  است 
هم  آبخیزداری  و  جنگل  مراتع  شامل، 
محل  از  کرد:   خاطرنشان   ، شود  می 

امسال  هم  نفت  درصد سهم  دو  درآمد 
داشت. خواهیم  تخصیص  درصد   1۰۰

پیگیری  با  کرد:  خاطرنشان  شریفی 
 ۳۰ استان  بحران  مدیریت  به  استاندار 
میلیارد اختصاص یافت که یک میلیارد 
آن برای آبخیزداری و ۷۰۰میلیون تومان 
نظر  در  شپشک  آفت  با  مبارزه  برای 
گرفته شد. مدیرکل منابع طبیعی با بیان 
اینکه فصل طغیان شپشک سفید در مهر 
و اردیبهشت است افزود: تا یک ماه آینده 

کار روغن پاشی انجام می شود.

اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار برای آبخیزداری استان
تخصیص 100درصدی ، از محل درآمد های دو درصد سهم نفت تاپایان سال

زیست  محیط  آزمایشگاه  کارشناس  مالکی  کاری- 
استان با بیان اینکه در سه ماه گذشته در بیرجند فقط 
آلودگی  بیشترین  افزود:  ایم  داشته  ناسالم  روز  یک 
مالکی  است.   بوده  روز  نهبندان 4  در شهرستان   هوا 
خاطر نشان کرد: آناالیزورها در محل اداره کل در حالت 
اما  باشد  می  هوا  آالینده  فاکتورهای  پایش  و  فعالیت 
در آینده با خرید تجهیزات پایش هوا از توانمندی ها 
و همکاری های شهرداری استفاده خواهد شد. رئیس 
محیط زیست استان هم گفت : به مناسبت روز ملی 
و  عمومی  و  دولتی  سبک   خودروهای  پاک  هوای 

بیرجند،  شهرستانهای  فنی  معاینه  مراکز  در  شخصی 
انجام  با تخفیف ویژه  نهبندان، سربیشه  قاین، طبس، 
روز  مناسبت  به  طرح  این  داد:   آرامنش  شد.  خواهد 
ملی هوای پاک امروز ۲۹ دی  در  استان انجام خواهد 
شد.الزم به ذکر است هدف از اجرای این طرح تشویق 
دارندگان وسایل نقلیه به انجام معاینه فنی به منظور رفع 
آالیندگی هوا و بهینه سازی مصرف انرژی می باشد. 
با اجرای چنین برنامه هایی می توان گام های مناسبی 
برای جلوگیری از آلودگی هوا و داشتن محیط زیستی 

سالم و در نهایت حفظ سالمت شهروندان برداشت.

نهبندان در سه ماه گذشته 4 روز هوای ناسالم داشته است

های  تشکل  و  همیاری  کمیته  جلسه  تنها-  برنای 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس  حضور  با  مردمی 
فر  عنایتی  حسین  شد.محمد  برگزار  استان  اسالمی 
قائم مقام کمیته امداد ستان در این جلسه،دهه فجر را 
فرصتی گرانبها برای ارائه و معرفی خدمات نظام مقدس 

جمهوری اسالمی به مردم عنوان کرد.
عنایتی فر دیدار با خانواده های شهدا ، آذین بندی و 
پخش سرودهای انقالبی در ادارات ، اهدا کمک هزینه 
جهیزیه به 1۹۳ نوعروس شهري و روستایي ، افتتاح 48 
پروژه مسکن شهری و روستائی ، افتتاح ۳8 طرح خود 

اشتغالی، پرداخت ۵۵۲ مورد وام کارگشائی به مددجویان 
و اقشار آسیب پذیر ، بازدید از منازل 1۰4 خانواده تحت 
حمایت با حضور مسئولین استانی در قالب طرح مفتاح 
الجنه ، اعزام ۶۷۵ نفر از مددجویان تحت حمایت در 
قالب طرح شوق زیارت به مشهد مقدس ، توزیع سه 
دو هزار  توزیع   ، بهداشتی  و  غذائی  و ۲8۰ سبد  هزار 
و 1۶۳ تانکر ذخیره آب ، توزیع پنج هزار و 81 چراغ 
نفتی، توزیع ۳18 یخچال و آبگرمکن ، برگزاری کارگاه 
آموزشی  و ... را از مهمترین برنامه هاي این نهاد در 

سطح استان عنوان کرد.

193 نوعروس تحت حمایت امداد به خانه بخت مي روند

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان 

شادروان علی نجیبی و فرزند دلبندشان مرحوم حسین  نجمه ای )نجیبی( 
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 95/10/29 از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد 

خانواده مرحوم و سایر بستگانحضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

به دیدن یکدیگر بروید تا یکدیگر را دوست داشته باشید 
و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

)بحاراالنوار،ج78،ص 347(

به کسانی که با فشار می خواهند منویات 
خود را اعمال کنند، مجالی نمی دهیم 

آیت ا... الریجانی ، رئیس قوه قضاییه گفت : نباید 
به کسانی که گمان می کنند با فشار رسانه ای می 
توانند منویات خود را اعمال کنند، مجالی بدهیم. 
گسترده  فضاسازی  با  که  کنند  می  تصور  گاهی 
یا  زندانی  یک  غذای  اعتصاب  پیرامون  وسیع  و 
مواردی از این دست می توانند در روند رسیدگی 
در  بگذارند  تاثیر  حکم  اجرای  یا  و  قضایی  های 
حالی که چنین اقداماتی نه وجهة قانونی دارد و نه 

در مسیر رسیدگی نیز تاثیری خواهد داشت.

محسن هاشمی: ورود جناحی به مسایل 
کشور، پدرم را زجر می داد

فرزند ارشد آیت ا... هاشمی رفسنجانی گفت: ایشان 
را فردی فراجناحی می دانستند و ما  همواره خود 
نیز چنین برداشتی از شخصیت ایشان داشتیم. وی 
بیان کرد: پدرم همواره تالش می کردند که جناح ها 
را به هم نزدیک کنند و تاکید داشتند که باید نقاط 
برخی  اینکه  کنیم،  پیدا  را  جناح ها  بین  مشترک 
مسایل  به  ملی  رسانه  حتی  و  مطبوعات  اوقات 
کشور ورود جناحی پیدا می کردند، ایشان را زجر 

می داد که این موارد باعث ضعف اتحاد می شود.

زاکانی: آقای روحانی! متن نامه وزیر 
خارجه به موگرینی را منتشر کنید

علیرضا زاکانی، رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر 
از  خود،  توییتر  در صفحه  نهم  در مجلس  برجام 
رئیس جمهور خواست، متن نامه وزارت خارجه به 
موگرینی را در نشست خبری منتشر کند تا مردم 
بدانند، نگاه انقالبی دولت به نقض برجام چیست.

روایت گاردین از شوک روحی درگذشت 
آیت ا... هاشمی به اعتدالگرایان  

گاردین نوشت: درگذشت ناگهانی آیت ا... هاشمی 
تاثیر قابل توجهی بر میانه روها خواهد گذاشت چرا 
که آنها یکی از شخصیت های کلیدی و صاحب 
نفوذشان را از دست دادند. او علی رغم دیدگاه های 
بود.  اصولگرایان  وثوق  مورد  همچنان  متفاوتش 
امور خارجه زمان اصالحات  صادق خرازی، وزیر 
نیز گفته است:  فکر می کنم مرگ هاشمی تاثیر 
مثبتی بر اصالحات خواهد گذاشت. ما جامعه ای 

عالقه مند به نوستالژی هستیم.

محاسبات   استراتژیک  اثبات می کند
 آمریکا جرات حمله نظامی به ایران را ندارد  

 
رئیس دانشکده پیامبر اعظم)ص( دانشگاه جامع امام 
اخیر جان کری  افشاگری  به  اشاره  با  )ع(  حسین 
درباره بمباران ایران قبل از توافق هسته ای گفت: 
آمریکایی ها هیچ گاه جرأت بمباران ایران را ندارند و 

سردار سلیمانی داخل ضریح حرم امام رضا )ع(عکس روز این با محاسبات استراتژیک قابل اثبات است.

 برجام ایران را شجاع تر کرده ؛ تهران 
کابوس ترامپ در کاخ سفید خواهد بود

خاورمیانه  در  اوباما  اشتباهات  نوشت:  راشاتودی 
منطقی  غیر  تصمیمات  از  سردرگم  ای  مجموعه 
بوده که به ایران و حزب ا... اجازه داد قوی تر از 
گذشته در منطقه ای که قبال تحت نفوذ سعودی 
ها و آمریکا بود، ظاهر شود. میراث واقعی اوباما با 
درگیری های اجتناب ناپذیر ایران و آمریکا بعد از 
انتصاب ترامپ به عنوان کسی که از ایران متنقر 
باور  عملکرد  اوباما  شد.  خواهد  مشخص  است، 
تبدیل  با  را  دوران جدیدی  و  داشت  ای  نکردنی 
ابرقدرت در منطقه نوید داد. امروز  ایران به یک 
بیشتر اعراب این واقعیت را که ایران و متحدان 
اند.  پذیرفته  اند،  تقویت کرده  را  نیروی شان  آن 
لبنان که  نیست رئیس جمهور جدید  اتفاقی  این 
در دوران اوباما هم انتخاب شده یکی از متحدان 
ایران و حزب ا... باشد. توافق هسته ای با ایران نیز 
عملکردی برعکس داشت و در نهایت به خروج 
ایران از تحریم های فلج کننده و آزاد شدن 100 
میلیارد دارایی ایران در غرب انجامید. شکستن یخ 
ایران منطقه را تکان داد و به استمرار وضع موجود 
سعودی پایان داد و سبب شد اسرائیل بیش از پیش 
به متحدانش در منطقه نزدیک شود. با توجه به 
اینها ایران و متحدانش قوی تر و مجهزتر و غنی تر 
شده اند و می خواهند نفوذشان را در منطقه افزایش 
 دهند. تیم ترامپ همین االن هم با کابوس های

متعددی روبه روست.

برگزاری جشن ورود ایرباس حقارت ملی بود

کارشناس مسایل بین الملل با بیان اینکه دولت در قبال 
آمریکا چیزی جز تحقیر دریافت نکرد،گفت:  بدعهدی 
کرد  اعالم  قاطعیت  با  پیش  سال  یک  رئیس جمهور 
که از امروز تمام تحریم ها برداشته می شود ولی هنوز 
قدیری   محمدحسن  پابرجاست.  اصلی  تحریم های 
دادند و  نیز  افزایش  را  آن  بلکه  برنداشتند  را  تنها تحریم ها  نه  اظهار داشت: 
راهی هم برای مقابله با نقض برجام نگذاشتند.وی با بیان اینکه نحوه برگزاری 
جشن برای ورود هواپیما بسیار خفت بار بوده، تصریح کرد: گویی ایران تا به 
ایران به  بار هواپیمایی در خاک  اولین  بار می برده و االن برای  با شتر  حال 
زمین می نشیند. ایرانی که در دولت گذشته موشک به فضا می فرستاد آیا باید 

برای دریافت یک هواپیما این طور پایکوبی کند؟ 

عقیم سازی کارتن خواب ها حاصل ذهنی بیمار است

عضو هیئت رئیسه سابق مجلس گفت: آن چه در کشور 
مشکل و مسئله شده است، موضوع بی سازمانی اجتماعی 
است که در آن مسایل اجتماعی را با آزمایش مقررات 
اجتماعی سنجش می کنند. بذرپاش با انتقاد از عملکرد 
دولت و برخی اظهار نظرهای مسئولین گفت: به جای 
اجتماعی  راهکار عقیم سازی کارتن خواب ها، در جهت کاهش آسیب های 
راهکار مناسب تری بدهیم، این نسخه برخاسته از ذهنی بیمار است. فقر، مرگ 
همه فضیلت های انسانی و نقطه شروع آسیب های اجتماعی است. وی ادامه 
داد: هیچ جور آرمان های امام عزیز ما تناسبی با آسیب های اجتماعی فعلی ندارد 
و باید به مردم اعتماد کنیم و راهکارها را از میان خود مردم بیابیم، نمی شود 

عده ای در اتاق در بسته برای مردم تصمیم بگیرند.

نشست  خبری روحانی رئیس جمهور در اولین 
نهاد  در  دیروز  عصر  برجام  اجرای  سالگرد 
سخنان  گزیده  شد.  برگزار  ریاست جمهوری 

رئیس جمهور به شرح ذیل است :
* برجام از آن شهیدان ماست.

* هاشمی با صبر و متانت و سکوت، آن جا که 
برای نظام الزم می دیدند در مسایل بسیار مهم 
سیاسی با روش اعتدالی و عقالنیت بهترین راه 

برای اداره کشور را به ما نشان دادند.
و  فردی  مسایل  برخی  خاطر  به  نکند   *
گروهی و جناحی بخواهیم راستی و درستی 

و اخالق حسنه را زیر پا بگذاریم.
* در طول یک سال بیش از 700 هزار شغل 
خالص در کشور ایجاد شده است. این در دنیا 

هم نظیری ندارد.
خاطر  به  که  کند  فکر  نباید  کسی   *
الزم  حد  از  بیشتر  یا  کمتر  باید  انتخابات 

نسبت به برجام صحبت کند.
* برای رشد اقتصادی 7 درصد نمونه ای در 
المللی در  ایران و حتی در سطح بین  تاریخ 

شرایط کنونی نمی شناسیم.
همه  که  گویم  می  ایران  بزرگ  ملت  به   *
اجرایی شدن  از  بعد  ای  تحریم های هسته 
با  امسال  و   است  شده  برداشته  برجام، 

درآمد  تومان  میلیارد  هزار  برجام  حدود 70 
می  چگونه  نبود  اگر  داشت،  خواهیم  نفتی 
توانستیم منابع مالی را تامین کنیم، از حقوق 
 معلمان می زدیم؟ از بخش بهداشت و درمان 
می  قطع  را  بازنشستگان  حقوق  زدیم؟  می 

کردیم؟ حقوق پرسنل نظامی را نمی دادیم؟
* آنها که نقد می کنند، لوکس نقد می کنند 

باید به مردم گفت که برجام نبود چه می شد؟
* پاسخ روحانی به احتمال رد صالحیتش در 
انتخابات: ما را با شورای نگهبان درنیاندازید/ 

ما رابطه خوبی با هم داریم!
 ٨0 دهه  در  باید   ٦0 دهه  متولدین  همه   *
برایشان شغل ایجاد می شد. از نیمه دوم دهه 

٨0 ایجاد شغل متوقف شد.
* یکی از اهداف در برجام اشتغال جوانان بود. 
اشتغال با وام درست نمی شود بلکه با سرمایه 
نتوانستیم  هنوز  ما  شود.  می  ایجاد  گذاری 

چاله های به وجود آمده ]از قبل[ را پر کنیم.
* خبرنگار الجزیره: برنامه ایران برای خروج 
روحانی:  چیست؟  کنونی  بحران  از  سوریه 

تالش ما حفظ آتش بس سوریه است.
* برخی می گویند ما رشد اقتصادی را نمی 
بگذارید، حداقل در  بروید عینک  بینیم خب 

بخش فوالد بروید و ببینید.
کسی  چه  آینده  در  این که  به  نسبت   *
سوریه  مردم  به  باشد،  سوریه  رئیس جمهور 

ربط دارد. همه باید رای مردم را بپذیریم.
* عربستان خودش حمله به کشور همسایه 
را شروع کرد. به نفع خودش هم هست که 

حمالتش را به یمن قطع کند.
داخلی  امور  در  دخالت  قصد  نه  ایران   *
عربستان را دارد، نه قصد حذف عربستان از 

معادالت منطقه را دارد.
و  داخلی  ساخت  مشترک  خودروهای   *
 ۳0 که  می شود  آغاز  ماه  اسفند  از  خارجی 

درصد آن صادر خواهد شد.
تاکسی  راننده  برای  بخریم  که  هواپیما   *
در  که  کسی  هر  و  هتل دار  و  مغازه دار  و 

گردشگری فعال است، تاثیر دارد.
به  دالر  میلیارد   ۵ تا   ۴ بین  سال  هر   *
شرکت های هواپیمایی همسایه پول می دهیم، 

چرا خودمان این کار را نکنیم؟
* بعضی ها مشکل دارند، می گویند باید برویم 
هواپیمای کهنه سوار شویم، خب شما بروید 

کهنه سوار شوید، کهنه هم هست.
مردم  برای  می کنم  خواهش  وزرا  از   *
مشکالتی  چه  برجام  از  بعد  بدهند  توضیح 

از آن  ها رفع شده است.
* ایسا تحریم جدید نیست، اجرایی هم نشده. 

البته از ما تمدید هم نقض برجام است.

آرام  این جا  ما  می شد  اجرا  آیسا  اگر   *
نمی نشستیم. خیلی اتفاق ها می افتاد.

* بعضی ها شب که می خوابند، منتظرند صبح 
بیدار شوند و ببینند برجام به هم خورده. این 

چه خوابی است که می بینید؟
* بعضی 10 سال است که پیش بینی می کنند 
هم  باز  بوده،  غلط  هم  پیش بینی ها  همه  و 

می خواهند پیش بینی کنند.
ندارد.  برجام معنایی  * مذاکره مجدد درباره 
سال ها طول کشیده تا به این جا رسیدیم. از 

سال ٨۲ تا االن.
اما  از رکود خارج شدیم،  به طور کلی  ما   *
در بعضی بخش ها - مثل ساختمان - هنوز 

رکود وجود دارد.
و  وحدت  ایجاد  دنبال  به  ابتدا  از  دولت   *
داد  اجازه  نباید  بود.  کشور  در  بیشتر  آرامش 

شکاف ها و اختالف ها بیشتر شود

رئیس جمهور: باید به مردم گفت که برجام نبود چه می شد؟
بعضی ها مشکل دارند، می گویند باید برویم هواپیمای کهنه سوار شویم، خب شما بروید کهنه سوار شوید،کهنه هم هست
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